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Nasz!partner

W Ka te drze za brzmia !y utwo ry Woj cie cha Ki la ra

w wy ko na niu Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej

Pol skie go Ra dia, Fil har mo nii "l# skiej, Or kie stry Ka -

me ral nej Mia sta Ty chy „Au kso” oraz Ze spo !u "pie -

wa ków Mia sta Ka to wi ce Ca me ra ta Si le sia.

W ostat niej dro dze Woj cie cho wi Ki la ro wi to wa rzy -

szy! tak $e Ze spó! Pie %ni i Ta& ca „"l#sk” (na zdj' ciu).

Ofi cjal ne uro czy sto %ci po grze bo we od by !y si' w Ka -

te drze p.w. Chry stu sa Kró la i mia !y cha rak ter pa& -

stwo wy. Obok naj bli$ szej ro dzi ny uczest ni czy li w nich

m.in. ma! $on ka Pre zy den ta RP An na Ko mo row ska

oraz przed sta wi cie le w!adz pa& stwo wych i sa mo rz# -
do wych, po li ty cy, re pre zen tan ci zwi#z ków twór czych.

Przy urnie z pro cha mi Woj cie cha Ki la ra za ci# gni' -

to war ty ho no ro we. Na zdj' ciu: prof. An to ni Wit

(z pra wej) wy bit ny dy ry gent, wie lo let ni dy rek tor

NO SPR i Fil har mo nii Na ro do wej oraz Je rzy Kor -

no wicz pre zes Zwi#z ku Kom po zy to rów Pol skich. 

Wi ce pre mier El$ bie ta Bie& kow ska $e gna !a Wiel -

kie go "l# za ka ze Lwo wa, cz!o wie ka, z któ rym – jak

mó wi !a – mie li %my za szczyt miesz ka( pod jed nym,

wspól nym, %l# skim nie bem.

Urn' z pro cha mi Woj cie cha Ki la ra z!o $o no w gro -

bow cu, w któ rym w 2007 r. po cho wa na zo sta !a je -

go uko cha na $o na Bar ba ra. Ostat nie s!o wa

po $e gna nia wy g!o si! me tro po li ta ka to wic ki abp

Wik tor Skworc, któ rzy prze wod ni czy! uro czy sto -

%ciom po grze bo wym. Po $e gna !a Go te$ rzew na

mu zy ka be skidz kich gó ra li. 

Pa& stwo wy cha rak ter uro czy sto %ci po grze bo wych

pod kre %li !a obec no%( pocz tów sztan da ro wych

Woj ska Pol skie go i sal wa ho no ro wa.

Zmar !e go 29 grud nia 2013 ro ku Wiel kie go Kom po zy to ra po $e gna no 3 stycz nia w je go ma cie rzy stej pa ra fii, w ko %cie le pod we zwa niem Naj %wi't szych Imion

Je zu sa i Ma ryi w Ka to wi cach-Bry no wie. 

Z
d

j'
 c
ia

: 
Z

b
i g

n
ie

w
 S

a
 w

ic
z
 

Po"egnanie Wojciecha Kilara



GRA!YNA JANOTA

2012

GRA !Y NA JA NO TA – uro dzo na w Ty chach,

ale ju" od naj m#od szych lat miesz ka w My s#o wi -

cach. Za m$" na, ma ma dwóch sy nów. Lau re at ka

wie lu kon kur sów po etyc kich. 17 czerw ca w MDK

„Ko szut ka” w Ka to wi cach od by #a si$ Po etyc ka

Noc %wi$ to ja& ska, pod czas któ rej og#o szo no wy -

ni ki XIV Ogól no pol skie go Tur nie ju Jed ne go

Wier sza. Zwy ci$" czy ni' (Grand Prix) oka za #a si$
Gra "y na Ja no ta. Przed de biu tem ksi'" ko wym. 
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urodzi"am si# w pi#knym kraju
dzieci$stwo by"o prawdziwe
kocha"am i by"am kochana
zawsze mówi"o si# prawd#
ludzie nie zazdro%cili nie by"o co po&'da(
%wiat by" prosty.

pó)niej zagrali na górze
inaczej ni& chcia"a reszta.
posypa"y nieudane lata.
da( by mieli jeszcze wi#cej. odebra(
by mieli mniej. k"ama( tak by
uwierzyli &e to prawda gdy setny 
raz powtórzone. budowa( przepa%(
nie do przeskoczenia mur. tak
podzieli( by nic nie zosta"o.
"ga( plu( i zaklina( na Boga.
z tamtego nic nie zosta"o.

moje dzieci ju& widzia"y
cho( nie powinny z"y przyk"ad z góry.

od wczoraj biedniejszym zabieraj'
dzieci z ko"ysek bo nie d#bowe (ikeowe)
a zwyk"e sklejki bez atestu.
bez znaczenia mleko w piersi
p#powina
"o&ysko trzymane
jak relikwie.
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Pro jekt ob j% ty 
me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE
Zre ali zo wa no w ra mach
PRO GRA MU
OPE RA CYJ NE GO
PRO MO CJA
CZY TEL NIC TWAWojewódzki Fundusz

Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

Urz'd Marsza$kowski
Województwa

Opolskiego

og$o szo ne go przez
MI NI STRA KUL TU RY 
I DZIE DZIC TWA NA RO DO WE GO

W NUMERZE:
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Okre !le nia ta kie jak nie po we to wa na stra ta czy miej sce nie do wy pe" nie -
nia, u#y wa ne bez wzgl$ du na wa g$ i zna cze nie te go, co cz"o wiek któ -

re go za bra k"o rze czy wi !cie zna czy" i jak wa# na by "a je go twór czo!%, sta "y si$
tak ba nal ne, #e nie wia do mo za bar dzo do cze go si$ od no sz&. Jed nak w przy -
pad ku Woj cie cha Ki la ra, twór cy o zna cze niu !wia to wym, trud no zna le'% in -
ne, któ re le piej okre !li "y by pust k$, ja k& od cho dz&c zo sta wi". Ja ko nie zwy k"y
cz"o wiek i ja ko ar ty sta naj wy# szej pró by. Dla te go te# po sta no wi li !my wraz
z gro nem osób, któ re go zna "y, spró bo wa% od two rzy% je go syl wet k$. Jo sif
Brod ski w jed nym ze swych ese jów pi sa" o tym, jak lu dzie w We ne cji pod -
czas g$ stej mg"y po zo sta wia j& za so b& co! w ro dza ju tu ne lu od po wia da j& ce -
go kszta" tem ich po sta ci. Trud no mi od na le'% sy tu acj$ od da j& c& le piej !lad
we mgle na szej co dzien no !ci, ja ki po zo sta wi" po so bie ten wiel ki kom po zy -
tor. Z pew no !ci& je go imie niem zo sta n& na zwa ne ró# ne miej sca w pu blicz -
nej prze strze ni, nie tyl ko Ka to wic i (l& ska, by upa mi$t ni% t$ wy j&t ko w&
po sta%. Jed nak uwa #a my, #e war to na szych Czy tel ni ków za po zna% z wra #e -
niem, ja kie wy war" na oso bach, któ re mia "y z nim bli ski kon takt, w na dziei,
#e co! z tych ob ra zów Woj cie cha Ki la ra, ja kie po zo sta "y w ich !wia do mo -
!ci po zo sta nie tak #e w na szej pa mi$ ci, któ rzy zna li !my go tyl ko w jed nym
wy mia rze. 

W lu to wym wy da niu „(l& ska” wspo mi na my tak #e po sta%, któ ra przez wie -
le lat za po mnia na, za czy na co raz wy ra' niej wpi sy wa% si$ w hi sto rycz ny pej -
za# Ka to wic. Hen ryk S"a wik, dzia "acz spo "ecz ny, dzien ni karz, cz"o wiek,
któ re mu wie lu )y dów za wdzi$ cza "o pod czas woj ny #y cie, sta je si$ w prze -
strze ni pu blicz nej mia sta co raz bar dziej wi docz ny, cze mu s"u #y% b$ dzie tak -
#e og"o szo ny przez Ra d$ Mia sta „Rok 2014, ro kiem S"a wi ka”. Zwi& za ne
z ob cho da mi wy da rze nia b$ dzie my dla Pa* stwa re la cjo no wa% i ko men to -
wa%, nie za brak nie tak #e hi sto rycz nej oce ny je go dzia "al no !ci. Ju# w tym
wy da niu po le cam Pa* stwa uwa dze in te re su j& cy szkic Bog da na Wi de ry, po -
!wi$ co ny tej po sta ci. Chcia" bym tak #e za pro po no wa% ar ty ku" Gra #y ny Bar -
ba ry Szew czyk o Kar lu De de ciu sie, wiel kim am ba sa do rze i po pu la ry za to rze
li te ra tu ry i kul tu ry pol skiej w Niem czech. I, po zwo l& Pa* stwo, jesz cze jed -
no wspo mnie nie. Tym ra zem pió ra Ma ria na Ki sie la, o Ste fa nie Szy mut ce,
po sta ci nie zwy kle wa# nej dla #y cia umy s"o we go (l& ska, ba da czu, ese i!cie,
a przez pe wien czas tak #e cz"on ku na sze go re dak cyj ne go ze spo "u. 

Oso bom o moc nych ner wach, acz nie po zba wio nym wra# li wo !ci spo "ecz -
nej chcia" bym jesz cze po le ci% wstrz& sa j& cy au to re por ta# Zyg mun ta Bar czy -
ka o swo im po wro cie do spo "e cze* stwa re spek tu j& ce go je go pra wo
do sa mo sta no wie nia. Nie za brak nie w tym nu me rze po ezji, któ rej do star czy
nam skrom ny ob j$ to !cio wo, ale in te re su j& cy wy bór wier szy m"o dej po et ki
Gra #y ny Ja no ty. Na to miast pro z$ re pre zen to wa% b$ dzie gosz cz& ca po raz
pierw szy na na szych "a mach Bo gna Gli niec ka. Hi sto ria wyj rzy do nas z ar -
ty ku "u Ja na F. Le wan dow skie go o mi tach i praw dach zwi& za nych ze Skar -
bem (l& skim w okre sie mi$ dzy wo jen nym.

Je !li do tej pro po zy cji do dam spo ro ak tu al nych re la cji i ko men ta rzy, s& dz$,
i# wol no mi b$ dzie #y czy% Pa* stwu in te re su j& cej lek tu ry. 

WI TOLD TU RANT
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! ZA BRA K!O

sztol ni Czar ne go

Pstr" ga w Tar now -

skich Gó rach, jak

i ko pal ni Gu ido

w Za brzu, któ re

w ofi cjal nej pre zen -

ta cji na stro nie in ter -

ne to wej Mi ni ster -

stwa Kul tu ry po

pro stu… nie ist nie j".
Je dy na pol ska ko -

pal nia war ta zwie -

dze nia to Wie licz ka.

A#l"sk to kra ina t$u -

stych klu sek le %" ca

u stóp Tatr. Ta kie

far ma zo ny zaj mu j"
war szaw skich urz& -
da sów od kul tu -

ry. I te far ma zo ny

kosz to wa $y pó$ mi -

lio na z$o tych. I to

ma uczy' dzie ci geo -

gra fii. BO (E! Po se$
Plu ra mó wi o igno -

ran cji, na to miast 

Tar now skie Gó ry za -

pro si $y mi ni stra

Zdro jew skie go do

sie bie, by go o)wie -

ci' [cho' mo %e to

ra czej re sort]. Mi ni -

ster za pro sze nie

przy j"$.
! WY STA W*

po )wi& co n" pa mi& ci

zmar $e go w li sto pa -

dzie 2013 ro ku An to nie go To micz ka (rocz -

nik 1915), le gen dar ne go pi lo ta, wo jen ne go bo -

ha te ra, otwar to w Pstr"% nej. No si ty tu$
„Nad p$o n" c" War sza w" – d$u gi lot do do mu ma -

jo ra An to nie go To micz ka”. Wy sta w& przy go to -

wa $a dr Ju lia Dzi wo ki z Ryb ni ka, któ ra przez trzy

la ta zbie ra $a ma te ria $y o tym nie zwy k$ym #l" -
za ku, miesz ka+ cu Pstr"% nej. 

! DRU GIM Ni ki szow cem, za g$& biow skim

„od po wied ni kiem” te go miej sca, ma szan s&
sta' si& za byt ko we osie dle TAZ w Za wier ciu, któ -

re po wsta $o w XIX wie ku przy nie ist nie j" cej ju%
prz& dzal ni ba we$ ny. W je go sk$ad wcho dz" nie

tyl ko bu dyn ki miesz kal ne, ale tak %e m.in. pa $a -

cyk Szy ma+ skie go, czy ba zy li ka mniej sza.

Koszt re wi ta li za cji osza co wa no na 25 mln z$. Ter -

min re ali za cji, je )li wszyst ko si& uda, to prze -

$om 2015 i 2016 ro ku.

! BAR BÓR KA od by $a si& w tym ro ku tak -

%e u pre zy den ta Bro ni s$a wa Ko mo row skie go,

któ ry za pro si$ )l" skich gór ni ków do sto li cy. Gra -

$a gór ni cza or kie stra, od by $a si& msza )wi& ta,

by li no ta ble z re gio nu oraz wy ró% nie ni me da -

la mi pra cow ni cy ko pal+. Nie uda $o si& je dy nie

zor ga ni zo wa' w Pa $a cu Pre zy denc kim karcz -

my piw nej, bo za bra k$o cza su.

! PRE MIER za to na Bar bór k& przy je cha$
na Gór ny #l"sk, do pod psz czy+ skie go Susz -

ca. Do ostat niej chwi li wi zy ta pre mie ra Do nal -

da Tu ska by $a utrzy my wa na w ta jem ni cy. Pre -

mier w to wa rzy stwie wi ce pre mier El% bie ty

Bie+ kow skiej w gór ni czym mun du rze ba wi li

si& wy bor nie z gór ni cz" bra ci" w sa li su szec -

kie go o)rod ka kul tu ry. A przed tem pre mier go -

)ci$ na ofi cjal nym spo tka niu w ko pal ni Kru -

pi+ ski.

!AN DRO ME DA, by $e ty skie kul to we ki -

no, za czy na dru gie %y cie, ju% nie zwi" za ne z fil -

mem (szko da), ale kul tu r". St"d ta jem na na -

zwa – „pa sa% kul tu ry”. Mie )ci' si& tu b& d" m.

in. klub mu zycz ny zdol ny po mie )ci' i trzy sta

osób, ka wiar nie i re stau ra cje, ga le ria sztu ki u%yt -

ko wej na par te rze, ma ga zy ny Miej skiej Ga le -

rii Sztu ki „Obok” (w piw ni cach). W cza sie prze -

bu do wy, kosz tu j" cej 11,5 mln z$, od kry to

pod po sadz k" ki na nie za zna czo ne w do ku men -

ta cji piw ni ce.

! STO WA RZY SZE NIE Osób Na ro do wo -

)ci #l" skiej za po wie dzia $o skar g& do Eu ro pej -

skie go Try bu na $u Praw Cz$o wie ka w Stras bur -

gu, je )li „S"d Okr& go wy w Opo lu pod trzy ma

de cy zj& S" du Naj wy% sze go i unie mo% li wi nam

le gal n" dzia $al no)'”.

! PRE MIER za) stwier dzi$ ka te go rycz nie,

ko men tu j"c kon tro wer syj ne orze cze nie SN,

%e „#l" za cy i Ka szu bi to de fi ni tyw nie Po la cy”.

Czy cze scy #l" za cy rów nie%, pa nie pre mie rze? 

!DRO NY s" ju% wy ko rzy sty wa ne w Be ski -

dach, ale w ce lach zu pe$ nie po ko jo wych. Te nie -

wiel kie, zdal nie ste ro wa ne ma szy ny fil mu j"
z po wie trza uro ki pi& ciu gmin be skidz kich

(Bren nej, Isteb nej, Szczyr ku, Ustro nia i Wi s$y),

efek ty ich pra cy po zna my za pó$ ro ku. Film b& -
dzie uka zy wa$ be skidz kie kra jo bra zy w ci" gu

czte rech pór ro ku. W ten spo sób sto wa rzy sze -

nie Be skidz ka 5, zrze sza j" ce wy mie nio ne wy -

%ej gmi ny, uczci swo je dzie si& cio le cie.

!KO LO RY STY KA wn&trz Twi stów z byd -

go skiej fa bry ki, któ re Tram wa je #l" skie za ku -

pi $y do swo je go ta bo ru, nie spodo ba $a si& po -

ten cjal nym pa sa %e rom. Po dró% nym bo wiem

wn& trza Twi stów ko ja rz" si& ze szpi ta lem,

a na wet… to a le t". Ma si& to zmie ni'. Z ze wn"trz
)l" skie tram wa je b& d" wszyst kie ta kie sa -

me – czer wo ne. 

!MI N,! rok od skan da lu w Ko le jach #l" -
skich. W ci" gu 48 go dzin od bu+ czucz nych za -

po wie dzi oka za $o si&, %e spó$ ka jest kom plet -

nie nie przy go to wa na do re ali za cji za da nia,

któ re jej po wie rzo no. Za to spek ta ku lar n" dy -

mi sj" za p$a ci$ mar sza $ek Adam Ma tu sie wicz,

a wcze )niej sta no wi ska stra ci li pre zes K#, je -

go za st&p ca oraz b$y sko tli wy twór ca roz k$a du

jaz dy. Sprz" ta nie trwa do dzi siaj. Stra ty fi nan -

so we si& ga j" na ra zie 60 mln z$. Trwa au dyt

w In te ko, spó$ ce -cór ce )l" skich ko lei, a tak %e
)ledz two Pro ku ra tu ry Okr& go wej w Ka to wi cach.

!KO LEJ N,, uda n" ope ra cj& prze szcze pie nia

twa rzy prze pro wa dzo no w Cen trum On ko lo gii

w Gli wi cach. Pa cjent k" by $a m$o da ko bie ta.

! KU SZ, tu ry stów b& dzi+ skie pod zie mia

pod Wzgó rzem Zam ko wym otwar te w po $o wie

grud nia. Atrak cji w pod zie miach – a w$a )ci wie

schro nach wznie sio nych w ostat ni" woj n&
przez w$a dze nie miec kie – nie za brak nie. B& -
dzie tu i targ )re dnio wiecz ny, i bro war, i ko pal -

nia, i ce men tow nia a na wet za byt ko wy tram waj.

Wszyst ko, jak b& dzie cie plej…

! PA MI*- o wy da rze niach w ko pal ni

„Wu jek”, sprzed 32 lat ju%, nie gi nie. Po za ob -

cho da mi rocz ni co wy mi upa mi&t nia j" cy mi wy -

da rze nia z 16 grud nia [przy po mnij my – od dzia -

$y woj ska i mi li cji pa cy fi ku j"c ko pal ni& za bi $y 9

gór ni ków, a ra ni $y 21], za de biu to wa $a cy fro wa

i mul ti me dial na ksi"% ka o wy da rze niach z „Wuj -

ka” [jej po my s$o daw c" i wspó$ twór c" jest Pa -

we$ Po la+ ski z War szaw skiej Szko $y Fil mo wej],

któ r" bez p$at nie mo% na po bra' ze stro ny in ter -

ne to wej Mu zeum Izby Pa mi& ci Ko pal ni Wu jek.

! UPA MI*T NIO NO tak %e rocz ni c& pa cy -

fi ka cji ko pal ni „Ma ni fest Lip co wy” w Ja strz& -
biu Zdro ju, ja ka mia $a miej sce dzie+ wcze )niej

przed tra gicz n" pa cy fi ka cj" ko pal ni „Wu -

jek” – do k$ad nie 15 grud nia 1981. Wte dy plu -

ton spe cjal ny Mi li cji Oby wa tel skiej po raz

pierw szy od wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go

strze la$ do straj ku j" cych gór ni ków.

!TA TU SIU, mo %esz te% cho dzi' w su kien -

ce – oznaj mi$ ma luch w ryb nic kich Chwa $o wi -

cach oj cu [któ ry nie by$ Szko tem] i… roz p& ta -

$o si& pie k$o, gen de ro we na do da tek. Dy rek tor ka

przed szko la, do któ re go cho dzi$ ten i in ne ma -

lu chy zo sta $a za szczu ta po na wo $y wa niach

z am bon do „an ty gen de ro wej” kru cja ty. Nie po -

mo g$y t$u ma cze nia, %e to zwy k$y unij ny pro -

gram edu ka cyj ny. Do ak cji w$" czy li si& po li ty -

cy, nie za wsze for tun nie. A na bu dyn kach

dwóch przed szko li w Ryb ni ku -Chwa $o wi cach

roz wie sza no pla ka ty z ko pu lu j" c" pa r" i ha s$em

„Stop ho mo ter ro ro wi. Chro+ my swo je dzie ci!

Ch$o pak + dziew czy na = nor mal na ro dzi na”.

Bo %e, to' to woj na re li gij na…

!KUL TU RAL NYM wy da rze niem grud nia

by $a nie w"t pli wie przed )wi" tecz na pro mo cja al -

bu mu „Do my i gma chy Ka to wic” au tor stwa Mi -

cha $a Bul sy, Grze go rza Grze gor ka (ten dru gi jest

rów nie% wy daw c" i re dak to rem ksi"% ki) i Be -

aty Wi tasz czyk. Jest to kon ty nu acja cie sz" cej

si& po wo dze niem, ze sz$o rocz nej pu bli ka cji

„Uli ce i pla ce Ka to wic”. Dzi& ki nim mo% na od -

by' nie zwy k$" i sen ty men tal n" po dró% po ka -

to wic kiej prze strze ni miej skiej. Wy daw ca za -

po wia da do druk pierw szej cz& )ci.

!ZWA NY „le gen d" Ja snej Gó ry”, pau lin o.

Je rzy Tom zi+ ski sko+ czy$ 95 lat. To naj star szy

pau li+ ski mnich i je dy ny %y j" cy w Pol sce

uczest nik So bo ru Wa ty ka+ skie go II. Dwu krot -

nie pia sto wa$ urz"d ge ne ra $a za ko nu pau li nów,

trzy krot nie prze ora Ja snej Gó ry. 

!W!A DZE Za brza ka te go rycz nie za bro ni -

$y or ga ni zo wa nia wie cu „Nie dla cy ga+ skiej

prze st&p czo )ci w Za brzu”, któ ry na 21 grud nia

za po wia da $o Na ro do we Od ro dze nie Pol ski

i gru pa Pa trio ci Gór nik Za brze. W Za brzu miesz -

ka pó$ ty si" ca Ro mów. W$a dze mia sta oba wia -

$y si& za ognie nia sy tu acji spo $ecz nej i nie kon -

tro lo wa nych roz ru chów.

! SYL WE STER i Bo %e Na ro dze nie by $y
w tym ro ku bez )nie% ne. In ten syw nych opa dów

na le %y spo dzie wa' si& na… Wiel ka noc.

KRO NI KARZ

MIESI!C
Zapis wydarze+ 

z miesi"ca

poprzedzaj"cego

zamkni&cie 

numeru

(egnamy z wielkim smutkiem

!p. bp. TADEUSZA SZURMANA

(1954-2014)

Zwierzchnika katowickiej diecezji 

Ko)cio$a ewangelicko-augsburskiego 

i zast&pc& zwierzchnika tego Ko)cio$a w Polsce,

wybitnego duchownego, 

or&downika idei ekumenizmu,

#l"zaka spod Cieszyna, który pokocha$ ca$y #l"sk 

z jego wielokulturowo)ci" i wieloreligijno)ci", 
wspania$ego Cz$owieka, poet&, 

przyjaciela naszego pisma, 

uhonorowanego tytu$em Przyjaciel „#l"ska”.

Zespó$ redakcyjny miesi&cznika „#l"sk”

Jego Osobie i dzie"u po#wi$cimy szkic w kwietniowym 

– #wi%tecznym wydaniu naszego pisma.
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rak tycz nie do 1988 ro ku Hen ryk S!a -
wik po zo sta wa! w Pol sce a na wet

na ro dzin nym "l# sku po sta ci# nie zna n#.
Wpraw dzie w ro ku 1946 zo sta! pa tro nem uli -
cy (dzi siej szej Za brskiej), ale tyl ko przez kil -
ka dni, po nie wa$ w!a dza lu do wa szyb ko si%
zo rien to wa !a, $e to nie jest bo ha ter na ten
czas (jej czas). Bo jak mo$ na tak ho no ro wa&
de le ga ta rz# du Si kor skie go, po s!a do „sa na -
cyj ne go” Sej mu "l# skie go itd.? W do dat ku
"l# za ka, czy li „ele ment nie pew ny”. Jed nak
w ro ku 1968 jesz cze raz S!a wik zo sta!
wspo mnia ny w „G!o sie Pra cy” w kon tek 'cie
wy da rze( mar co wych (Po la cy ra to wa li )y -
dów, któ rzy oka za li si% nie wdzi%cz ni).
W tek 'cie po mi ni% to za sad ni cze szcze gó !y
do ty cz# ce bo ha te ra, bo tkwi! w nich dia be!,
a na wet znacz nie go rzej – Ko 'ció! ka to lic -
ki. S!a wik bo wiem ra to wa! od za g!a dy )y -
dów przy po mo cy du chow nych wy sta wia -
j# cych im na pol skie na zwi ska me try ki
chrztu. Je go bio gra fia te$ nie bar dzo pa so -
wa !a do ak cep to wa nych wte dy wzor ców, po -
nie wa$ by! so cja li st# do'& an ty ko mu ni -
stycz nym. W swo jej ga ze cie pi sa! o ZSRR 
– mó wi#c eu fe mi stycz nie – ma !o en tu zja -
stycz nie. Po wtór nie wi%c ska za ny zo sta!
na prze mil cze nie. I mu sia !o mi n#& ko lej -
nych 20 lat, $e by za cz#! po wra ca& do spo -
!ecz nej pa mi% ci. Do pie ro wte dy po ja wi !y si%
pierw sze pu bli ka cje pra so we, na st%p nie
ksi#$ ki, pod j% to tak $e ba da nia na uko we.

O $y ciu i dzia !al no 'ci S!a wi ka na pi sa no ju$
wie le, rów nie$ w na szym mie si%cz ni ku uka -
za !o si% kil ka tek stów, mi mo to – prze pro wa -
dzi !em ta k# pry wat n# son d% – wci#$ po zo -
sta je sze rzej ma !o zna ny. Przy po mn% wi%c
bar dzo skró to wo nie któ re fak ty z je go $y cio -
ry su. Uro dzi! si% w Sze ro kiej w ro dzi nie ubo -
giej. Sko( czy! czte ro kla so w# szko !% lu do w#,
oczy wi 'cie nie miec k# (w pó* niej szym cza -
sie zna jo mo'& te go j% zy ka bar dzo mu si%
przy da !a). Po I woj nie 'wia to wej i po wro cie
z ro syj skiej nie wo li by! po wsta( cem 'l# skim.
W Pol sce an ga $o wa! si% w dzia !al no'& spo -
!ecz n#, o'wia to w#, po li tycz n# i dzien ni kar -
sk#. Za miesz ka! w Ka to wi cach przy ul. "w.
Ja na (ka mie ni c% spa li li ra dziec cy wy zwo li -
cie le mia sta). Zo sta! re dak to rem na czel nym
„Ga ze ty Ro bot ni czej” – or ga nu PPS. By!
dzien ni ka rzem wo ju j# cym, po le mi zo wa! za -
rów no z kor fan tow sk# „Po lo ni#” jak i z pra -
s# sa na cyj n# (zw!asz cza po prze wro cie ma -
jo wym). In te re so wa !a go g!ów nie te ma ty ka
spo !ecz na (w „Czar nym ogro dzie” Ma! go rza -
ty Szej nert jest in for ma cja o tym, jak bez
urz% do wych ze zwo le( zje cha! do ko pal ni, aby
zro bi& re por ta$ o straj ku j# cych gór ni kach).
Naj wa$ niej szy jest jed nak czas II woj ny 'wia -
to wej. S!a wik, wpi sa ny przez Niem ców
na li st% do aresz to wa nia, uciek! na W% gry.
Tam spo tka! Joz se fa An tal la, de le go wa ne go
przez rz#d Kró le stwa W% gier do opie ki
nad pol ski mi uchod* ca mi, któ ry za pro po no -
wa! mu wspó! pra c%, dzi% ki cze mu mnó stwo
Po la ków uda !o si% ura to wa& a na wet prze rzu -
ci& do pol skich si! zbroj nych na Za cho dzie.
W tym te$ cza sie za cz% !a si% ich wiel ka ak -
cja ra to wa nia )y dów ucie ka j# cych z Pol ski.
By !o w'ród nich wie le dzie ci (wia do mo ze
'wia dectw, $e nie któ re z nich wy rzu ci !y z po -
ci# gów mat ki wie zio ne do obo zów kon cen -
tra cyj nych). A one prze trwa !y woj n% dzi% ki
stwo rzo ne mu przez An tal la i S!a wi ka sie ro -
ci( co wi ni by dla dzie ci pol skich ofi ce rów.
Po ma ga li ksi% $a wy sta wia j# cy 'wia dec twa
chrztu. Oca la !y ty si# ce. Zdra dzo ny S!a wik,
mi mo tor tur, nie wy da! An tal la. Zo sta! stra -
co ny w Mau thau sen w1944 ro ku.

Od osób do brze po in for mo wa nych wiem,
$e nasz bo ha ter wró ci! do Ka to wic przez W% -
gry, tam go od kry to wcze 'niej i do ce nio no.

By& mo $e dla te go, i$ Joz sef An tall, syn Joz -
se fa – przy ja cie la S!a wi ka, zo sta! pre mie rem
W% gier po 1989 ro ku. Mniej wi% cej w tym
sa mym cza sie po szu ki wa nie ro dzi ny swo je -
go wy baw cy za czy na Hen ryk Zvi Zim mer -
mann z Izra ela. Od naj du je j# (mat ka prze $y -
!a obóz a cór k% od na laz! i wy eks pe dio wa!
do Ka to wic An tall. Nie d!u go po tem, w 1990
ro ku in sty tut Yad Va shem na da! po 'miert nie
S!a wi ko wi me dal „Spra wie dli wy w'ród Na -
ro dów "wia ta”. 

Po wrót na sze go bo ha te ra na "l#sk na st% pu -
je jed nak tak na praw d% do pie ro w 2004 ro ku.
Wte dy to Ra da Mia sta Ja strz% bia po dej mu je
uchwa !% o nada niu imie nia Hen ry ka S!a wi ka
Gim na zjum nr 3, a na ka to wic kim cmen ta rzu
przy ul. Sien kie wi cza zo sta je wmu ro wa na ta -
bli ca pa mi#t ko wa. W ro ku 2008 Ja strz% bie ma
ju$ uli c% imie nia bo ha ter skie go "l# za ka,
a w Ka to wi cach po wsta je sto wa rzy sze nie
HEN RYK S+A WIK – )Y CIE I DZIE +O.
Uka zu j# si% ko lej ne pu bli ka cje, od by wa j# wy -
k!a dy i na uko we se mi na ria. W lu tym ro -
ku 2010 w cza sie or ga ni zo wa ne go przez
Urz#d Mia sta i Sto wa rzy sze nie „Dnia W% gier -
skie go w Ka to wi cach” pre zy dent RP Lech Ka -
czy( ski de ko ru je po 'miert nie Hen ry ka S!a wi -
ka Or de rem Or !a Bia !e go, a Joz se fa An tal la
Krzy $em Wiel kim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.
W uro czy sto 'ci uczest ni czy pre zy dent W% gier
Lasz lo So lyom. O to od zna cze nie ape lo wa -
!o do pre zy den ta Sto wa rzy sze nie, a ini cja ty -
w% po par! me tro po li ta ka to wic ki abp Da mian
Zi mo(. Ko lej ne uro czy sto 'ci od by wa j# si%
od tej po ry w Ka to wi cach i na W% grzech. Za'
w War sza wie, par ku wi la now skim, po sa -

dzo no trzy li py ku czci S!a wi ka, An tal la
i Wal len ber ga, któ rzy w cza sie II woj ny
'wia to wej nie 'li ra tu nek )y dom na te ry to rium
Kró le stwa W% gier. W uro czy sto 'ci udzia!
wzi% li am ba sa do ro wie Szwe cji, W% gier i Izra -
ela oraz wi ce pre zy dent Ka to wic. W rok pó* -
niej pre zy den ci Bro ni s!aw Ko mo row ski i Ja -
nos na te re nie obo zu Mau thau sen od s!o ni li
ta bli c% upa mi%t nia j# c# za mor do wa ne go tam
S!a wi ka i in nych cz!on ków Ko mi te tu Oby wa -
tel skie go. W ak cie tym uczest ni czy !a de le ga -
cja Mia sta Ka to wi ce oraz wnuk bo ha te ra Zbi -
gniew Ku ter mak.

Wi ce pre zy dent Mia sta Ka to wi ce Mi cha!
Lu ty od któ re go uzy ska !em wie le z wy ko -
rzy sta nych w tym tek 'cie in for ma cji, mó wi
mi rów nie$, $e Hen ryk S!a wik i Joz sef An -
tall b% d# mie li w Ka to wi cach swój po -
mnik. Ma sta n#& przed bu do wa nym cen trum
kon gre so wym. To bar dzo do brze. Dla Ka -
to wic, ale te$ spra wie dli wo 'ci dzie jo wej. Bo
prze 'la du je mnie my'l, jak bar dzo nie po tra -
fi my „sprze da&” 'wia tu na szej hi sto rii. Al -
bo nie chce my, bo de cy du j# ja kie' par ty ku -
lar ne wzgl% dy po li tycz ne. Schin dler, któ ry
ura to wa! mniej )y dów ni$ S!a wik zo sta!
przez film Spiel ber ga wy pro mo wa ny wsz% -
dzie. Wal len ber go wi z dy plo ma tycz nym
pasz por tem na pew no by !o !a twiej ni$
uchod* cy ze "l# ska. Nie ste ty w wie lu wy -
da nych u nas pu bli ka cjach ju$ w ty tu le og!a -
sza no: „pol ski Wal len berg”, „'l# ski Wal len -
berg”, a prze cie$ by !a szan sa, $e by kto'
na pi sa! „Wal len berg – szwedz ki S!a wik”.

BOG DAN WI DE RA 

D!u gi po wrót
bo ha te ra

Sej mik "l# ski zde cy do wa!, $e rok 2014
b% dzie w na szym wo je wódz twie Ro kiem Hen ry ka S!a wi ka

Ta bli ca pa mi!t ko wa po "wi# co na Hen ry ko wi S$a wi ko wi usy tu owa na przy uli cy "w. Ja na w Ka to wi cach. 

P
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JAN F. 

LEWANDOWSKI

Czy kto! jeszcze wie, co to by"a tangenta?
Przywo"ujemy nieraz dobrodziejstwa przedwojennej
autonomii, lecz ma"o kto wie, jak dzia"a"a ona
praktycznie w sferze finansowej.

Przypomnienie

Skarbu !l"skiego

Sta tu cie Or -

ga nicz nym

Wo je wódz twa !l" skie go z 1920 ro -

ku prze wi dzia no utwo rze nie osob ne -

go Skar bu !l" skie go, któ ry od dzie -

lo no od Skar bu Pa# stwa. W ten

spo sób au to no mia $l" ska mia %a trwa -

%" pod sta w& fi nan so w", a Sejm !l" -
ski dys po no wa% w%a sny mi fun du sza -

mi, któ re wy dat ko wa no zgod nie

z je go wska za nia mi, czy li z usta wa -

mi bu d'e to wy mi. Do cho dy Skar bu

!l" skie go opar te by %y na ogól nych

usta wach po dat ko wych Rze czy po -

spo li tej.

Jed nak po dat ki i in ne op%a ty pu -

blicz ne w& dro wa %y nie bez po $red -

nio do War sza wy, lecz w%a $nie

do Skar bu !l" skie go, któ ry po sia -

da% w%a sn" ad mi ni stra cj& po dat ko -

w". Nie by %o w Ka to wi cach pa# -

stwo wej Izby Skar bo wej, jak

w in nych wo je wódz twach. Po bie -

ra nie po dat ków na le 'a %o do !l" -
skie go Wy dzia %u Skar bo we go

Urz& du Wo je wódz kie go, któ ry

przyj mo wa% wp%y wy nie tyl ko dla

Skar bu !l" skie go, lecz po nad to

dla Skar bu Pa# stwa w War sza -

wie. Nie mniej ad mi ni stra cja !l" -
skie go Wy dzia %u Skar bo we go op%a -

ca na by %a w ca %o $ci z bu d'e tu

au to no micz ne go wo je wódz twa $l" -
skie go.

Tan gen ta

o pie ro w na st&p nej ko lej no $ci

Skarb !l" ski roz li cza% si& ze

Skar bem Pa# stwa w War sza wie,

prze ka zu j"c mu co rocz nie cz&$( do -

cho dów na po trze by ogól no pa# -

stwo we, sto sow nie do licz by miesz -

ka# ców wo je wódz twa $l" skie go

i je go si %y po dat ko wej. Prze ka zy wa -

n" do bu d'e tu ogól no pol skie go kwo -

t& na zy wa no tan gen t". Jej wy so ko$(
usta la no co rocz nie po mi& dzy rz" dem

pol skim i !l" sk" Ra d" Wo je wódz k",
na pod sta wie spe cjal ne go wzo ru

wy li cze nio we go. 

Re la cje fi nan so we mi& dzy Skar -

bem Pa# stwa i Skar bem !l" skim na -

le 'a %y za tem do fun da men tal nych 

za gad nie# au to no mii. Jed nak w pro -

jek tach Sta tu tu Or ga nicz ne go, któ -

re w 1920 ro ku tra fi %y do Sej mu

Usta wo daw cze go w War sza wie, nie

usta lo no ich pre cy zyj nie. Dzi& ki

wspo mnie niu Paw %a Kemp ki z Pol -

skie go Ko mi sa ria tu Ple bi scy to we go

w By to miu wie my, 'e na po cz"t ku

lip ca 1920 ro ku z War sza wy na de -

sz%o do By to mia te le gra ficz ne we -

W

D

Dra pacz chmur w Ka to wi cach, w któ rym mia !y sie dzi b" ró# ne agen dy skar bo we.
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zwa nie re pre zen tan ta Ko mi sa ria tu

w ce lu roz strzy gni! cia spra wy po -

dzia "u fi nan sów.

De le go wa ny z By to mia me ce nas

Kemp ka po ja wi" si! w War sza wie

oko "o 7 lip ca 1920 ro ku, by ne go -

cjo wa# z wi ce mi ni strem skar bu

Ro ma nem Ry bar skim, wy bit nym

eko no mi st$. Dzi! ki przed wo jen nej

re la cji Kemp ki wie my, %e to pro fe -

sor Ry bar ski za pro po no wa" spe -

cjal ny wzór dla ob li cza nia tan gen -

ty, a Kemp ka za ak cep to wa" je go

pro po zy cj!.
W efek cie w do dat ku do ar ty ku "u

pi$ te go Sta tu tu Or ga nicz ne go usta -

lo no, i% ze Skar bu &l$ skie go od da -

wa na b! dzie do War sza wy tan gen -

ta w wy so ko 'ci usta la nej we dle

wzo ru:

c    d     a
– – – ( – 

2    2   b

gdzie:

a = lud no'# cy wil na wo je wódz twa

'l$ skie go

b = lud no'# cy wil na Rze czy po spo -

li tej Pol skiej, "$cz nie z wo je -

wódz twem 'l$ skim

c = do cho dy Skar bu &l$ skie go z po -

dat ków i op"at, lecz bez do cho -

dów z do dat ków do po dat ków

d = do cho dy "$cz ne Skar bu Rze -

czy po spo li tej i Skar bu &l$ skie -

go z po dat ków i op"at, lecz bez

do dat ków do po dat ków.

Po cz$t ko wo tan gen ta wy no si "a
do 40 pro cent do cho dów Skar bu &l$ -
skie go, lecz po zli kwi do wa niu po -

dat ku w! glo we go i wpro wa dze niu

pa) stwo we go mo no po lu ty to nio -

we go i spi ry tu so we go (na czym

bar dzo ucier pia "y do cho dy Skar bu

&l$ skie go) ni gdy ju% pó* niej nie

p"a co no tan gen ty w ta kiej wy so ko -

'ci. Dzia "o si! to za ci ch$ zgo d$ Mi -

ni ster stwa Skar bu w War sza wie,

gdzie zda wa no so bie spra w!, %e
wpro wa dze nie w 1924 ro ku mo no -

po lu pa) stwo we go na spi ry tus i ty -

to) spo wo do wa "o za sad ni cze

zmniej sze nie do cho dów Skar bu &l$ -
skie go, któ re przed tem do nie go

na le %a "y. 

W pu bli ka cji po s"a Sej mu &l$ skie -

go, Sta ni s"a wa Ja nic kie go „&l$sk

na "o nie Ma cie rzy” z 1929 ro ku wy -

li czo no, %e przez utra t! ak cy zy spi -

ry tu so wej i ty to nio wej do cho dy

Skar bu &l$ skie go w po "o wie lat

dwu dzie stych (kie dy wpro wa dzo no

mo no po le pa) stwo we) zmniej szy "y
si! o kwo t! oko "o 30 mi lio nów z"o -

tych rocz nie. Po dob nie by "o z po dat -

kiem w! glo wym, któ ry w 1924 ro -

ku za si li" Skarb &l$ ski kwo t$ 30 mi -

lio nów z"o tych, ale w 1925 ro ku ju%
go nie by "o. By "y to kwo ty dla

Skar bu &l$ skie go za sad ni cze, sko ro

rze czy wi ste je go do cho dy wy no si -

"y w tam tych la tach po ni %ej stu mi -

lio nów z"o tych.

Dla te go spra wa wy so ko 'ci tan gen -

ty sta "a si! przed mio tem nie ustan -

nych dys ku sji, a po tem i spo rów

mi! dzy War sza w$ i Ka to wi ca mi.

Z re gu "y p"a co no tan gen t! ni% sz$ ni%
za pla no wa no we wzo rze pro fe so ra

Ry bar skie go i prze ka zy wa no j$
do Skar bu Pa) stwa prze wa% nie do -

pie ro z nad wy% ki bu d%e to wej. Na to -

miast wi!k szo'# po dat ków po bie ra -

nych w wo je wódz twie 'l$ skim

po zo sta wa "a na miej scu.

Ja kie by !y po dat ki?

a kie to by "y po dat ki? Po prze j! -
ciu wo je wódz twa 'l$ skie go przez

Pol sk! naj pierw obo wi$ zy wa "y
przez krót ki czas daw niej sze po dat -

ki usta lo ne za cza sów pru skich i au -

striac kich, lecz szyb ko zo sta "y one

za st$ pio ne przez po dat ki uchwa la -

ne przez Sejm Rze czy po spo li tej. 

Z po cz$t ku wp"y wa "y do Skar bu

&l$ skie go znacz ne kwo ty z osob ne -

go po dat ku w! glo we go, któ ry zli -

kwi do wa no z ko) cem 1924 ro ku.

Na to miast ak cy zy spi ry tu so wa i ty -

to nio wa zo sta "y od j! te Skar bo wi

&l$ skie mu z chwi l$ wpro wa dze nia

mo no po lu pa) stwo we go: spi ry tu so -

we go z dniem 1 stycz nia 1924, a ty -

to nio we go z dniem 1 stycz nia 1925

ro ku. Do te go do cho dzi "a drob niej -

sza ak cy za sol na, prze j! ta przez

mo no pol pa) stwo wy tak %e 1 stycz -

nia 1925 ro ku.

Mo no po le pa) stwo we zo sta "y
wpro wa dzo ne na te re nie wo je wódz -

twa 'l$ skie go bez wy ma ga nej zgo -

dy Sej mu &l$ skie go, któ ry uchwa -

li" 8 lip ca 1925 ro ku spe cjal n$
re zo lu cj!, w któ rej okre 'li" za pro wa -

dze nie pa) stwo we go mo no po lu spi -

ry tu so we go w wo je wódz twie 'l$ -
skim za nie do pusz czal ne. Nie

za py ta no o zgo d! Sej mu &l$ skie go.

Po s"o wie Sej mu &l$ skie go wi dzie -

li w tym na ru sze nie Sta tu tu Or ga -

nicz ne go, w tym je go ar ty ku "u 8a,

sta no wi$ ce go, %e „zmia ny ustaw,

do ty cz$ cych gór nic twa, prze my -

s"u, han dlu i r! ko dziel nic twa, 

obo wi$ zu j$ cych w Wo je wódz twie

&l$ skiem w dniu prze j! cia Gór ne -

go &l$ ska przez Pol sk!, mo g$ 

na st$ pi# tyl ko za zgo d$ Sej mu &l$ -
skie go”.

Przy po mnij my, %e prze pro wa dzo -

no wte dy re for m! fi nan so wo -skar -

bo w$ W"a dy s"a wa Grab skie go (pre -

mie ra i mi ni stra skar bu), któ ra

wpro wa dzi "a z"o te go w miej sce

mar ki pol skiej. Pod sta w$ re for my

by" za pro wa dzo ny w 1923 ro ku

na trzy la ta spe cjal ny po da tek ma j$t -
ko wy (w przy pad ku po dat ku ma j$t -
ko we go rów nie% nie za py ta no o wy -

ma ga n$ zgo d! Sej mu &l$ skie go,

któ ry tym ra zem, dla do bra spra wy

re for my, nie sk"a da" pro te stu).

Po re for mach Grab skie go naj -

wa% niej szy mi *ró d"a mi do cho du

Skar bu &l$ skie go po zo sta "y po dat -

ki do cho do wy i prze my s"o wy, a po -

nad to drob niej sze wp"y wy z po dat -

ku grun to we go. Do te go nie wiel kie

wp"y wy z ma j$t ku sa me go wo je -

wódz twa. 

Nie s"y cha nie do tkli wa oka za "a
si! dla Skar bu &l$ skie go utra ta

wspo mnia nych op"at ak cy zo wych

za ty to) i spi ry tus i to nie tyl ko z po -

wo du zmniej sze nia do cho dów (oko -

"o 30 mi lio nów z"o tych rocz nie!), ale

tak %e z po wo du na ra sta j$ ce go spo -

ru ze Skar bem Pa) stwa. 

„Do cho dy z tych mo no po lów – pi -

sa" w 1929 ro ku do brze za zna jo mio -

ny z te ma tem po se" Sta ni s"aw Ja nic -

ki – wp"y wa j$ bez po 'red nio do

skar bu pa) stwa. Skarb pa) stwa %$ -
da" jed nak na dal od skar bu 'l$ skie -

go wy %ej wspo mnia nej tan gen ty

w tej sa mej pro por cjo nal nej wy so -

ko 'ci, jak w pierw szych la tach ist -

nie nia wo je wódz twa 'l$ skie go. Swe

sta no wi sko uza sad nia" tym, %e da"
w za mian &l$ sko wi in ne *ró d"a do -

cho do we, mia no wi cie w po sta ci

zwi!k szo nych wp"y wów z po dat ku

do cho do we go i prze my s"o we go.

Sejm &l$ ski sta" na to miast na sta no -

wi sku, %e po ode bra niu mu na rzecz

skar bu pa) stwa tak po wa% nych do -

cho dów, skarb 'l$ ski tan gen ty w tej

sa mej wy so ko 'ci p"a ci# nie po wi -

nien”.

Dla te go je 'li za rok 1924 za p"a co -

no a% 34 mi lio ny z"o tych tan gen ty

(przy "$cz nych wy dat kach Skar bu

&l$ skie go w wy so ko 'ci 95, 5 mi lio -

na z"o tych), to za rok 1925 nie od -

pro wa dzo no jej do War sza wy wca -

le, a w 1926 ro ku od pro wa dzo no

tyl ko pó" to ra mi lio na z"o tych. Jed -

nak ju% za rok bu d%e to wy 1927/1928

za p"a co no zno wu 17.350.000 z"o -

tych tan gen ty.

Spra wa by "a o ty le skom pli ko wa -

na, %e po mi mo wzo ru pro fe so ra

J
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Ry bar skie go nie by !o "ci s!e go i pre -

cy zyj ne go okre "le nia, ja kie cz# "ci

kon kret nych po dat ków przy pa da j$
Skar bo wi %l$ skie mu, a ja kie Rze czy -

po spo li tej. Pre cy zyj ne re la cje mia -

!a do pie ro okre "li& osob na usta wa.

„Przy sz!a usta wa o skar bie "l$ -
skim – pi sa! wspo mnia ny po se! Ja -

nic ki w 1929 ro ku – za wie ra& mu si

wy ra' ne roz gra ni cze nie do cho dów

po dat ko wych tak dla skar bu "l$ skie -

go, ja ko te( i dla skar bu pa) stwa,

wi#c prze pi sze wy ra' nie, ja ka cz#"&
da ne go po dat ku, wzgl#d nie ja ki po -

da tek przy pa da& ma skar bo wi "l$ -
skie mu, a ja ki bez po "red nio skar bo -

wi Rze czy po spo li tej”.

W 1920 ro ku za po wie dzia no, (e
Ra da Mi ni strów – w po ro zu mie niu

ze %l$ sk$ Ra d$ Wo je wódz k$ – przed -

sta wi pro jek ty rów no brz mi$ cych

ustaw Sej mu Rze czy po spo li tej i Sej -

mu %l$ skie go re gu lu j$ cych wza -

jem ne re la cje po dat ko we i skar bo we,

lecz usta wy ta kiej ni gdy nie uchwa -

lo no. Rz$d pol ski, mi mo zo bo wi$ za -

nia do ini cja ty wy usta wo daw czej

(na mo cy ar ty ku !u 5 Sta tu tu Or ga -

nicz ne go), ni gdy z ni$ nie wy st$ pi!.
Przez wszyst kie la ta au to no mii, a(
do 1939 ro ku, pa no wa !a w tej ma te -

rii pro wi zor ka.

Prze sad ne wy mia ry

ie s!y cha nie wy mow ne s$ da ne

o po dat kach zbie ra nych w Pol -

sce i w wo je wódz twie "l$ skim.

Przy k!a do wo w 1924 ro ku (a za tem

ju( po wpro wa dze niu z!o tów ki)

w ca !ej Rze czy po spo li tej wp!y wy

z po dat ków wy no si !y !$cz nie po -

nad 552 mi lio ny z!o tych, a w tym

po dat ki z wo je wódz twa "l$ skie go

wy no si !y 85,7 mi lio na z!o tych. Za -

tem na wo je wódz two "l$ skie przy -

pa da !o po nad 15 pro cent wszyst kich

ze bra nych w Pol sce po dat ków.

Je "li w Pol sce, z wy !$ cze niem wo -

je wódz twa "l$ skie go, wp!y wy z po -

dat ków wy no si !y w 1924 ro ku 467

mi lio ny z!o tych, to na jed ne go sta -

ty stycz ne go Po la ka przy pa da !o 18,1

z!o te go po dat ku. W tym sa mym

ro ku na jed ne go sta ty stycz ne go

miesz ka) ca wo je wódz twa "l$ skie -

go przy pa da !o nie spe! na 78 z!o tych

po dat ku. Z te go wy ni ka, (e sta ty -

stycz ny miesz ka niec wo je wódz twa

"l$ skie go od da wa! pa) stwu pol -

skie mu (a naj pierw oczy wi "cie

Skar bo wi %l$ skie mu) po nad czte ro -

krot nie wi# cej ni( sta ty stycz ny

miesz ka niec resz ty Pol ski. Da je to

wra (e nie o si le po dat ko wej wo je -

wódz twa "l$ skie go na tle Rze czy po -

spo li tej!

Po dob nie by !o w ko lej nych la tach.

Z wy li cze) po s!a Sej mu %l$ skie go,

Sta ni s!a wa Ja nic kie go, wy ni ka, (e
w 1926 ro ku wo je wódz two "l$ skie

za p!a ci !o 1,9 pro cen ta po dat ku grun -

to we go, 11,3 pro cen ta po dat ku

od ka pi ta !ów i rent, 11,5 pro cen ta po -

dat ku prze my s!o we go, 19,8 pro -

cen ta po dat ku do cho do we go i a( 32

pro cent po dat ku ma j$t ko we go ze bra -

ne go w ca !ej Pol sce, a wo je wódz two

"l$ skie li czy !o tyl ko 4 pro cent miesz -

ka) ców Pol ski. Da ne te da j$ wra (e -

nie o zna cze niu go spo dar czym wo -

je wódz twa "l$ skie go dla Pol ski.

Zda niem wie lu po li ty ków i gór no -

"l$ skich dzia !a czy go spo dar czych,

w tym Kor fan te go, ju( w la tach

dwu dzie stych Pol ska prze sad nie

eks plo ato wa !a go spo dar k# wo je -

wódz twa "l$ skie go, co by !o szcze -

gól nie wi docz ne przy wpro wa dze niu

przez pre mie ra Grab skie go po dat ku

ma j$t ko we go. Je go urz#d ni cy wy li -

czy li wte dy, (e w ca !ej Pol sce w ci$ -
gu kil ku lat po zo sta je do "ci$ gni# -
cia 509 mi lio nów z!o tych, z cze go

na wo je wódz two "l$ skie przy pa da -

!o a( 183, 5 mi lio na z!o tych, czy li

po nad 36 pro cent wy li czo ne go po -

dat ku. By !a to kal ku la cja prze sa dzo -

na, za rów no dla Pol ski, jak i dla wo -

je wódz twa "l$ skie go. Dla te go nie

da !o si# ze bra& pier wot nie za k!a da -

nej kwo ty po dat ku ma j$t ko we go.

Przez nie spe! na dwa la ta rz$ dów

Grab skie go, Kor fan ty po zo sta wa! nie -

raz w opo zy cji, pro te stu j$c prze ciw -

ko nad mier ne mu ob ci$ (a niu prze -

my s!u gór no "l$ skie go. Jak po da wa!
po tem Kor fan ty, sto so wa no wo bec

prze my s!u gór no "l$ skie go ab sur dal ne

wy li cze nia po dat ko we. Zda rza !o si#,
(e do usta le nia wy so ko "ci po dat ku ma -

j$t ko we go sza co wa no po k!a dy w# glo -

we bez wzgl# du na to, czy mo g!y by&
eks plo ato wa ne na st#p ne go dnia, za

500 czy za 1000 lat. Zda rzy !o si#, (e
spó! ce Gie sche go na rzu co no po da tek

prze kra cza j$ cy war to"& jej ma j$t ku.

Z re gu !y kon cer ny wy gry wa !y po tem

z rz$ dem pro ce sy s$ do we.

Nie by !o prze sad ne stwier dze nie

Kor fan te go, (e uda n$ re for m# fi nan -

so w$ Grab skie go sfi nan so wa no

w jed nej trze ciej z po dat ków "ci$ -
gni# tych ze %l$ ska, li cz$ ce go prze -

cie( za le d wie 4 pro cent miesz ka) -
ców Rze czy po spo li tej.

300 mi lio nów nad p!a ty

bra ku pre cy zyj nej re gu la cji wy -

ni ka !y nie ustan nie spo ry o tan -

gen t#. W!a dze skar bo we w War sza -

wie do ma ga !y si# jej co rocz nie,

a w Ka to wi cach wy li cza no, (e zo sta -

!a ona nad p!a co na i do ma ga no si#
zwro tu nad p!a ty. 

Z ta ki mi po stu la ta mi wy st# po wa -

!a w Sej mie %l$ skim opo zy cja.

Z wnio skiem o zwrot wie lo let niej

nad wy( ki wy st$ pi li 18 mar ca 1931

ro ku po s!o wie cha de cji i Na ro do wej

Par tii Ro bot ni czej, do ma ga j$c si#
prze pro wa dze nia ne go cja cji z w!a -

dza mi skar bo wy mi w War sza wie.

W lip cu 1931 ro ku do War sza wy

po je cha !a licz na de le ga cja Sej mu

%l$ skie go z mar sza! kiem Kon stan tym

Wol nym na cze le. Z nim po je cha li

po s!o wie rz$ dz$ cej sa na cji i opo zy -

cji: Cze s!aw Chmie lew ski (cha de cja),

W!o dzi mierz D$ brow ski (sa na cja),

Sieg mund Glücksmann (so cja li sta

nie miec ki), Jo hann Schmie gel (ka to -

Z

Sejm !l" ski ob ra du je.

N
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li cy nie miec cy), Igna cy Si ko ra

(NPR), Jó zef Wit czak (sa na cja)

i Adam Ko cur (sa na cja). Z de le ga cj!
sej mo w! po je cha" do War sza wy na -

wet wo je wo da Gra #y$ ski. 

W Sej mie %l! skim po s"o wie zwy -

kle k"ó ci li si& za wzi& cie, lecz tym ra -

zem wszy scy by li jed no my'l ni

i zgod nie twier dzi li: to War sza wa jest

win na nam pie ni! dze i po win na je

od da(! Jed nym g"o sem mó wi li cha -

de cy i so cja li 'ci, Niem cy i sa na to rzy,

w"!cz nie z wo je wo d! Gra #y$ skim,

któ ry rów nie# do szed" do prze ko na -

nia, #e to je go ka sa wo je wódz ka po -

zo sta je po krzyw dzo na.

Pod czas roz mo wy z mi ni strem

skar bu Ja nem Pi" sud skim i wi ce mi -

ni strem skar bu Ste fa nem Sta rzy$ skim

w dniu 21 lip ca 1931 ro ku de le ga ci

%l! ska wy li czy li, #e War sza wa win -

na jest Skar bo wi %l! skie mu 300 mi -

lio nów z"o tych! By "a to na owe 

cza sy su ma za wrot na. Jed nak wi ce -

mi ni ster Sta rzy$ ski upar cie bro ni"
Skar bu Pa$ stwa, twier dz!c, #e to

Skarb %l! ski wi nien jest pa$ stwu pol -

skie mu 200 mi lio nów z"o tych. Ne go -

cja cje spe" z"y na ni czym. Obie stro -

ny po zo sta "y przy swo im sta no wi sku. 

Pod czas tej kon fe ren cji urz&d ni cy

Mi ni ster stwa Skar bu wci ska li de le -

ga cji 'l! skiej naj zwy czaj niej sz!
ciem no t&, #e wpro wa dzo ne przez

pa$ stwo pol skie op"a ty mo no po lo -

we (ak cy zo we) nie s! wca le po dat -

ka mi, a do cho da mi z przed si& -
biorstw pa$ stwo wych. Z ta k!
in ter pre ta cj! de le ga ci Sej mu %l! skie -

go nie mo gli si& zgo dzi( i po wo "y -

wa li si& na opi nie naj wy bit niej -

szych znaw ców skar bo wo 'ci, #e
„op"a ty te nie zmie nia j! swe go cha -

rak te ru po dat ku po 'red nie go z te go

po wo du, #e wp"y wa j! do Skar bu

z mo no po lów pa$ stwo wych” i #e
sta no wi! one naj zwy czaj niej szy

„po da tek po 'red ni, ró# ni! cy si&
od zwy k"ych po dat ków, tyl ko spo -

so bem je go 'ci! ga nia”.

Na tym spra wa si& nie za ko$ czy -

"a. Na po sie dze niu Sej mu %l! skie -

go 18 stycz nia 1932 ro ku po se" spra -

woz daw ca Cze s"aw Chmie lew ski

po zre la cjo no wa niu wi zy ty w War -

sza wie przed sta wi" wy li cze nia ko mi -

sji bu d#e to wo -skar bo wej, z któ rych

wy ni ka "o, #e za okres od po cz!t -
ku 1924 do 31 mar ca 1930 ro ku War -

sza wa po win na zwró ci( wo je wódz -

twu 'l! skie mu 304 mi lio ny z"o tych.

Wy li cze nia spo rz! dzo no pre cy zyj nie,

nie mal co do z"o tów ki. 

Na tym po sie dze niu uchwa lo no

po wo "a nie spe cjal nej ko mi sji sej mo -

wej „dla spraw roz ra chun ku po -

mi& dzy Skar bem Rze czy po spo li tej

i Skar bem %l! skim”, któ ra mia "a da -

lej mo ni to ro wa( spra w&. W Sej mie

%l! skim po wra ca no do tej kwe stii

nie ustan nie, szcze gól nie pod czas

de bat bu d#e to wych. Ale trzy stu mi -

lio no wej nad p"a ty tan gen ty nie za -

"a twio no do ko$ ca II Rze czy po -

spo li tej.

Po !ycz ka ame ry ka" ska

upraw nie$ Sej mu %l! skie go

na le #a "o po nad to za ci! ga nie

po #y czek, w tym za gra nicz nych,

z cze go sko rzy sta no w 1928 ro ku,

za ci! ga j!c po #ycz k& w wy so ko -

'ci 100 mi lio nów z"o tych w ban kach

ame ry ka$ skich. By "a to pierw sza po -

#ycz ka Skar bu %l! skie go.

Z ini cja ty w! za ci! gni& cia po #ycz -

ki na ce le in we sty cyj ne w lu -

tym 1928 ro ku wy st! pi "a na fo rum

Sej mu %l! skie go Ra da Wo je wódz -

ka, uzy sku j!c pe" ne po par cie. Po s"o -

wie przy j& li pro po zy cj& wo je wo dy

Gra #y$ skie go, zga dza j!c si& z wy -

"o #o n! przez nie go pó) niej ar gu men -

ta cj!, #e „jed no ra zo wy wi&k szy wy -

si "ek jest ko niecz ny, je #e li chce my

sko$ czy( z nie pro duk tyw n! "a ta ni -

n! z ro ku na rok, je #e li chce my Wo -

je wódz two po de rwa( z miej sca

na ta ki po ziom w pew nych dzie dzi -

nach pra cy, na któ rym ju# z nor mal -

nych do cho dów bu d#e to wych b& dzie

mo# na re ali zo wa( ra cjo nal ny pro -

gram go spo dar czy”.

Ne go cja cje z ban kie ra mi ame ry -

ka$ ski mi pro wa dzi li w ma ju 1928

ro ku w War sza wie po se" Sta ni s"aw

Ja nic ki (re pre zen tu j! cy %l! sk! 
Ra d& Wo je wódz k!) i na czel nik wy -

dzia "u skar bo we go Fran ci szek Bie -

lak, przy wspó" udzia le przed sta wi -

cie li Mi ni ster stwa Skar bu rz! du

pol skie go. Po trzech ty go dniach

per trak ta cji za ci! gn& li po #ycz k&
w wy so ko 'ci 11.200.000 do la rów

(czy li w prze li cze niu 100 mi lio nów

z"o tych), któ r! wo je wódz two 'l! -
skie mia "o w pó" rocz nych ra tach

sp"a ca( przez trzy dzie 'ci lat.

Do Skar bu %l! skie go pie ni! dze

wp"y n& "y w czerw cu 1928 ro ku.

„Po #ycz ka ta, acz kol wiek uzy -

ska na nie na ide al nych wa run -

kach – na pi sa" ne go cja tor Sta ni -

s"aw Ja nic ki – na le #y mi mo to

do naj ko rzyst niej szych po #y czek

za gra nicz nych, ja kie od po wsta nia

no we go pa$ stwa pol skie go za gra -

ni ca pa$ stwu czy te# in nym zwi!z -

kom ko mu nal nym w Pol sce udzie -

li "a”.

Pod czas po sie dze nia Sej mu %l! -
skie go w dniach 1-2 sierp nia 1928

ro ku opo zy cja, z Kor fan tym na cze -

le, mia "a w!t pli wo 'ci, czy aby

na pew no wa run ki sp"a ty po #ycz ki

s! tak ko rzyst ne, jak to su ge ro wa li

po se" Ja nic ki i wo je wo da Gra #y$ ski,

lecz osta tecz nie za ak cep to wa no je -

go spra woz da nie.

Przy j& to wte dy rów nie# istot n! re -

zo lu cj&, #e „po #ycz ka mo #e by(
u#y ta tyl ko na in we sty cje znaj du j! -
ce si& w ob r& bie Wo je wódz twa %l! -
skie go, i to na in we sty cje po zo sta -

j! ce w"a sno 'ci! Wo je wódz twa lub

te# na po #ycz ki udzie la ne gmi nom

wy zna nio wym, ko mu nal nym,

zwi!z kom ce lo wym, zwi!z kom ko -

mu nal nym, gmi nom miej skim, wiej -

skim i Wy dzia "om po wia to wym

Wo je wódz twa %l! skie go”. 

Tro ska po s"ów o do bro re gio nu

sz"a tak da le ko, #e w ko lej nej re zo -

lu cji uchwa li li, #e przy in we sty -

cjach z po #ycz ki ame ry ka$ skiej

„za trud nia( wol no w za sa dzie tyl ko

ro bot ni ków i per so nel od pó" ro ku co

naj mniej za miesz ka "y w Wo je wódz -

twie, tak sa mo rze mie'l ni ków

i przed si& bior ców”. 

Znacz ne kwo ty po #ycz ki ame ry -

ka$ skiej prze zna czo no na bu do w&
dróg (12 mi lio nów z"o tych), ko lei (5

mi lio nów), %l! skich Tech nicz nych

Za k"a dów Na uko wych w Ka to wi -

cach (12 mi lio nów), gim na zjum

w Lu bli$ cu (3 mi lio ny), po nad to

na do ko$ cze nie bu do wy gma chu

Urz& du Wo je wódz kie go (4 mi lio ny),

sa na to rium prze ciw gru) li cze

w Isteb nej (pó" to ra mi lio na z"o -

tych) i po mniej sze in we sty cje wo -

je wódz kie. 

Na po #ycz ki dla gmin i po wia tów

prze zna czo no po nad jed n! trze ci!
ca "ej kwo ty. Z tej mo# li wo 'ci sko -

rzy sta "o wte dy 12 gmin miej skich

i 41 wiej skich (a po nad to 3 po wia -

ty). Gmi ny naj ch&t niej in we sto wa -

"y w bu do w& dróg, wo do ci! gów

i ka na li za cji, elek try fi ka cj& oraz

w bu do w& szkó" i miesz ka$.
Z pro po no wa nej li sty in we sty cji

po s"o wie skre 'li li wo je wo dzie Gra -

#y$ skie mu tyl ko bu do w& bur sy aka -

de mic kiej w Kra ko wie, bo uzna li, #e
cho dzi o sub wen cj&, a tej z po -

#ycz ki ame ry ka$ skiej udzie li( im nie

by "o wol no.

(Frag ment ksi!" ki 
„Czas Au to no mii”, 

któ ra uka "e si# wkrót ce)

Do
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MA RIAN 

KI SIEL

Ko cha li !my go. Im bar dziej za cie ra si" w na szych

oczach je go po sta#, tym moc niej uobec nia si" w na szej

!wia do mo !ci. By$ dla nas wa% ny, cho# nie za wsze

umie li !my to do ce ni#. Cz" sto spie ra li !my si" z nim. De-

ner wo wa$ nas swo j& apo dyk tycz no !ci&, in nym ra zem

roz bra ja$ pro sto dusz no !ci&. By$ wy ma ga j& cy w przy-

ja' ni, ale te% w niej szcze ry. Afir mo wa$ %y cie i by$ w nim

ja ko! smut ny. W jed na ko wym stop niu ra do sny i de pre-

syj ny. Od szed$ od nas 18 lu te go 2009 ro ku. Wci&% s$y-

szy my je go %y wio $o wy !miech.

Li te ra tu ra:

ma rze nie

i !mier"
y# wy cho wan kiem do brej po-

lo ni stycz nej szko #y. Wy szed#
spod r$ ki Ta de usza Buj nic-

kie go, mó wi# o nim: „po pro stu:

Mistrz” (ZP, 231). Je go Al f% i Ome-

g% by #a jed nak &e – i to jest nie w%t pli-

we z wszyst kich w%t pli wych rze czy

!wia ta te go – Ali na Brodz ka. Po pro-

stu: In ka; „jed na z naj wa& niej szych

ko biet w &y ciu Ste fa na Szy mut ki,

a z pew no !ci% naj le piej go ro zu mie-

j% ca” (Z). Po !mier ci Ste fa na na pi sa-

#a do mnie: „Ko cha ny Przy ja cie lu, 

ju& wiem […]. Nie ma s#ów. Strasz-

no i ból”. A w kon do len cjach 

na #a mach „Ga ze ty Wy bor czej”: 

„bez gra nicz ny &al i wspól no ta 

w bó lu”.

zy mut ko – jak wszy scy z na-

sze go po ko le nia – by# struk tu-

ra li stycz nym „wy ro bem” li te-

ra tu ro znaw stwa lat 70. prze sz#e go

stu le cia. Szyb ko jed nak zro zu mia#, &e
pi$k na teo ria o pod mio cie ja ko wi%z ce

cech, o nar ra cji ja ko wy& szym sys te mie

zna cze nio wym, o li te rac ko !ci ja ko rzu-

tach z osi na o!, er go: &e ta ca #a ma te-

ma ty za cja do !wiad cze nia li te ra tu ry pro-

wa dzi do gro bu. Je &e li kon se kwen cj%
na ucza nia wy j%t ko wo !ci sta nie si$ li te-

ra tu ro znaw cze sa mo bój stwo, to czy jest

sens da lej si$ ok#a my wa"? „Za wsze

cie ka wi #a mnie &y cio wa war to!" li te ra-

tu ry, cho cia& &y #em w cza sach nie

sprzy ja j% cych re flek sji na ten te mat: naj-

pierw w j$ zy ko wych od osob nie niach

struk tu ra li zmu, po tem – w!ród post struk-

tu ral nej i post mo der ni stycz nej nie fra so -

bli wo !ci” – na pi sa# w ostat niej swo jej

ksi%& ce Prze ciw ma rze niu? (PM, 7). 

Szu ka# in ten syw nie w#a sne go miej -

sca. Za czy na# od ch$ ci zro zu mie nia ro li

ba da' hi sto rycz nych, praw dzie (ró de#
pod po rz%d ko wu j%c praw d$ in ter pre-

ta cji. Czym jest hi sto ria? Czym jest hi -

sto ryzm ja ko per spek ty wa me to do lo-

gicz na? Czy ist nie je ta ka for mu #a opi su

!wia ta, któ r% mo& na by na zwa" obiek-

tyw n%? I ja ka jest w tym wszyst kim ro -

la pod mio tu kon stru uj% ce go nar ra cj$ hi -

sto rycz n%? Je &e li mó wi my, &e x cier pia#
w X wie ku, to sk%d wie my, &e cier pia#?
A je &e li mój wspó# cze sny mó wi, &e cier-

pi, to czy je go cier pie nie jest ja ko!
szcze gól nie wa& ne, wa& niej sze od mo-

je go cier pie nia? Czy pry wa ty zu j%c
prze sz#o!", mó wi my o niej w ka te go-

riach s% du czy qu asi-s% du? I dla cze go

to nas tak zaj mu je? 

Szy mut ko nie py ta# dla sa me go py-

ta nia. Do cho dze nie do od po wie dzi

osta tecz nej, a ona (miej my t$ na dzie-

j$) jed nak przy sz#a, za j$ #o mu – mniej

wi$ cej – "wier" wie cze. To czas od ko'-
ca stu diów do ko' ca je go &y cia. Czas

zmien nych wy bo rów te ma tów, gwa#-
tow nej, a cza sa mi za ch#an nej mi #o !ci

do cze go!, co by #o (tyl ko) pod skór ne.

W owym "wier" wie czu, prze cie& prze-

bie ga j% cym w swo im le ni wym ryt-

mie, ujaw ni #y si$ trzy spra wy je go

&y cia, któ re chcia# pod j%" i roz wi% za". 
Na zwij my je te raz. Pierw sza: pro za

Teo do ra Par nic kie go ja ko zma ga nie

z j$ zy kiem i oso b%. Dru ga: )l%sk ja ko

rze czy wi sto!" do mo wa, i ja ko ko smos.

Trze cia: do !wiad cza nie eg zy sten cji ja -

ko oswa ja nie co dzien no !ci i sko' czo-

no !ci. Trzy spra wy za mkni$ te w jed nej

wspól nej: w li te ra tu rze. 

Na pi sa#: „Nie na le &y roz mi$k cza" do-

!wiad cze nia li te ra tu ry, go dzi" go wy-

st$p nie z prak ty k% spo #ecz n%, ra cjo na-

li zo wa". Nie na le &y za pie ra" si$
pra gnie nia nie mo& li we go, t$ sk no ty za

oca le niem cze go!, cze go oca li" nie

mo& na, nie ro zum ne go po &% da nia wiecz-

no !ci. Nie mo &e my wy pie ra" si$ na sze-

B

S

O STEFANIE SZYMUTCE
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go pi!k ne go sza le" stwa, ja kim jest li-
te ra tu ra” (M, 31).

pierw szej swo jej ksi#$ ce wy-
bi% roz strze lo nym dru kiem:
„Par nic kie go -my &li cie la mo$-

na ce ni', ale na praw d! g%! bo kie go po-
dzi wu go dzien jest do pie ro Par nic ki -pi-
sarz” (ZP, 227). 

Ksi#$ ko wa wer sja dok to ra tu Ste fa na
Szy mut ki no si %a ty tu%: Zro zu mie! Par-
nic kie go. Pier wot nie twór ten li czy%
po nad sze&' set stron nie znor ma li zo-
wa ne go ma szy no pi su i mie &ci% si!
w dwóch gru bych bia %ych tecz kach.
Prze ra $a%. Dzi wi %em si! wów czas, $e je-
den tekst mo $e by' przed mio tem li te ra-
tu ro znaw czej mo no gra fii (po nad dwa-
dzie &cia lat te mu nie by %o to jesz cze
cz! st# prak ty k#). M%o dy dok tor jed nak
prze ko ny wa%: „«par nic ko lo gia» mo $e si!
po szczy ci' licz ny mi i in te re su j# cy mi
opra co wa nia mi, ale jej g%ów nym man-
ka men tem jest to, $e nie ra dzi so bie do-
brze z in ter pre ta cj# po je dyn czych utwo-
rów. Po no si ona g%ów n# wi n!
za ukszta% to wa nie si! opi nii, i$ po wie-
&ci Par nic kie go s# skom pli ko wa ny mi za-
m ka mi, któ re otwie ra si! tym sa mym
wy try chem” (ZP, 7). I do da wa% bar dzo
ka te go rycz ne zda nie: „Wbrew in ten cjom
pi sz# cych po wsta je ob raz mier ne go
twór cy, któ ry nie po tra fi po ra dzi' so bie
z za gad nie nia mi warsz ta to wy mi” (ZP, 7).
St#d te$ wzi! %o si! „na sta wie nie na „dro-
bia zgo w#, mor der cz#, «mi kro fi zycz-
n#» ana li z! po wie &ci Teo do ra Par nic kie-
go pt. Ko niec „Zgo dy Na ro dów” (ZP, 7).
Dzi siaj czy tam t! ksi#$ k! z wiel kim po-
dzi wem dla in ter pre ta cyj nej ma estrii au-
to ra, dla je go po wol ne go, lecz dr# $# ce-
go naj mniej sze szcze li ny wie dzy,
dys kur su hi sto rycz ne go. I ju$ chy ba ro-
zu miem, co mia% na my &li, pi sz#c, $e
„Za nie zro zu mia %o&' twór czo &ci wy bit-
nej […] wi n! po no si in ter pre ta tor”
(ZP, 7).

Co jest w niej wa$ ne go? Nie in ter pre-
ta cja, bo – cho' &wiet na – by wa i prze-
sad na; nie ja ka& wy j#t ko wo do k%ad na
eks pli ka cja hi sto rycz ne go sen su, bo na -
uczy %a te go wcze &niej szko %a An na les;
wresz cie – nie ja ka& uj mu j# ca re to rycz-
no&' sty lu. Ra czej to, $e Szy mut ko jest
gra ma to lo giem, ba da czem zna ków
i &la dów. Mie rzy, li czy, sta wia znacz-
ki przy oso bach i w#t kach. Styg ma ty-
zu je Par nic kie go (i sie bie), cho' te$
przed t# styg ma ty za cj# sta ra si! uciec.
Zrzu ca p%aszcz struk tu ral nej ana li zy
na po wie&', sam – uwol nio ny – mo $e
ju$ po d# $y' gdzie in dziej. 

Gdzie? W lek tu r! li te ra tu ry. 
Je $e li in te re su je Szy mut k! Par nic ki -

-pi sarz, a nie „krze wi ciel” (serc), to dla-
te go, $e po szu ku je on „za s%ug li te ra ta”
(ZP, 227). Ufa j#c li te ra tu rze, jesz cze
wie rzy w mo$ li wo &ci przed sta wie nia.
W ostat nich zda niach Zro zu mie! Par-
nic kie go prze czy ta my: „Wiel ka Przy-

go da w Ko" cu „Zgo dy Na ro dów” to,
oprócz do &wiad cze nia He lio do ra i Dio-
nei, ale go ria g%ów nej za sa dy two rze nia.
Wska zu je ona nie na uciecz k!
przed pro ble mem w efek tow ny chwyt,
lecz na d# $e nie do zo bra zo wa nia pro-
ble mu, na po s%u $e nie si! przez pi sa rza
am pli fi ka cj# w ce lu przed sta wie nia
sy tu acji, któ ra w do &wiad cze niu po tocz-
nym nie ma ta kiej wy ra zi sto &ci. G%ów-
n# war to &ci# utwo ru jest nie sa mo na-
wi# za nie przez au to ra do pry mar ne go
kon tak tu ze &wia tem, gdy j! zyk ci# gle
zdra dza, a rze czy wi sto&' mno $y si!
i kom pli ku je; g%ów n# war to &ci# po wie-
&ci jest to, $e jej au tor po tra fi przed sta-
wi' ta k# sy tu acj!” (ZP, 227).

Nie ba wem tej pew no &ci, $e „au tor
po tra fi przed sta wi' sy tu acj!”, Szy-
mut ko za prze czy. Dla te go w ksi#$ ce
ostat niej na pi sze: „Par nic ki nie jest dla
mnie – pod kre &lam, b! d#c &wia do-
mym dziw no &ci sfor mu %o wa nia – pi sa-
rzem sa mym w so bie (war to &ci# sa m#
w so bie), lecz tym, któ ry sta wia py ta-
nia mnie sa me go in te re su j# ce, udzie la
od po wie dzi, ja kich szu kam, dr! cz# go
te sa me w#t pli wo &ci. Uogól ni!: w#t pli-
wo &ci epo ki […]. Par nic ki po wra ca
[…], gdy$ (wca le, wca le nie ukry-
wam) my &l! je go my &li, prze j# %em je
i prze ro bi %em na swo je al bo (ra czej)
zgra %em ze swo imi. Rów nie$ t! […], i$
nie po tra fi my wyj&' po za cha rak te ry-
stycz ny dla nas kr#g re flek sji, za in te-
re so wa", my &li, s%ów – nie po ko j# co bar-
dziej je ste &my prze wi dy wal nym
tek stem ni$ oso b#” (PM, 9).

u tor […] ufa li te ra tu rze i na za-
ufa niu do li te ra tu ry opie ra
swo j# me to d! i wy wód. […]

Au tor nie ukry wa, $e in te re su je go prze-
de wszyst kim ta twór czo&' (im po nu je
mu ta twór czo&'), któ ra czer pie si %! ze
swo je go zw#t pie nia” (RZ, 27). 

To prze ko na nie za war% w swo im ma-
ni fe &cie li te ra tu ro znaw czym, ksi#$ ce
ha bi li ta cyj nej Rze czy wi sto#! ja ko
zw$t pie nie w li te ra tu rze i li te ra tu ro-
znaw stwie. Ja ko jej bo ha te rów wy bra%
Le cho nia i Bro niew skie go, Bli xen
i Whar to na, Gom bro wi cza, Joy-
ce’a i Par nic kie go, S%a wi" skie go
i Mar ka Za le skie go. Po wie dzia% by
kto&, $e jest to ci cer cum cau le, bo có$
mo $e %# czy' tak ró$ nych pi sa rzy?
Wsze la ko tak, jak wszyst kie sk%ad ni-
ki w ty tu le s# wa$ ne: „rze czy wi sto&'”,
„zw#t pie nie”, „li te ra tu ra”, „li te ra tu ro-
znaw stwo” (Szy mut ko zde fi nio wa%
je we wst! pie pt. Nie wy ra %al na i nie-
do st&p na rze czy wi sto#!), tak wa$ na
jest „sy tu acja pi sa rza” w je go „wspó%-
cze sno &ci”. I dla te go wo bec tej
„wspó% cze sno &ci”, osta tecz nie nie-
zde fi nio wa nej, „uja &nia nej” mo $e in
ac tu es se, mo $e hi sto rycz nie ogra ni-
czo nej do gra nic dwu dzie ste go stu le-
cia, a mo $e – by „do my &le'” Szy mut-

k!, u$y wa j#c je go „der ri dia ni -
zmów” – b! d# cej „pre zen ta cj# pre zen-
cji”, czy li j! zy ko wym wy ra $e niem
rze czy wi sto &ci do st!p nej cza so wi pi-
sa rza, umiesz cza on te go pi sa rza
w „sy tu acji”, czy li wo bec „rze czy wi -
sto &ci” i „j! zy ka”, któ rym t! rze czy-
wi sto&' pi sarz mo $e / nie po tra fi wy-
ra zi'. 

Szy mut ko mó wi tak (czte ry cy ta ty,
któ rym przy da j! war to&' tez): 

1. „Dzi! ki te mu, $e j! zyk mo $e
wej&' w ja ki& zwi# zek – po lek tu rze
Nie tz sche go na pisz my: za gra' – z nie-
do st!p n# i nie wy ra $al n# rze czy wi sto-
&ci#, li te ra tu ra nie umie ra, cho' od po-
nad stu lat mó wi si! o jej kry zy sie”
(RZ, 24). 

2. „[…] w roz wi# zy wa niu pro ble mu
re la cji mi! dzy li te ra tu r# i rze czy wi s-
to &ci# na le $y […] uczy ni' nie wie dz!
ele men tem wie dzy – zda' si! na przy-
go d! nie ja ko na s%o wo -ozdob nik,
pod któ rym w na szych tek stach ukry-
wa my in ter pre ta cyj n# ru ty n!, lecz
rze czy wi &cie prze $y' przy go d!, do-
&wiad czy' nie prze wi dy wal ne go, nie-
zro zu mia %e go. Có$ in ne go mo$ na
zro bi', co in ne go mo $e nas spo tka'
w cza sach, gdy roz dzie lo no j! zyk
i rze czy wi sto&'?” (RZ, 24). 

3. „[…] we wspó% cze sno &ci rze czy-
wi sto &ci nie tyl ko nie mo$ na przed sta-
wi', nie tyl ko jest nie wy ra $al na – rze-
czy wi sto&' jest za ra zem
nie po w#t pie wal na, nie uza sad nial na,
ist nie j# ca, je dy na, wszech obec na
i praw dzi wa. Ta kiej rze czy wi sto &ci
nie da si! na wet po my &le', prze-
czu' – có$ do pie ro wy po wie dzie'. To,
co na ze wn#trz dys kur su, jest tyl ko in-
nym dys kur sem” (RZ, 25). 

4. „No wo&' sy tu acji pi sa rza we
wspó% cze sno &ci po le ga na tym, $e on
nie ma cze go przed sta wia', a za ra zem,
$e wszyst ko, co przed sta wi, nie jest
przed sta wie niem – rze czy wi sto&' jest
nie do st!p na i nie wy ra $al na. Uj mu j#c
rzecz ju$ naj pro &ciej: przy st! pu j#c
do pi sa nia, pi sz# cy od ra zu wie: i tak
nie zdo %am przed sta wi', wy ra zi' za ko"-
czyw szy pi sa nie, stwier dza: wszyst ko,
co przed sta wi %em, cho' ma swo je uro-
ki (jest pi!k ne, m# dre, do bre itp.), jest
nic nie war te, bo nie przed sta wia, nie
wy ra $a, nie uj mu je. Rze czy wi sto&'
mo $e po ja wi' si! w li te ra tu rze – jak
w Wie dzy ra do snej… Nie tz sche go – je-
dy nie w w#t pie niu, tyl ko ja ko zw#t pie-
nie. Zw%asz cza u tych (a nie ma %o ich),
któ rzy unie wa$ nia j# sens i ce lo wo&' pi-
sa nia z po wo du wszech obec no &ci prze-
mi ja nia i &mier ci” (RZ, 25).

W li te ra tu ro znaw czym fi lo zo fo wa niu
Ste fa no wi Szy mut ce cho dzi o my&l pro-
st# i mo $e dla te go tak spi! trzo n# me-
ta fo rycz nie, by nie oka za %a si! ba nal-
na: li te ra tu ra mu si mó wi' o tym, co
eg zy sten cjal ne, je $e li chce by' li te ra-
tu r# dla „ko go&”. Od wo %u j#c si! do Nie-

W
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tz sche a! skiej ka te go rii „rze tel no "ci”,
po wia da: „Li te ra tu rze trud niej by# rze-
tel n$, a za ra zem – z po wo du bli sko "ci
zmy s%o we go "wia ta – trud niej by# nie-
rze tel n$: li te ra tu ra mu si za gra# z rze-
czy wi sto "ci$, zw%asz cza gdy jest nie-
do st&p na i nie wy ra 'al na, by nie
za d%a wi# si& w%a snym s%o wem”
(RZ, 26).

I po in ta tych usta le!: „W grze z rze-
czy wi sto "ci$, któ ra jest nie po w$t pie-
wal na, nie uza sad nial na, ist nie j$ ca, je-
dy na, wszech obec na, praw dzi wa
i nie wy ra 'al na, li te ra tu ra nie ustan nie
do "wiad cza swej s%a bo "ci. Wi& cej:
na do "wiad cza niu s%a bo "ci, roz pa czy
ta gra po le ga. Li te ra tu ra od kry wa
w grze z nie uza sad nial n$ rze czy wi s-
to "ci$ brak w%a sne go uza sad nie-
nia – nie po ma ga j$ ra chi tycz ne pró by
uspra wie dli wie nia swej obec no "ci tra-
dy cj$, hu ma ni sty k$ etc. Ist nie j$ ca
rze czy wi sto"# wy mu sza na li te ra tu rze,
by ta uzna %a swo j$ mo men tal no"# 
– wszak na wet nie ist nie nie jest trwal-
sze (pa mi& ta my te z& Hus ser la o po zy-
tyw no "ci nie ist nie nia). W grze z rze-
czy wi sto "ci$ li te ra tu ra mu si si&
zmie rzy# z eg zy sten cjal n$ brzy -
do t$ by tu – cier pie nie, prze mi ja nie,
"mier# – o któ rej w swym pi&k nie
chcia %a by za po mnie#: st$d ju' tyl ko
krok do wy j$t ko wo nie wy god nej pro-
ble ma ty ki sen su 'y cia (pod sta wo we-
go, przy po mnij my, za gad nie nia
w kwe stii re la cji mi& dzy j& zy kiem
i rze czy wi sto "ci$). Nie ma w tej grze
na dziei na wy gra n$ – nie od wra cal no"#
roz dzie le nia s%ów i rze czy – a jed nak
po dej mu je si& ow$ gr& w tym dziw-
nym zo bo wi$ za niu wo bec rze czy wi -
sto "ci, trwa j$c w tej jed nej z naj-
m%od szych cnót: w rze tel no "ci”
(RZ, 26-27).

Li te ra tu ro znaw czy ma ni fest Ste fa na
Szy mut ki na le 'y do naj bar dziej ra do -
snych po twier dze! wa' no "ci li te ra tu -
ry i ran gi li te ra tu ro znaw stwa. W$t pi#
(du bi ta re) w zmy s%o wo do st&p n$ rze-
czy wi sto"#, „nie ty le wy ja "ni#, co
uja "ni#” t& kwe sti& (RZ, 27), to tak 'e
ro zu mie#, 'e „spo tka nie z nie do st&p-
no "ci$ i nie wy ra 'al no "ci$ rze czy wi s-
to "ci prze bie ga za ka' dym ra zem ina-
czej – jest to prze cie' spo tka nie
z nie prze wi dy wal nym, i to za rów no dla
pi sa rza, jak i ko men tu j$ ce go je go
twór czo"# hi sto ry ka li te ra tu ry”
(RZ, 27). „Sko ro w li te ra tu rze rze czy-
wi sto"# po ja wia si& je dy nie w w$t pie-
niu, je dy nie ja ko zw$t pie nie, nie mo'-
na prze oczy#, i' w ta kiej sa mej po sta ci
zja wia si& w li te ra tu ro znaw stwie, któ-
re ow$ li te ra tu r& ba da” (RZ, 29).
Czym jest wi&c pra ca li te ra tu ro znaw -
cy? „Spo tka niem z nie do st&p no "ci$”,
„spo tka niem z nie wy ra 'al no "ci$”,
„spo tka niem z nie prze wi dy wal nym”,
„w$t pie niem”. To po stro nie ra do "ci ze
spo tka nia. Jest i „zw$t pie niem” w mo'-

li wo "ci pe% ne go wy ja "nie nia kwe stii,
st$d „uja "nie nie”. To po stro nie ra do-
"ci z ni gdy nie ko! cz$ ce go si& pro ce-
su in ter pre ta cji.

g zy sten cjal na brzy do ta by tu”,
po wia da Szy mut ko (RZ, 27),
two rzy praw dzi w$ li te ra tu r&.

Li te rac ko i li te ra tu ro znaw czo zmie rzy%
si& z tym w Na grob ku ciot ki Ci li.
Ksi$' ka otwo rzy %a dys kurs o (l$ sku,
któ ry – zda niem ese isty – nie ma Lo-
go su. „Na gro bek” sta% si& „ko leb k$”
praw dzi wej re flek sji. Dla Ste fa na Szy-
mut ki po j& cie „"l$ sko "ci” by %o ge ne-
tycz nie zwi$ za ne z oso b$, ro dzi n$, hi -
sto ri$ i le gen d$ miej sca, j& zy kiem.
Oso b$ przez po je dyn cze bio gra fie, ro-
dzi n$ przez wspól no t&, hi sto ri$ przez
nar ra cje co dzien ne, le gen d$ przez plot-
k& czy ste reo typ, j& zy kiem, bo to on nas
u"wi& ca i zdra dza. W Na grob ku ciot ki
Ci li wszyst kie te ele men ty s$ jed na ko-
wo wa' ne: to, cze go nie da si& sk%a ma#,
wy mie ni#, zy sku je swo j$ wia ry god no"#
dzi& ki umar %ym i 'y j$ cym. By tak po-
wie dzie#: „pre zen ta cja za cho wu je, mi -
mo „)ró d%o we go opó) nie nia” (od wle-
cze nia, od su ni& cia…), ja k$" pa mi&#
pre zen cji” (RZ, 11). 

Ta de usz S%a wek na pi sa% w ko men ta-
rzu do Na grob ka…: „Byt wte dy sta je 
si& szcze gó %em, gdy zo sta je umiej sco-
wio ny. Byt jest szcze gól ny za wsze 
w m i e j  s c u; do pie ro gdy go wy pre-
pa ro wa# z te go "ro do wi ska, mo 'e zo sta#
uzna ny za «ogól ny», «abs trak cyj ny» czy
«ja ki kol wiek». Lecz prze 'y cie miej sca,
do zna nie by cia „miej sco we go”, sta no-
wi$ ce ma rze nie pa ra j$ cych si& pió rem,
miej sce przed sta wio ne za po mo c$ mo -
wy lub pi sma tak, i' do "wiad cza my
przed mio tów w nim obec nych ja ko
spo wi tych de li kat nym wo alem ge nius lo -
ci, jest rów nie' uwi& zio ne w pew nym
pa ra dok sie. Z jed nej stro ny, nie uchron-
nie mu si by# moc no osa dzo ne w tym, co
„tu” i „te raz”, z dru giej – przez ka' dy ta -
ki w& ze% te ra) niej szo "ci prze bie ga j$ ni -
ci mi nio ne go cza su. A wi&c do zna#
by tu (nie za le' nie od te go, czy jest nim
cz%o wiek, czy przed miot) – to uj rze#
prze b%y ski „by %o "ci” w tym, co «te raz»,
«zo ba czy#» (cho# zna cze nie te go cza-
sow ni ka mo 'e my po j$# je dy nie w du-
'ym przy bli 'e niu) to, cze go «nie ma»,
co ju' „nie jest”” (NC, 10-11). 

li te ra tu ro znaw czym ma ni fe-
"cie, ma ni fest ro do wo do wy.
Dwa wy zna nia wia ry: w moc

li te ra tu ry, któ ra nie ule gnie ni co "ci;
i w moc pi sa nia, któ re przed ni co "ci$
ochro ni. Rze czy wi sto!" ja ko zw#t pie nie
w li te ra tu rze i li te ra tu ro znaw stwie
i Na gro bek ciot ki Ci li %$ czy ta sa ma na-
dzie ja. Ostat nie zda nia Na grob ka…
brzmi$ tak: „Nie chc& si& za prze# w%a -
snej chwi lo wo "ci, u'a lam si& nad ni$
(mi mo 'e jest w tym ego istycz na, nar-

cy stycz na ckli wo"#), b& d& si& przy niej
upie ra%. Mam pra wo od czu wa# ob-
co"# wo bec te go, co po zo sta je, tak, jak
od czu wa j$ j$ – po wie dzia %y mi o tym
oczy umie ra j$ cych – ci, któ rzy od cho-
dz$. Czy móg% bym ja jed nak od czu wa#,
gdy by nie ist nia% g%& bo ki, naj g%&b szy
z mo' li wych, zwi$ zek mi& dzy mn$ a t$
rze czy wi sto "ci$, wo bec któ rej bez sil-
ne oka zu je si& wszel kie ma rze nie, z%u-
dze nie – gdy bym nie by% w rze czy wi -
sto "ci, przy naj mniej tyl ko przez t&
chwi lecz k&, mo men cik uobec nie nia?
Mu sz& do ty ka# j$, s%y sze#, a przede
wszyst kim wi dzie#, do strze ga#, za-
trzy ma# na niej wzrok – cie le snych lub
du szy oczu, obo j&t ne – by móc mó wi#
czy pi sa# niech by tyl ko o mgle od da-
le nia; by# przy tom nym, "wia do mym,
nie od wra ca# wzro ku, ni gdy. Byt jest
je dy nym pew nym przed mio tem re-
flek sji. Ni co"# we mnie, "mier# we
mnie, ja -ni co"# nie ma ra cji, g%ów nie:
ra cji ist nie nia – ta k$ ra cj& ma tyl ko ist-
nie nie sa mo, rze czy wi sto"#, «"wiat
po zo sta j$ cy przy 'y ciu». Zma ga# si& ze
"mier ci$, nie prze sta wa#. Do pó ki si& da,
wy my ka# si& uchwy to wi ni co "ci, cho#-
by czo% ga j$c si& po ma cie. I 'ad ne-
go – bez si %o! – rzu ca nia r&cz ni kiem”
(NC, 89). 

„Mo 'e tak trze ba, mi mo 'e jest si&
"mier tel nym?” (PM, 10).

te fan Szy mut ko w ostat niej
swo jej ksi$' ce: „pi sz& ci$ gle
o tym sa mym, po dob nie, mi -

mo 'e nie tak sa mo. […] Co te raz przy-
ci$ ga mo j$ uwa g&? Otó' to, jak rze czy-
wi sto"# prze szka dza li te ra tu rze,
wy obra) ni li te rac kiej, za wa dza ma-
rze niu. Rze czy wi sto"# sp& dza li te ra tu-
rze sen z po wiek. W po przed nim 
zda niu o ty le nie ma hi po sta zy i per so-
ni fi ka cji, o ile uma wia my si&, 'e li te-
ra tu ra ma ja k$" zdol no"# wi dze nia, do-
strze ga nia "wia ta rze czy wi ste go.
W%a "nie on bu dzi li te ra tu r& ze snu, przy-
mu sza j$c do czu wa nia. Z otwar ty mi
ocza mi” (PM, 7). 

Zda nia -por tret. Ten w%a "nie: ba da cza
upar cie, be ne dyk ty! sko, bez u stan nie
czy ta j$ ce go. Za gru by mi szk%a mi w& -
dru j$ ce spoj rze nie. I wi& cej py ta! ni'
od po wie dzi. 

m& cz$ cym urze cze niu czy-
tam […] ty si$c stro ni co w$
po wie"# wci$' na no wo,

wci$' nie umie j$c okre "li# ani isto ty
owe go urze cze nia, ani sed na wy j$t ko-
wo "ci, nie po wta rzal no "ci te go utwo ru.
Nie obli czal no"# 'y cia, pi sa nia, umie-
ra nia? Prze mie sza nie ma rze nia i 'y cia
a' do "mier ci? Po twier dze nie, 'e nie ma
'ad ne go ko! ca, któ ry wie! czy dzie %o?
Tyl ko go to wo"# na twór czo"#, któ ra jest
go to wo "ci$ za rów no na ma rze nie, jak
i na "mier#?” (PM, 10).
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Przy sta!

om Po mo cy Spo !ecz nej „Przy -
sta"” to dwu pi# tro wy po d!u$ -

ny blok z oko !o set k% miesz ka" ców
w wy !%cz nie w dwu -trzy oso bo wych
po ko jach, dwo ma sa ni ta ria ta mi
na ka$ dym pi# trze i wspól n% ja dal -
ni% na par te rze (po si! ki dla le $% cych
pa cjen tów s% im do star cza ne do po -
koi). Z jed nej stro ny uli ca, z dru giej
stro ny pi#& dzie si# cio me tro wa bru ko -
wa 'cie$ ka w'ród ro s!ej tra wy, prze -
pla ta nej k# pa mi krze wów, a na wet
kwia tów. Czym jest w!a 'ci wie ta
przy sta"? W czym po ma ga? Czy ma
przy no si& tyl ko 'wi# ty spo kój i far -
ma ko lo gicz n% kon tro l# cho ro by oraz
me dycz n% opie k#? A mo $e osta -
tecz ne za po mnie nie? Czy ruch pa"
w ki tlach, któ re przy no sz% z u'mie -
chem le ki, 'cie l% !ó$ ka, po ma ga j%c
w ka$ dej chwi li w naj drob niej szej
b!a ho st ce po zwa la za po mnie& o pro -
ble mach co dzien no 'ci? Tak. Ty le
$e w ten spo sób zo sta je stwo rzo -
na oa za bez ru chu, spo ko ju, bez pie -
cze" stwa i ocze ki wa nia na 'mier&.
Pro blem w tym, $e uczest ni cy rej su
nie mo g% opu 'ci& stat ku. Mo g% tyl -
ko wy ko ny wa& po le ce nia Ka pi ta -
na (Dy rek tor ki) i ma ry na rzy (per so -
nel). Bo tak na praw d# s% znie wo le ni
jed no staj no 'ci% ryt mu dnia: 'nia da -
nie – obiad – pod wie czo rek – ko la -
cja. We wto rek k% pie le. Oczy wi -
'cie, ma j% szan se czy ta nia ksi% $ek.
A tzw. te ra pia za j# cio wa to ro dzaj
gru po wych przed szkol nych za baw
dla sta rych lu dzi. Od bie ra si# im
w ten spo sób nie tyl ko ra do'& roz wo -
ju my 'le nia. Cho& z dru giej stro ny,
da je szan s# kon tak tu z dru gim cz!o -
wie kiem. Jak si# nie ma co si# lu bi,
to si# lu bi co si# ma... Ale ci lu dzie,
prze wle kle cho rzy, nie ma j% wy bo -
ru. Co po zo sta je? Ano dom spo !ecz -
nej po mo cy w ocze ki wa niu na ko -
niec. Czy da si# to zmie ni&?
Za po mo c% ja kich re form? I naj wa$ -
niej sze: ja k% ce n# przyj dzie za to za -
p!a ci&... To py ta nia, któ re pro wo ku -
j% prze my 'le nie sen su dzia !a nia
ta kich do mów. Jak poj mo wa& trze -
ba trak to wa nie ludz kich war to 'ci
pod czas opie ki nad star szy mi, scho -
ro wa ny mi lud( mi, któ rzy pra co wa li
dla kra ju przez ca !e $y cie, a te raz nie
mo g% ju$ nic? Czy rze czy wi 'cie
brak pie ni# dzy na ta ki cel mo$ -
na uspra wie dli wia& wszech w!a dz%
kry zy su? A prze cie$ jak by po wie dzia!
Ki sie lew ski: Nie ma kry zy su. Jest tyl ??

ko re zul tat... Ta ak, sta rzy lu dzie po -
win ni odej'&, mo$ li wie jak naj -
mniej szym kosz tem. Obec ne usta wy
re gu lu j% ce ten pro blem wraz z fi nan -
so wym za bez pie cze niem s% pe! ne hi -
po kry zji. 

Jed nak w opi sy wa nym przez nas
do mu pra cu j% cy wg mi ni mal nych
sta wek per so nel, sta ra si# stwo rzy&
dla tych prze wle kle cho rych lu dzi nie
na ka za n% lecz na tu ral n%, p!y n% c%
z g!# bi ser ca wi#(. Dla te go tak wi -
docz na jest przede wszyst kim skru -
pu lat na dba !o'& o wprost bi j% c%
w oczy czy sto'&. Ale ju$ na ko rzy -
sta nie z ja kich kol wiek wy cie czek
kul tu ral nych, gdzie trze ba by !o by
wy !o $y& pie ni% dze na za kup bi le tu
wst# pu (na wet naj ta" sze go) nie ma
szans. Co po zo sta je? Ano, u'mie cha -
j% ce si# pa nie sa lo we, któ re two rz%
cie p!o za ufa nia i bli sko 'ci w chwi li
pro za icz ne go sprz% ta nia po ko ju,
opie kun ki, no i pie l# gniar ki. Ale co
dzie je si# po tem? Wspól ne prze by -
wa nie ra zem da je (w to wa rzy stwie
pe! nych tro ski i dba !o 'ci pa" te ra peu -
tek) mo$ li wo'& two rze nia no we go
'wia ta bar wy, ry sun ku, a dzi# ki in -
ter ne to wi we wspól nej sa li mo$ -
na pró bo wa& zna le(& tak $e szan s#
kon tak tu z praw dzi wym 'wia tem,
w któ rym ist nie je i two rzy si# ruch
i $y cie. A ono dla tych lu dzi ju$ ode -

sz!o. In ter net da je z!u d# mo$ li wo 'ci
po ko na nia prze strze ni ja ko cze go' co
praw da od le g!e go, ale i nor mal ne -
go. I to jest to „co'”, cze go ci lu dzie
do tej po ry nie zna li. 

Po ziom ró$ nic w sta nach zdro wia
wpro wa dza bez wzgl#d ny, cho& gorz -
ki, po dzia! na lep szych i gor szych.
Ci lep si mo g% cho dzi& np. do sa li te -
le wi zyj nej lub do spe cjal nej sa li,
gdzie prócz in ter ne tu, te le wi zo ra, pa -
nien ki try ska j% ce m!o do 'ci% i u'mie -
chem za p# dza j% ich do za baw
na przed szkol nym po zio mie lub
bar dzo lu bia nych przez nich roz ma -
itych za j#& pla stycz nych. „Pro ble -
my”, o któ rych si# roz ma wia s% 
naj cz# 'ciej przej mo wa ne ze stan dar -
do wych prze ka zów tv lub sen sa cyj -
nych in for ma cji ko lo ro wej pra sy. Ale
s% i chwa leb ne wy j%t ki. Do nich na -
le $y re gu lar na wi zy ta stu den tek
z PWSM w Ka to wi cach (skrzyp ce,
wio lon cze la), któ re uzmy s!a wia j%
tym cier pi% cym lu dziom pi#k no
kla sycz nej mu zy ki. I na gle si# oka -
za !o, $e ci ska za ni na bier ne ocze ki -
wa nie 'mier ci lu dzie s% Lud( mi.
Czu j%, s% bar dzo wra$ li wi i bar dzo
po trze bu j% sztu ki i ob co wa nia z pi#k -
nem mu zy ki, któ re go al bo do t%d
w ogó le nie zna li al bo zo sta li od
nie go przez cho ro b# bru tal nie ode -
rwa ni. 

Czy mo" na po ko na# nie uchron no$# wy ro ku ja -

ki nie sie z so b% ludz kie "y cie? Orze czo n% przez

spe cja li stów nie ule czal no$#? Prze cie" jak po wia -

da& Lec „'y# jest bar dzo nie bez piecz nie. Kto "y -

je ten umie ra...”A jed nak mi mo wszyst ko: czy"
nie war to pró bo wa#? Ja dzia &am, wi(c ja je -

stem. I ta ka by &a fi lo zo fia cz&o wie ka, któ ry po -

ko na& swo j% si &% wo li me dycz ne orze cze nia, da -

j% ce mu zni ko me szan se. By& po cz%t ko wo

w bar dzo ci(" kim sta nie. Je go opo wie$# jest praw -

dzi wa. Ten cz&o wiek "y je. Wy gra&... I to wy gra&
nie tyl ko z me dycz ny mi pod r(cz ni ka mi. Wy gra&
z pra wem, któ re re pre zen to wa ne przez s( dziów

i bie g&ych I In stan cji S% du Okr( go we go w Ka to -

wi cach pier wot nie ska za &o go na do "y wot nie „z&o -

te wi( zie nie” w „do bro tli wej umie ral ni” Do mu

Po mo cy Spo &ecz nej. Ale cho# dro go za to za p&a -

ci&, to jed nak gra by &a war ta $wiecz ki...

ZYG MUNT
BAR CZYK

Wyzwanie

D

Historia prawdziwa
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Bunt na po k!a dzie

tó re go! dnia do sz"o jed nak
na tym stat ku do bun tu.

W 2003 r. przy je cha" do tej pla ców -
ki no wy pa cjent w doj rza "ym wie -
ku. Z ci#$ kim scho rze niem neu ro -
lo gicz nym i bar dzo ci#$ kim sta nie
psy chicz nym. Mia" wy$ sze po lo ni -
stycz ne wy kszta" ce nie. Ze wzgl# du
na je go sy tu acj# zdro wot n% ro dzi -
na go prze zor nie ubez w"a sno wol ni -
"a i od da "a w"a !nie tu... Przy je chaw -
szy, le $a" na "ó$ ku jak k"o da. Bez
ru chu. Spo wi ty pam per sa mi. Aby
prze wró ci& si# z bo ku na bok, mu -
sia" dzwo ni& spe cjal nie po pie l# -
gniar k#. O pod no sze niu, sa mo -
dziel nym go le niu czy cho& by
wsta wa niu na skraj "ó$ ka nie by "o
mo wy, nie mó wi%c o cho dze niu czy
sa mo dziel nym prysz ni cu. By" czas,
gdy go re gu lar nie kar mio no. Za pa -
!ci pa mi# ci, wi zy ty w spe cja li -

stycz nych szpi ta lach. Ale... – jak
mó wi – by "o co!, co za in spi ro wa -
"o je go wal k# z w"a sn% s"a bo !ci%...
To u!miech i spoj rze nie trosz cz% -
cych si# o nie go pa'. To one spo -
wo do wa "y, $e po ja wi" si# u nie go
m# ski wstyd wo bec ko bie ty, któ ra
przy cho dzi "a go go li&. Mia" by by&
co dzien nie go lo ny przez pie l# -
gniar k#?! Ha' ba! Ale $e by si# ogo -
li& trze ba sa me mu unie!& r# k#,
cho& tro ch# si# pod nie!& i na my dli&
twarz, po wo li po je cha& $y let k%...
Ba.. Trze ba po ko na& s"a bo!& r# ki,
po tem opa no wa& i uspo ko i& dr$e -
nie d"o ni. Efekt? Zmia na po !cie li.
By "a ca "a we krwi, a on sam by" po -
r$ ni# ty jak szyn ka na Wiel ka noc.
No, ale trud no. Al bo, al bo... I tak si#
za cz# "o. Ruch za ru chem. Pal ce,
d"o nie, ca "a r# ka... Nie wie ile by -
"o prób, ale wi dok oszo "o mio nej
pie l# gniar ki, któ ra zo ba czy "a je go
pi#k nie ogo lo n% twarz bez jej udzia -
"u wart by" wszyst kich pie ni# dzy..

Po tem, w ci% gu ko lej nych dni, ty -
go dni, mie si# cy nie tyl ko na uczy"
si# swo bod nie cho dzi&, ale i dzi# -
ki in spi ra cji Pa ni Ma" go si -re ha bi -
li tant ki, roz po cz%" in ten syw ne &wi -
cze nia gim na stycz ne (rzecz ja sna,
w mia r# mo$ li wo !ci). Po wo li za cz%"
wra ca& do na praw d# do brej for my.
Ale je go umys" nie mia" ce lu. I wte -
dy wpad" na sza le' czy po mys".
Gdy by tak na pi sa& dok to rat z Dym -
szy. Dla cze go z Dym szy?! Bo
od dzie ci' stwa Do dek by" je go
ulu bio nym ko mi kiem. Gdy by zre -
ali zo wa" swój za mys", by" by on je -
dy ny w Pol sce... Dok to rat w wie -
ku 57 lat, na 9 m2 po wierzch ni
w Do mu Po mo cy Spo "ecz nej...?!
By "o by to nie tyl ko osi% gni# cie, 
ale i pysz ny $art. Tym ra zem 
z $y cia... 

Nie ma na co cze ka&! Otwo rzy&
prze wód? No tak, tyl ko trze ba go
op"a ci&. Wte dy ok. 10 000 PLN.
A je go ren ta: 686 z" brut to, w ty m
70% op"a ty dla DPS -u... Co ro bi&?
Wy sto so wa" pi#k ne pi smo do JM
Rek to ra U( z pro! b% o umo rze nie
kosz tów prze wo du mo ty wu j%c to za -
awan so wa n% pra c% o Dym szy, wy -
so ko !ci% ren ty. Stop nio wo uda "o
mu si# ku po wa& w Fil mo te ce Na ro -
do wej ca "y sze reg fil mów Do dka
na vi deo i wy ko rzy stu j%c fakt po sia -
da nia sta re go od twa rza cza, roz po -
cz% " pra c#. Ale mia" tyl ko g"o !no stu -
ka j% c% ma szy n# do pi sa nia i gdy
pi sa " w no cy przy cho dzi "y pie l# -
gniar ki z na ka zem na tych mia sto we -
go prze rwa nia, bo obo wi% zy wa "a ci -
sza noc na. Ale Nie bo czu wa "o na d
nim, ja ko $e kie dy ów cze sna dy rek -
tor Wy dzia "u Kul tu ry Urz# du Mar -
sza" kow skie go w Ka to wi cach, )u -
cja Gin ko do wie dzia "a si# o je go
sy tu acji i pro ble mach, za re ago wa "a
w sposób nie zwy k"y: – Pan nie mo -
$e pi sa& na czym! ta kim! Zor ga ni -
zu j# Pa nu lap to pa! I rze czy wi !cie.
Za dwa ty go dnie pa ni dy rek tor przy -
je cha "a do DPS -u z kom pu te rem.
Dla dy rek cji by "a to nie by wa "a nie -
spo dzian ka. *e by do miesz ka' ca
Do mu Po mo cy Spo "ecz nej przy -
je$ d$a "a dy rek tor wy dzia "u kul tu ry?!
W do dat ku z kom pu te rem, któ ry
otrzy ma" od niej w pre zen cie?! Nikt
nie móg" po j%& jak to si# mo g"o sta&.
Ale naj wi#k sza nie spo dzian ka mia -
"a do pie ro na dej!&. Otó$, nie ocze ki -
wa nie przy szed" do bo ha te ra na szej
hi sto rii list po le co ny od JM Rek to -
ra U( W"a dy s"a wa Ba ny sia. Wzbu -
dzi "o to nie zwy k"e za in te re so wa nie
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w se kre ta ria cie ds. so cjal nych,

w któ rym usi !o wa no si" do wie -

dzie#, co by !o tre $ci% tej ko re spon -

den cji. 

B!ysk na dziei

ak si" oka za !o nie bez przy czy -

ny. W krót kich s!o wach Pan

Rek tor in for mo wa! go o umo rze -

niu kosz tów otwar cia prze wo du

dok tor skie go. Tak, to by! praw dzi -

wy b!ysk na dziei. Te raz ju& wszyst -

ko za le &a !o od nie go. Czu!, &e
mo &e si" wy rwa# si" z te go wy god -

ne go miej sca, w któ rym mo& -
na tyl ko cze ka# i by# sa mot nym.

Za cz%! pra co wa# w sza lo nym tem -

pie. Od 6.00 ra no do 24-1.00 w no -

cy (z prze rwa mi na po si! ki i wy jaz -

dy do B'.).”

A te raz cie ka wost ka o wiel kim

zna cze niu. Z po mo c% w tej sy tu acji

przy sz!a bo ha te ro wi pa ni Be at ka.

Nie zwy kle in te li gent na, b!y sko tli -

wa, za wsze u$miech ni" ta. No i co

by !o ist nym zrz% dze niem lo su, za -

ko cha na w sta rym pol skim ki nie,

ale co naj wa& niej sze, $wiet nie zna -

j% ca nie tyl ko ele men tarz, ale

i kom pu te ro we pu !ap ki lap to pa. Jej

po moc spra wi !a, &e ta nie ocze ki wa -

na pra ca na sze go bo ha te ra na bra -

!a sen su. A co za tym idzie &y cie

rów nie&. We trój k" (z kie row c%) or -

ga ni zo wa li trans port do B'l, bo

prze cie& je mu nie wol no by !o wy -

cho dzi#. No, ale kto nie ry zy ku je…

Prze my $le nia kry ty ka fil mo we go

z Do mu Po mo cy Spo !ecz nej od kry -

wa !y no we ho ry zon ty in ter pre ta cji

fil mo wej sztu ki ak tor skiej, zu pe! -
nie nie zna ne in nym pro fe sjo na li -

stom. Ale nasz pa cjent by! nie tyl -

ko nie ule czal nie cho ry, ale, o czym

nie wol no za po mi na#, ca! ko wi cie

przez s%d z ini cja ty wy ro dzi ny

ubez w!a sno wol nio ny. Ozna cza !o
to, &e nie tyl ko by! po zba wio ny

wszel kich praw oby wa tel skich, ale

tak &e nie móg! ni gdzie wy cho dzi#
bez zgo dy swo je go opie ku na praw -

ne go, nie móg! na wet przej$# sam

na pa sach przez przy le ga j% c% uli c"
do skle pu po bu! k", bo prze cie& by!
pod opie k% DPS -u i gdy by mu si"
co$ sta !o, to nie on, a DPS mu sia! -
by si" przed s% dem t!u ma czy#,
a na wet o zgro zo! – p!a ci# od szko -

do wa nie! Oczy wi $cie, o &ad nym

pod pi sy wa niu ja kich kol wiek umów

nie by !o mo wy. Sta! si" wi"c &y -

wym, le czo nym przed mio tem.

A pro mo tor, gdy us!y sza! o je go

sta tu sie praw nym tyl ko si"
u$miech n%!. W ko( cu &y wy przy -

k!ad ab sur du z praw dzi we go &y cia

za wsze jest cie ka wy...

Stu dia dok to ranc kie trwa j% za -

zwy czaj 4 la ta. Tu obro na, prze wód

dok tor ski trwa!y 14 mie si" cy (!)

w wa run kach Do mu Po mo cy Spo -

!ecz nej – ab so lut ne cu rio sum.

Wal ka trwa 

e! ny hap py end? No, nie zu pe! -
nie. Nasz bo ha ter po sta no wi!

uzy ska# s% do we uchy le nie de cy zji

o ubez w!a sno wol nie niu, po nie wa&
w!a $ci wa dia gno za me dycz -

na i stop nio wa re ha bi li ta cja po wo -

do wa !y stop nio wy po wrót do

zdro wia. Cho ro ba, mi mo nie od wra -

cal ne go cha rak te ru, sta !a si" mo& -
li wa do opa no wa nia i kon tro li far -

ma ko lo gicz nej. Nasz $wie &o
upie czo ny dok tor po sta no wi! wró -

ci# do nor mal ne go &y cia i do swo -

jej pa sji ja k% by !o pol skie ki no

przed wo jen ne i sztu ka in ter pre ta -

cji gry ak tor skiej. Aby to jed nak

zre ali zo wa# mu sia! wnie$# po zew

do s% du o uchy le nie ubez w!a sno -

wol nie nia. I tu za czy na si" thril ler.

Je go opie kun ka praw na (nb. cz!o -

nek ro dzi ny) nie zgo dzi !a si" na to.

A tyl ko opie kun praw ny móg! 
w je go imie niu po dej mo wa# ja kie -

kol wiek kro ki. Rad ca praw ny 

DPS -u stwier dzi!, &e w tej sy tu acji

miesz ka niec nie mo &e na wet pi sma

do s% du wy sto so wa# po nie wa&
„zo sta nie ono i tak wrzu co ne w s% -
dzie do szu fla dy spraw nie za !a twio -

nych”. Sy tu acja pa to wa?! Nie ko -

niecz nie. Bo ha ter na szej hi sto rii

nie przy j%! te go stwier dze nia pa -

na me ce na sa do wia do mo $ci i po -

sta no wi! wal czy# o swo je pra wo

do wol no $ci. Przede wszyst kim

w „ci cho ciem ny spo sób” (tj. po -

za wie dz% dy rek cji i swe go opie -

ku na praw ne go) po in for mo wa!
po li cj" o swo jej sy tu acji. Za$ jej

przed sta wi ciel przy rzek! mu in ter -

wen cj" w s% dzie. Po dwóch ty go -

dniach przy sz!a ofi cjal na od po -

wied) z s% du. Ka& dy oby wa tel

bez wzgl" du na swój sta tus praw -

ny ma pra wo z!o &y# wnio sek

do s% du o roz pa trze nie je go pro$ -
by o uchy le nie ubez w!a sno wol nie -

nia. Pod bu do wa ny ta k% sy tu acj%,
czu j%c si" pew nie ja ko cz!o wiek

z wy& szym wy kszta! ce niem, spo -

rz% dzi! sa mo dziel ny wnio sek

o uchy le nie ubez w!a sno wol nie -

nia i wy s!a! go do s% du.

Tra fi !a ko sa… 

%d, nie wy zna cza j%c mu ja kie -

go kol wiek obro( cy z urz" du,

co jak si" oka za !o, by !o je go obo -

wi%z kiem, po wo !a! na roz pra w"
bie g!ych, któ rzy po za da niu se rii ru -

ty no wych py ta(, przy j" li na sie bie

for mal ne zo bo wi% za nie orze cze -

nia sta nu zdro wia pa cjen ta. Po

trzech (!) mie si% cach wy cze ki wa nia

prze s!a li swo j% opi ni", po za po zna -

niu z któ r% miesz ka niec ja ko cz!o -

wiek zna j% cy pod sta wo we za sa dy

lo gicz ne go my $le nia i me to do lo gii

wy wo du na uko we go spo rz% dzi! na -

tych miast bar dzo kon kret ne, uza -

sad nio ne fak ta mi za strze &e nia. Mi -

mo te go, orze cze nie s% du by !o
jed no znacz ne. Wnio sek o uchy le nie

ubez w!a sno wol nie nia zo sta! od -

rzu co ny. Na szcz" $cie s%d przy zna!
bo ha te ro wi pra wo do z!o &e nia ape -

la cji. 

Z po mo c% przy sz!o Sto wa rzy sze -

nie na Rzecz Nie pe! no spraw nych

SPES z je go praw nym za ple -

czem. I wte dy oka za !o si", &e tra fi -

!a ko sa na ka mie(. Spo rz% dzo no

mi strzow sk% ape la cj" i S%d Ape la cyj -

ny wo bec jej ar gu men tów i fak to gra -

ficz nych i praw nych bez &ad nych

w%t pli wo $ci skie ro wa! spra w" do

po now ne go roz pa trze nia ze zmie nio -

nym sk!a dem s" dziow skim i zmie -

nio ny mi bie g!y mi. Po wtór na roz pra -

wa s% do wa uchy li !a ku rio zal ny

wy rok po przed niej in stan cji, za któ -

ry wnio sko daw ca móg! za p!a ci#
resz t% swo je go &y cia. Ale oto sta! si"
wresz cie wol nym cz!o wie kiem! Ty -

le tyl ko, &e na po je dy nek z u!om n%
in ter pre ta cj% praw nych prze pi sów

i ludz k% obo j"t no $ci% stra ci! trzy

la ta w pra wie sa mot nej wal ce... I nikt

mu tych trzech lat nie zwró ci. Cho#
je go dok to rat tak &e jest co$ wart. Co$,
cze go nikt mu nie od bie rze. 

Tak ko( czy si" na sza hi sto ria, ale

nie ko( czy si" hi sto ria cz!o wie ka

przy wró co ne go spo !e cze( stwu. *y -

je w$ród nas. My $li, pi sze, pla nu je

swo je &y cie, wy zna cza so bie ja kie$
ce le. Dla cze go? Bo wresz cie mo &e
de cy do wa# o so bie i to jest bez cen -

ne. Kto nie wie rzy, niech spró bu je...

A mo &e le piej nie. 

!
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MATKA TERESA         

stukaj" ko#$mi do drzwi, ci"gn"
po asfalcie dziurawe skarpety.
kiedy dzwoni" furtki nigdy 
nie zamykam przedtem. mleko, chleb,
kanapki, wózek dla dziecka
niepe%nosprawnego potrzeba
wspomóc bo drogi. te& kiedy# mog'
cho$ nie chc' wyci"ga$ r'k'.
ulica nie wybiera. ci"gn" przy p%otach
cienie wydartych waciaków. znacz"
powietrze, unosi si' odór
biedy. tak pachnie n'dza.
chc' ich zabra$ do siebie, da$ pi$
je#$, umy$ im twarze przed noc", mo&e
trafi" wtedy do domu.
szósta rano dzwonek. znów zabrak%o 
jednej nocy na d%u&szy sen.
pij' ksi'&yc z kubka,dogryzam
le&"cym od wczoraj
na blacie herbatnikiem BeBe.
za oknem ci"gn" kondukty szarych
cieni ku moim drzwiom.
przetrz"sam szafki, strzepuj' resztki snu
z koca pod stó%, bie&nik znów
#wie&y k%ad', b'd' mie$ go#ci                

AUDYCJA PANA M.  

co niedziela 14.45 wchodz'
cudze my#li obrazy nie moje maluj' swoim p'dzlem
czasami na odwrót.
co niedziela zasiadam na sto%ku przed sztalug"
bia%a kartka nie dra&ni d%ugo. szybko wpadam w trans.
widz' t" posian" za oknem kromk' chleba i chmury
nie moje tym razem. te& wstawiam kocio%.
palenisko o zmierzchu wygl"da bardzo 
niedorzecznie poczerwienia%o w rogach chatki. 
pusty gar zaskwiercza% 
obraz na sztaludze nie bardzo.
znów kto# za mnie odwali% dobr" robot'.

PUSTE GNIAZDO?       

czuj' jak powoli trac' dotyk
ma%ych d%oni co wyros%y z jednego palca r'kawicy. czuj'
&e tr"c' wzrok poni&ej metra dziesi'$
wy&ej nad to zbyt realne jak na prawd'. s%uch
g%oski twarde infantylnie traktowa% teraz
nie pami'ta. trac' w'ch ró&owej oliwkowej skóry
ma%ego pleda w kratk'. trac' siebie podaj'
jak przek"sk' na tacy czasami gdy
widz' &e ma%o maj". trac' zasi'g cho$ my#la%am
&e wybra%am najlepszy. patrz' cho$ zamykam oczy. teraz.
nied%ugo wszystko odzyskam i pomno&'
razy dwa lub trzy… usta trawi" w sobie s%owa cho$
to mnie &re odmawiam. dozuj' by ich nie zepsu$.
gwarancja dawno si' sko(czy%a. czeka$ zostaje w bramie
uchylonej na rozmiar dojrza%ych skrzyde%. czasami
odwiedzaj" gniazda.

SEN DEJA VU. L!KI 2011

boj' si' &e kiedy b'd" gwiazdy spada$
nie b'd' gotowa je z%apa$.
co noc wypatruj'
samoloty tak samo lec" wysoko.
nade mn" korytarz powietrzny
pyrzowice czy balice – pytam?
#ni mi si' najgorszy sen.
obok skrzyd%em wadz"
upadaj"c przeci'tnie raz na miesi"c.
fobia czy pod#wiadomo#$ robi jaja
dla mnie nad wyraz realne
bo zm'czona wstaj' o #wicie.
kiedy# wojna. sta%a na %"ce
naprzeciw pot'&na rakieta. 
ba%am si' zasn"$ jak dziecko
gonione przez monstrum.
nostradamusa ogl"da%am w 95’
nic o mnie nie by%o pocieszam
powieki g%adz' ró&owym
25 wat nocnej lampki
jak zawsze
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18stycz nia ju! po raz dwu dzie sty dru -
gi Re gio nal na Izba Go spo dar cza

przy zna "a swo je za szczyt ne wy ró! nie nie,
Laur Umie j#t no $ci i Kom pe ten cji w dzie -
dzi nie sztu ki, na uki, biz ne su, sa mo rz%d no -
$ci i me diów. Uro czy sto$&, z udzia "em m.
in. Mar sza" ka Wo je wódz twa 'l% skie go
od by "a si# w Do mu Mu zy ki i Ta( ca w Za -
brzu. Lau re atem Dia men to we go Lau ru
zo sta" Krzysz tof Pen de rec ki, $wia to wej s"a -
wy kom po zy tor i dy ry gent. Na to miast
Krysz ta "o wy Laur z Dia men tem ode bra"
zna ko mi ty pro za ik Jó zef Hen. Z ra do $ci%
i sa tys fak cj% in for mu je my, i! Laur Pla ty -
no wy przy pad" w udzia le Ho no ro we mu
Pre ze so wi Gór no $l% skie go To wa rzy stwa
Li te rac kie go, za "o !y cie lo wi i wie lo let nie -
mu re dak to ro wi na czel ne mu mie si#cz ni ka
„'l%sk”, Ta de uszo wi Ki jon ce.

A oto krót ka roz mo wa, ja k% uda "o nam
si# prze pro wa dzi& z Jó ze fem He nem.

– Czym dla pa na jest to dzi siej sze wy -
ró! nie nie? 

– Ja nie je stem, wbrew te mu, co si# my -
$li, roz piesz cza ny na gro da mi. Laur jest dla
mnie przede wszyst kim nie spo dzian k%,
a po za tym jest dla mnie wiel kim za szczy -
tem to, !e ta na gro da po cho dzi ze 'l% ska.
Mo !e po wiem, !e by "em jed nym z pierw -
szych !o" nie rzy 10. Dy wi zji wkra cza j% cych
na 'l%sk. Na po cz%t ku lu te go 1945 ro ku
mia "em wy st#p, ja ko ak tor, ra zem z mo im
te atrzy kiem, w ki nie „Del ta” w Cho rzo wie.

– Uprze dzi" pan nie co na sze ko lej ne
py ta nie, py ta nie o pa na zwi#z ki ze $l# -
skiem. 

– Mo je zwi%z ki ze 'l% skiem da tu j% si#
jesz cze sprzed woj ny. Po le ga "y one na tym,
!e in te re so wa "em si# Ru chem Cho rzów,
cho cia! by "em ki bi cem war szaw skiej Po -
lo nii. Pa mi# tam Je mio "ow skie go, W"o da -
rza, Pe ter ka. Ich wy st# py by "y im po nu j% -
ce. Po za tym po zna wa "em 'l%sk z lek tur
szkol nych, Ta kich jak „Wy r% ba ny chod nik”
Mor cin ka, któ re go po zna "em oso bi $cie ju!
po woj nie.

– Bo ha te ra mi wie lu pa na po wie %ci s# po -
sta ci hi sto rycz ne. Czy wy bie ra Pan so bie
bo ha te ra, któ re mu pan chce da& dru gie !y -
cie, czy te! jest od wrot nie: to te po sta cie
„upo mi na j# si'”, !e by o nich na pi sa&? 

– Ja pi sz# wte dy, kie dy mnie po sta&
zmu sza, wprost m# czy mnie. To jest in spi -
ra cja, któ ra uru cha mia pro ces twór czy. Te -
raz mar twi# si# tro ch#, bo ostat nio nikt
mnie nie m# czy.

– Dzi' ku j' bar dzo za roz mo w'.
Do daj my jesz cze, !e przy zna no w tym

ro ku 28 lau rów we wszyst kich ka te go riach,
w tym tak !e oso bom o nie prze ci#t nych
umie j#t no $ciach i kom pe ten cjach z Re pu -
bli ki Cze skiej oraz z wo je wództw Ma "o -
pol skie go i Opol skie go.

Uro czy sto$& u$wiet ni" zna ko mi ty wy st#p
Ze spo "u 'pie wa ków Mia sta Ka to wi ce
„Ca me ra ta Si le sia” (lau re ata „Pla ty no -
we go Lau ru”) pod ba tu t% An ny Szo stak. 

WI TOLD TU RANT

Lau ry Umie j#t no $ci 
i Kom pe ten cji 2014
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Gala wr!czenia Laurów Umiej!tno"ci i Kompetencji. W gronie laureatów Tadeusz Kijonka (drugi z prawej) – poeta, publicysta, za#o$yciel i wieloletni

redaktor naczelny miesi!cznika „%l&sk” oraz prezes Górno"l&skiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach.

Krzysztof Penderecki – laureat Diamentowego Lauru, go"' gali prof. Jerzy

Buzek  i pisarz Józef Hen  - laureat Kryszta#owego Lauru z Diamentem. Zwi&zki Józefa Hena ze %l&skiem si!gaj& jeszcze lat przedwojennych.
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ze sz!ym mie si" cu
uka za! si# ko lej ny

to mik wier szy cho rzow skie go po ety,
Ze no na Dyt ki pt. „Zmia ny kli ma -
tycz ne”. To mik jest kon ty nu acj" je go
w# drów ki nie tyl ko po te ry to rium
Cho rzo wa, $l" ska ale przede wszyst -
kim w# drów ki w g!"b sie bie, zwy czaj -
ne go, %y j" ce go Tu i Te raz cz!o wie ka.
Cz!o wiek ten po dró %u je. Nie ko rzy sta
z sa mo cho du. Prze miesz cza si# z miej -
sca w miej sce &rod ka mi ko mu ni ka cji
pu blicz nej, spo ty ka j"c ze zwy czaj ny -
mi jak on lud' mi. Nie jest to jed nak
ludz ka mag ma. Po dob nie jak Hen ri
Mi chaux w „Bar ba rzy( cy w Azji”, Ze -
non Dyt ko przy gl" da si# uwa% nie so -
bie i dru gie mu cz!o wie ko wi, po je dyn -
cze mu, nie po wta rzal ne mu. Ob ser wu je
de ta le je go twa rzy, gry ma sy, ge sty, bu -
do w# cia !a, mo w#. Do cie ka my &li, za -
mia rów, sta nu psy chicz ne go i ma te rial -
ne go. 

Co cha rak te ry stycz ne z rów n" uwa -
g" przy gl" da si# po zo sta !ym przed sta -
wi cie lom fau ny, do któ rej prze cie% ho -
mo sa piens bez w"t pie nia na le %y.
Spo tka nia te, opi sa ne w wier szach
szcze gó !o wo, pod da je ana li zie, do ko -
nu j"c przy tym wi wi sek cji w!a sne go
umy s!u i du szy. Rze czy wi st" w# -
drów k# po cho rzow skich, &l" skich
uli cach, rze czy wi ste spo tka nia w tram -
wa ju, skle pie, fa brycz nej ha li po zwa -
la j" mu na pe ne tra cj# w!a sne go umy -
s!u, w!a snych mo ty wa cji, w!a snych
l# ków. 

Ze non Dyt ko jest kon ty nu ato rem
po ezji Ja cqu es`a Préver ta. Nie w for -

mie oczy wi &cie. Zmie ni !y si# cza sy,
za pi sy, zmie ni! si# &wiat. Jest kon ty -
nu ato rem te go nur tu, w któ rym po eta
u%y wa s!ów, jak na rz# dzi chi rur gicz -
nych do in wa zyj ne go ba da nia sie bie
i jak na rz# dzi &lu sar skich, do ze -
wn#trz ne go ba da nia ma te rii. Cza -
sem pi sz"c pró bu je na pra wia) sie bie,
&wiat, cza sem ape lu je a na wet zde cy -
do wa nie o&wiad cza. Cz# &ciej jed nak
po chy la si# nad so b"/&wia tem jak
pie l# gniarz nad cho rym w sta nie ter -
mi nal nym. Tak u Dyt ki jak u Ja cqu -
es`a Préver ta, cz# sto w wier szu po ja -
wia si# ko bie ta. Tem pe ra tu ra tych
spo tka( jest ró% na, od zi mo we go
ch!o du, kie dy p!a tek &nie gu roz pusz -
cza si# w ustach, do let nie go skwa ru,
kie dy naj bar dziej doj mu j" cy jest brak
ko bie ty. W X cz# &ci „Sto li cy cier pie -
nia” Prévert pi sa!: Nie zna na, mo ja
upodo ba na, któ ra zdej mo wa !a ze
mnie k!o pot by cia m"# czy zn$ (...). Ze -
non Dyt ko cz# sto pi sze o tym do zna -
wa nym do tkli wie k!o po cie. W swo ich
wier szach pró bu je go dia gno zo wa),
na pra wia), na wet ope ro wa). Po dob -
nie jak in ny fran cu ski po eta te go
nur tu Ro bert De smos, któ ry pi sa!
w „Ty le &ni !em o to bie”: Ty le %ni !em
o To bie, #e r" ce obej mu j$ twój cie&
i wzwy cza jo ne do krzy #o wa nia si"
na pier siach nie po tra fi !y by ju# mo -
#e na gi$' si" do kon tu rów two je go
cia !a. Cho rzow ski po eta ma te% w"t -
pli wo &ci, czy b# d"c ob ser wa to rem %y -
cia móg! by jesz cze w pe! ni, jak mi lio -
ny in nych lu dzi, zwy czaj nie %y).
Pi sze prze cie% o so bie w wier szu

Po kój z to mi ku „Ty i ja” „&wiec ki za -
kon nik”. Przy zna je, %e ca !e dnie sp# -
dza we w!a snym po ko ju. Za kon nik
czy li oso ba po &wi# co na Bo gu – kon -
tem plu j" ca lub po &wi# ca j" ca si#, re -
zy gnu j" ca ze &wia ta dla do bra in nych.
Na szcz# &cie je go ce la pe! na jest
p!yt, ksi" %ek, cza so pism. 

Jest na wet te le wi zor i vi deo. W tym
„pry wat nym za ko nie” nie ma su ro wej,
klasz tor nej klau zu ry. Po eta mo %e nie
tyl ko ce l# opusz cza), roz ma wia)
z lud' mi, ob ser wo wa) przy ro d#, po -
eta mo %e pi sa), dzie li) si# swo imi roz -
ter ka mi, spo strze %e nia mi, wnio ska mi.
Po ma ga przy tym nam, czy tel ni kom,
zo ba czy) du sz# w!a sn", zro zu mie) sie -
bie, wy ra' nie wi dzie), co po zor nie bli -
skie i co po zor nie da le kie. Jest czu !ym
bar ba rzy( c" i bru ta li st", któ re go „po -
ezja nie &pie wa” jak u Pre wer ta, ale da -
je nam kan cia ste opar cie w trud nej
sztu ce do sko na le nia sie bie.

Mó wi si# i s!usz nie „po dró %e kszta! -
c"”. Ze non Dyt ko z to mi ku na to mik,
sta je si# co raz wni kliw szym ob ser wa -
to rem, za& je go wnio ski, za war te
w pa ra dok sal nych cz# sto za ko( cze -
niach, s" co raz traf niej sze. Prze cie%
oczy wi ste sta je si#, %e M., O., czy Z.,
sil niej lub s!a biej, ale jed nak tkwi
w ka% dym z nas. Cho rzów, Ka to wi ce
czy D" bro wa Gór ni cza to nie kon kret -
ne mia sto ale skon kre ty zo wa ny frag -
ment &wia ta. W nie ko( cz" cych si# w# -
drów kach po eta do ty ka za sta ne go
%wia ta wszyst ki mi zmy s!a mi, sma ku -
je go i wch!a nia. Z tych nie zli czo nych
spo tka(, do zna( two rzy wier sze. 

Po ezja Dyt ki jest jak wie lo sk!ad ni -
ko wy po si !ek. *e by po zna) smak
trze ba pró bo wa), po wo li prze %u wa),
po !y ka) k#s po k# sie, czy ta) wiersz
po wier szu. Nie mo% na oce nia) po jed -
nym utwo rze, ule ga) pierw sze mu
wra %e niu, %e to nie po ezja, a na wet
wiersz. Ze zwy k!ych, po wsze dnich sy -
tu acji, prze %y tych chwil, ja kich w %y -
ciu ka% de go cz!o wie ka wie le, po eta
przy rz" dza po tra wy pro ste. Jed nak
ka% da z nich ma in ny smak, tra fia
na in ne kub ki sma ko we, po ru sza in -
ne stru ny wra% li wo &ci. Za spo ka ja in -
ne g!o dy. Czy ta j"c nie spiesz nie wiersz
za wier szem na sy ca my si# ty mi sma -
ka mi, ulot ny mi za pa cha mi, ob ra za mi
ma lo wa ny mi sza r" far b". Co raz d!u -
%ej przy gl" da my si# &wia tu wi dzia ne -
mu i opi sa ne mu przez po et#, co raz bar -
dziej po ru sze ni. To prze cie% nasz,
mój &wiat! 

W je go wier szach wi dzi my po sta cie
z na sze go %y cia: O. z to mi ku „Ty i ja”
to mo %e by) spo tka ny nie daw no
w tram wa ju m#% czy zna, S. P. z to mi -
ku „Prysz nic” to by) mo %e kto& z da -
le kiej ro dzi ny, a Z., X. czy Y. Z z wier -

Ze non Dyt ko jest kon ty nu ato rem po ezji Ja cqu -
es`a Préver ta. Nie w for mie oczy wi !cie. Zmie ni "y si#
cza sy, za pi sy, zmie ni" si# !wiat. Jest kon ty nu ato rem
te go nur tu, w któ rym po eta u$y wa s"ów, jak na rz# -
dzi chi rur gicz nych do in wa zyj ne go ba da nia sie bie
i jak na rz# dzi !lu sar skich, do ze wn#trz ne go ba da -
nia ma te rii.

DO RO TA
SZAT TERS

W

Bar ba rzy( ca
w Cho rzo wie
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szy z to mi ku „Gry mas O” czy to nie

ko le dzy z pra cy? Ostat ni to mik, za ty -

tu !o wa ny „Zmia ny kli ma tycz ne”, jest

kon ty nu acj" roz wa #a$ o naj wa# niej -

szych pro ble mach dr% cz" cych wspó! -
cze sne go cz!o wie ka. Au tor od wa# nie

sta je przed na mi ob na #a j"c w!a sne s!a -

bo &ci, u!om no &ci, l% ki, pra gnie nia.

Czer pi"c na tchnie nie z co dzien no &ci

na wet for mu !u je w ka te go rycz nym to -

nie o!wiad cze nie, o bra ku ak cep ta cji

&wia ta, „któ ry dzie li na tych któ rym

wol no i na tych któ rym nie wol no”. Ja -

sno de fi niu je sie bie ja ko po et% w wier -

szu pod tym sa mym ty tu !em z to mi -

ku „Zmia ny kli ma tycz ne”: nie uda "o
mi si# z ko bie ta mi, nie uda "o zo sta$ na -
ukow cem / je dy ne co mi si# uda "o to
by$ po et% (...) i ko$ czy &mier tel nie po -

wa# nie przy mru #yw szy jed nak oko:

le piej jest by$ po et% ni& nie (po et%) to
pew ne.

Dla nas lub za nas ob na #a swój sto -

su nek do ko biet, m%# czyzn, zwie -

rz"t, ety ki, ko lo rów, dzie! sztu ki.

Dzie li si% w"t pli wo &cia mi.

Ze non Dyt ko, jak sam zresz t" pi sze

w wier szu „In ne za in te re so wa nia”:

osiem go dzin dzien nie sp# dza na czy -
ta niu, s"u cha niu p"yt, ra dia i ogl% da -
niu te le wi zji. In te re su je go wszyst -

ko – &wiat w mi kro i ma kro ska li, cz!o -

wiek ja ko isto ta spo !ecz na, ale i ja ko

in dy wi du al ne dzie !o Bo skie. In te re su -

je go &wiat zwie rz"t i ro &lin, któ ry

w je go wier szach zde rza si%, a ra czej

wspó! ist nie je z teo ria mi fi lo zo ficz ny -

mi, nur ta mi psy cho lo gicz ny mi, pra wa -

mi fi zy ki czy che mii. Dzi% ki ta kie mu

wspó! ist nie niu, kie dy do strze ga my

!ap ki mu chy przy le pio nej do kro pli

s!od kiej ka wy na ce ra to wym ob ru sie,

roz wa #a my kwe sti% em pa tii, wol no -

&ci i znie wo le nia. 

Po eta s!u cha se tek utwo rów mu -

zycz nych, po ch!a nia za war to&' dzie si" -
tek ksi" #ek i cza so pism po pu lar no nau -

ko wych, za pa mi% tu je i przy k!a da

do sy tu acji co dzien nych. Ro bi to

w spo sób za ska ku j" cy, bra wu ro wy.

Czy ta j"c je go wier sze (ko niecz nie

w licz bie mno giej) za wsze czu j% si% jak

na rol ler co aster – za wrót g!o wy, ra do&',
smu tek, a cza sem md!o &ci. W utwo rze

„Ogól nie o ko bie tach” za czy na od kon -

sta ta cji, #e „m. mó wi &e za wra cam / jej
g"o w# jed nak chce / by tyl ko jej s"u -
cha$” a ko$ czy: Cz. Mi "osz po wie dzia"
&e / w pi sa niu trze ba by$ okrut nym /
i bez wzgl#d nym T. Ró &e wicz / rów nie&
gdy pi sa" o umar "ych / od tr% cam ich r# -
ce rok za ro kiem. Po dob ny za wrót

g!o wy cze ka pod czas czy ta nia wier sza

„Cia !o mig da !o wa te w mó zgu cz!o wie -

ka czy li zgod nie z Za sa da mi”, „Neu -

ro ny lu strza ne”, „Te raz czy tam Ma s!o -

wa”, czy w utwo rze „Kie ru nek”

roz po czy na j" cym si% s!o wa mi „gdy by -
"em stu den tem po &y czy "em (...) ksi%& -
k# Kier ke ga ar da pt. „Bo ja'( i dr&e nie”.

Si !" tej po ezji jest po d" #a nie po ety

za cz!o wie kiem krok w krok, bez in te -

re sow na a cza sem bru tal na praw da

o je go kon dy cji. Ta praw da jest naj lep -

sz" przy pra w" do po traw, któ re dla nas

i sie bie przy go to wu je Ze non Dyt ko. 

Tak jak o sma ku po mi do ro wej zu -

py de cy du je kil ka krysz ta! ków cu kru,

a o g% sto &ci bi tej &mie ta ny szczyp ta so -

li, tak tu taj klu czo we zna cze nie ma pa -

ra doks, przy mru #e nie oka, fun da -

men tal ne py ta nia za da wa ne

mi mo cho dem, jak w wier szu M. B.-

Fit zge rald czy.......................

Tak, Ze non Dyt ko jest ku cha rzem

wy bor nym. Z po zo sta !o &ci po uro dzi -

no wym przy j% ciu wy cza ru je po #yw -

ny, po etyc ki po si !ek, przy wra ca j" cy si -

!y i ostro&' wi dze nia. A #e ape tyt

wzra sta w mia r% je dze nia, z nie cier pli -

wo &ci" cze kam na je go na st%p ne wier -

sze.

!
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ci sza i wszy scy jak by bar dziej sku pie ni. No, mo "e w#a $nie

o to cho dzi – sia da! cz% $ciej i sku pi! si% na "y ciu, je go

wiel kim da rze, któ rym jest sa mo w so bie i dla nas sa mych.

Gdy by nie ten dar, to co by by #o? – Nas by nie by #o i nic

by nie by #o.

I tak so bie tu sie dz%, i od cza su do cza su kto$ wpa da.

Opo wie swo j& hi sto ri% i le ci da lej do "y cia, swo je go "y -

cia. Bo ka" dy ma swo je, lep sze, gor sze, ale swo je. To nie

pod le ga dys ku sji.

Mo je "y cie na ten przy k#ad jest zbio rem przy gód o bli -

"ej nie okre $lo nej sen sow no $ci. Wy bra #em dro g% ob ser wa -

to ra -cy ni ka, któ re mu cza sa mi wy da je si%, "e ju" co kol wiek

zro zu mia#. A tu bez prze rwy wpad ki i za dzi wie nia. Cho -

dz% so bie po tym $wie cie i roz gl& dam si% wo kó#. Ka" dy

cz#o wiek to skom pli ko wa ny twór. Jed ni pro $ci, dru dzy po -

skr% ca ni i skom pli ko wa ni. No i jak tu do trze! do praw dy,

sko ro nie  wia do mo, czym ona jest, a mo "e kim?

Lu bi% "y cie, jest ta kie barw ne i nie oczy wi ste. Mo" -
na cho dzi!, mo" na sie dzie!, mo" na ska ka!, mo" na ta' -
czy!, mo" na p#y wa!, mo" na la ta!. Ty le rze czy mo" na,

a cz#o wiek wiecz nie nie za do wo lo ny.

Ja nie ma ru dz%, ja si% przy gl& dam. – By! mo "e ja je stem

szcz% $li wy? By! mo "e.

Jak tak pa trz% na lu dzi, to my $l% so bie, "e na rzu ci li $my

so bie zbyt wie le ogra ni cze', no i jesz cze ro bi my to sa mi

so bie. A jak by tak wy zwo li! swo je naj wi%k sze mo" li wo -

$ci, pój$! za g#o sem ser ca, to co by nas spo tka #o? Mo "e
wol no$!, mo "e ra do$!, mo "e uko je nie. Cza sa mi wy da je mi

si%, "e to nie roz s&d ne my $le nie, ale prze cie" mo je my $li
p#y n& i nie mo g% ich blo ko wa!, bo blo ko wa# bym sa me go

sie bie. Nie mo g% wzbra nia! si% przed sa mym so b&. By #o -

by to ta kie g#u pie.

Nad wy obra( ni& to cza sa mi mu sz% pa no wa!, bo jak

mó wi&, mam j& zbyt wy bu ja #&. Tak, wi%c sia dam i ogar -

niam my $li, "e by nie wy my ka #y mi si% spod kon tro li. – Je -

stem ju" bli ski ide a#u. Rze czy wi sto$! co raz rza dziej mie -

sza mi si% z ma rze nia mi.

Cho cia" mu sz% pod kre $li!, "e wy obra( nia jest naj wi%k -

szym skar bem, któ ry otrzy ma #em od "y cia. Ogó# mo jej

oso bo wo $ci jest ca# kiem w po rz&d ku i po dob no je stem wy -

j&t ko wo in te li gent ny. Ja sam bym te go tak nie uj&#, ale

trze ba cza sa mi zgo dzi! si% z wi%k szo $ci&, je "e li nas to tyl -

ko nie ra ni.

Pod cho dz% do "y cia z wiel k& aten cj&. – Do brze, "e tu je -

stem, bo gdy by mnie tu nie by #o, to gdzie bym by#? – To

py ta nie wiecz nie mnie nur tu je.

Czy" ka" de mo je s#o wo jest kon ty nu acj& te go, co my -

$l%? Czy przy pad kiem po dro dze nie ule ga ja kie mu$ za fa# -
szo wa niu, prze kszta# ce niu? 

Cza sa mi chcia# bym zna! od po wie dzi na wszyst kie py -

ta nia, tyl ko "e ka" de py ta nie ro dzi no we i w tych od po wie -

dziach móg# bym si% za gu bi!.

I. Roz my !la nia

Mam na imi% Max. Cza sa -

mi wy da je mi si%, "e je stem

pi sa rzem.

Co dzien nie od ra na prze -

sia du j% w ka wiar ni li te rac -

kiej, miesz cz& cej si% przy te -

atrze. Miej sce, w któ rym

miesz kam po zwa la mi na to,

"e bym móg# si% re ali zo wa!
w roz my $la niu nad isto t& "y -

cia. Na sze mia sto, no có",
pro win cjo nal na mie $ci na,

któ ra nie któ rym ja wi si% ja -

ko wiel kie sku pi sko prze -

my s#u i kul tu ry wsze la kiej.

A ja? – Cz#o wiek, któ ry

od dzie ci' stwa roz wi ja my -

$le nie o by cie w nie by cie,

czy" mo g% zro bi! co$ dla

ludz ko $ci, któ ra go ni nie

wia do mo za czym i nie wia -

do mo do k&d? – Sta ram si%
to ogar n&! i prze la! na pa -

pier. 

Lu dzie mó wi& mi, po co

to ro bisz? – Nie za sta na -

wiam si% po co, tyl ko dla -

cze go? Dla cze go tu je stem

i my $l%, co mam do zro bie -

nia dla sie bie i in -

nych? – Mo "e to nie doj rza -

#e, ma #o od kryw cze, ale

m% czy mnie co dzien -

nie. – Uwol ni! si% od te go

i zo sta! cz#o wie kiem mniej

sku pio nym we wn%trz -

nie? – Nie wiem, ale chy ba

to nie dla mnie. Uro dzi #em

si% po to, "e by my $le! i dzia -

#a!, i tak ju" po zo sta nie

do ko' ca mo ich dni.

Roz my $lam nad tym, "e
$wia ta nie zba wi% mo imi

s#o wa mi, ale mo "e kie dy$
kto$ prze czy ta to, co na pi sa -

#em i za trzy ma si% na mo -

ment, "e by po my $le! bar -

dziej, g#% biej i na te mat.

Szyb ki ruch do oko #a, a ja

w tej ka wiar ni. – Tu spo kój,

BO GNA 
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Do brze, !e my "l#, bo to zna czy, !e !y j#. Mój od dech da -

je mi to sa mo po czu cie. Mo !e !y cie jest od de chem i my -

"l$? Mo !e.

* * *

Dzi siaj zno wu jest ten dzie%, kie dy naj bli! si sta ra j$ si#
pod ci$& mi skrzy d'a. Jak zwy kle us'y sza 'em. – Za sta -

nów si#, co ro bisz? – No i wte dy ten wszech ogar nia j$ -
cy l#k do pa da ca 'e mo je cia 'o i wszyst kie mo je my "li.
Czu j# w g'o wie za m#t. Wte dy sia dam, i my "l#, !e by&
mo !e !y cie w'a "nie te raz wzy wa mnie do pod j# cia de -

cy zji, !e to ja je stem naj lep szym swo im przy ja cie lem,

bra tem, mat k$, oj cem, ka! dym, któ ry po wi nien wspie -

ra& mo je dzia 'a nia i d$ !e nie do sa mo re ali za cji. To ja tu

de cy du j#, a nie !a den du pek, któ ry przez ca 'e swo je !y -

cie jest za cho waw czy i ni gdy nie prze kro czy gra nic

swo jej ma 'o "ci.

Sza nu j# sie bie przede wszyst kim, no je stem bo ski i od -

wa ga mo ja nie ma gra nic. Zro bi# to, co jest dla mnie

s'usz ne i wy p'y wa z g'# bi mo je go ser ca. Oczysz czam si#
ze wszyst kich bzdur i s'u cham sie bie. Mo je !y cie, to mo -

ja po dró!, a nie po dró! ja kie go" ob ce go, nie zna ne go mi

od mie% ca.

Tak, wi#c usu wam chwa sty ze swo je go ogro du. To ja je -

stem po sta ci$ pierw szo pla no w$ w mo im !y ciu. Gram tu

g'ów n$ ro l#.
No, wi#c pie l# gnu j$c da lej swój ogród !y cia, za uwa !y -

'em, !e je stem bar dzo sa mot ny na tej dro dze do praw dy

ist nie nia. Cz# sto od bi jam si# od dna, !y j$c w "wie cie

swo ich ide a'ów. Kie dy !y cie mnie po gn# bia sta ram si#
szu ka& w so bie jesz cze wi# cej ener gii, któ ra pro wa dzi

mnie przez ten g$szcz obo j#t no "ci ludz kiej na los dru gie -

go cz'o wie ka.

Ile! to ra zy by 'em na dnie, ale za wsze wte dy u"wia da -

mia 'em so bie, !e los ludz ki, to nie tyl ko wiecz ne suk ce -

sy. – To rów nie! dro ga, któ ra jest od naj dy wa niem szcze -

gó 'ów te go ist nie nia w ka! dej mi nu cie by cia. A ka! dy

szcze gó' jest jak dia ment od na le zio ny w mo men cie wiel -

kiej pust ki. – To dziw ne, !e !e by od na le(& sie bie mu si bo -

le&. Ale jak bo li, to zna czy, !e !y j#. – Wi#c szu kam na dal

i ob ser wu j#. Mo !e co" za uwa !#? Mo !e.

Wi bra cje mo je go mó zgu mó wi$ mi, !e wszyst ko ze

"wia tem jest w po rz$d ku. A mo !e to my two rzy my so bie

swo je wi# zie nie umy s'o we, !e by móc dr# czy& in nych?

* * *

Lu bi# spa ce ro wa&, to na da je rytm mo im emo cjom,

wszyst ko si# wy ci sza i uspo ka ja. S'y sz# wte dy g'os mo -

jej du szy. Ona jest ta ka wra! li wa. My "l# cza sa mi, !e mo -

!e to ma 'o m# skie, ale prze cie! nikt o tym nie wie, !e ona

jest ta ka moc na w swo jej wra! li wo "ci. – To jest mo ja

ma 'a ta jem ni ca. Mam ta kie miej sca w mo im ser cu, gdzie

prze cho wu j# swo je ta jem ni ce. To ta kie fa scy nu j$ ce, mie&
tyl ko co" swo je go, te go nam nikt nie za bie rze. A ca 'a
resz ta, to tyl ko z'u dze nie, sen, u'u da. 

Ka! de go dnia, za raz po prze bu dze niu czu j# czy sto"&
w so bie, a po tem ob le pia j$ mnie te wszyst kie "mie ci. – Ca -

'y dzie% z ni mi wal cz#, !e by nie pa no szy 'y si# w mo jej

g'o wie. – Ja lu bi# spo kój. 

Chcia' bym cza sa mi wsta wi& mój umys' po za rze czy wi -

sto"&, w któ rej ist nie j#. Wte dy do pie ro uj rza' bym ca '$
praw d# o so bie. Tyl ko czy ona na pew no by 'a by mi bli ska.

Mo !e w'a "nie dla te go tu je stem, !e bym to wszyst ko prze -

!y' i od czu'. Na wet te "mie ci, któ re mnie ob le pia j$.
Oczy wi "cie ra dz# so bie z rze czy wi sto "ci$, raz le piej, raz

go rzej, ale to prze cie! mo je cen ne !y cie i nie od da' bym go

ni ko mu, i za nic.

* * *

Ko lej ny no wy dzie% przy no si mi roz wa !a nia na te mat

mo ich prze ko na%. – W'a "ci wie, ja kie one s$? – Do cho dz#
do wnio sku, !e wiel ce po zy tyw ne. Ko cham !y cie, ko cham

sie bie, ko cham lu dzi, ko cham czy ta&, ko cham pi sa&, ko -

cham mu zy k#, ko cham fil my, no i móg' bym tak mno !y&
w nie sko% czo no"&. – Czy li jest do brze, na wet bar dzo do -

brze.

Oczy wi "cie nie mo g# si# od !e gny wa& od rze czy wi sto -

"ci, w któ rej si# uro dzi 'em i wy ro s'em, a! do chwi li obec -

nej, kie dy je stem do ro s'ym m#! czy zn$. Kul tu ra i epo ka,

w któ rej przy sz'o mi !y&, ma ogrom ny wp'yw na mo je

prze ko na nia, ale sta ram si# bez prze rwy uru cha mia& swój

nie za le! ny umys', !e by mnie to nie po ch'o n# 'o bez resz -

ty. Ja to ja, a nie epo ka i kul tu ra.

Cza sa mi by wam bar dzo kry tycz ny wo bec sie bie, ale

wte dy mo ja du sza przy cho dzi mi z po mo c$ i po ka zu je mi,

ja ki je stem wspa nia 'y i nie tu zin ko wy. – Ko cha& sie bie, to

!y& we d'ug swo jej wi bra cji. No, wi#c wte dy my "l#, !e
obo j#t na jest tu epo ka i kul tu ra, ja mo g# by& wsz# dzie,

i o ka! dej po rze we w'a "ci wym dla mnie cza sie. Ka! dy

z nas za s'u gu je na by cie so b$ w naj lep szym ro zu mie niu te -

go s'o wa. Au ten tycz no"& da je nam wol no"& by cia tym,

kim mie li "my by& w swo jej isto cie.

Mo je roz wa !a nia le !$ obec nie tak bli sko szcz# "cia, któ -

re wy pe' nia ka! d$ sfe r# mo je go !y cia.

* * *

Kie dy si# dzi siaj obu dzi 'em, po czu 'em, !e mnie wszyst -

ko bo li, ka! da ko mór ka mo je go cia 'a mó wi 'a do mnie, !e
je stem. Tak te! po my "la 'em so bie, !e gdzie ja je stem,

kie dy "pi#, gdzie jest wte dy mo je !y cie, czy w 'ó! ku,

w któ rym le !y mo je cia 'o, czy w tych wszyst kich miej -

scach, o któ rych "ni#? – Gdzie je stem wte dy ja? – By& mo -

!e tu i tam. Bar dzo to in try gu j$ ce.

Wy da je mi si#, !e !e by !y& swo im praw dzi wym !y ciem,

trze ba od na le(& swo j$ pa sj#. Tyl ko ona mo !e nam od po -

wie dzie& na od wiecz ne py ta nie, po co tu taj je stem? – Za -

nu rzy& si# w swo jej naj g'#b szej t# sk no cie, od zy ska& do -

tar cie do swo jej sa mo wie dzy. – Tam po szu kuj,

a znaj dziesz od po wied(. )a den cz'o wiek nie mo !e si#
obej"& bez swo jej mo cy two rze nia w cza sie, któ ry jest mu

da ny na tej zie mi.

Po czu cie mo jej w'a snej mo cy, w chwi lach zw$t pie nia,

na da je sens ka! dej chwi li. Roz gl$ dam si# do oko 'a, i wi -

dz#, !e wszech "wiat jest na swo im miej scu, to tyl ko ja pa -

ni ku j# i wy ol brzy miam pro blem. Wte dy po szu ku j# mo je -

go w'a sne go wy ci sze nia, !e by po now nie od na le(& sie bie

i zro zu mie&, kim na praw d# je stem. Czy tyl ko k'#b kiem l# -
ków, czy mo !e sil n$ jed nost k$, któ ra za wsze i wsz# dzie ra -

dzi so bie do sko na le? – Pa ni ka to z'y do rad ca. Spo kój to

wspa nia 'y przy ja ciel.

Pi sa nie ksi$ !ek to sztu ka chwi lo wa. Two rz#, sku piam

si#, na bia 'e prze strze nie na no sz# mo je s'o wa, któ re s$ mo -

imi my "la mi. I ko niec. Ju! nie mam !ad nej w'a dzy

nad mo im we wn#trz nym prze ka zem, któ ry do trze lub nie

do dru gie go cz'o wie ka. – To wszyst ko jest ta kie ulot ne.

* * *

– Co ro bisz?

– Nic, pi sz#.
– Kie dy przyj dziesz do 'ó! ka? Pu sto tu bez cie bie.

– Za raz sko% cz#.
Wi du je my si# co dzien nie, a ona po trze bu je mo jej obec -

no "ci bez u stan nie. Cza sa mi je stem tym zm# czo ny, po mi -

mo te go, !e je stem z ni$ ju! od dwóch lat, a mo !e w'a -
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!nie dla te go!? – Czym jest mi "o!#, a czym nie jest? – Czy

za wsze mu si nas osa cza#? Czy wspó" ist nie nie po le ga

na pe" nej sym bio zie? Dla mnie mi "o!# to wol no!#, to

szcz$ !cie, to po czu cie spe" nie nia. Lu bi$ by# w %y ciu

nie za le% ny. A mo %e ona rów nie%? Za sta na wiam si$ czy

je stem z ni& szcz$ !li wy? – Mo %e to ju% jest brak nie za -

le% no !ci? Mo %e.

* * *

No c& w "ó% ku stu dio wa "em my !li Pas ca la. Za trzy ma -

"em si$ na je go my !li: „Ja ma dwie w"a !ci wo !ci: jest nie -

spra wie dli we w so bie w tym, %e si$ czy ni o!rod kiem

wszyst kie go; jest nie wy god ne dru gim w tym, %e ich

chce ujarz mi#: ka% de, bo wiem Ja jest wro giem i chcia -

"o by by# ty ra nem wszyst kich in nych.”*– No i tu, mu sz$
przy zna# mu zu pe" n& ra cj$. – Cza sa mi wy da je mi si$, %e
je stem ty ra nem wszyst kich in nych i za tra cam si$ w by -

ciu o!rod kiem wszyst kie go. – Oczy wi !cie sta ram si$
nad tym pa no wa# w mia r$ mych ogra ni czo nych mo% li -
wo !ci wi dze nia sie bie z ze wn&trz. My !li mo je by wa j&
o!rod kiem od we wn$trz nym i tyl ko lu stro da je mi po czu -

cie by cia z so b& we wn&trz i na ze wn&trz. – S& to jed nak

bar dzo krót kie chwi le w ci& gu dnia, kie dy spo ty kam si$
z so b& w ca "o !ci.

Dzi siaj mo je my !li bie ga j& wo kó" roz ba wie nia wszech -

!wia ta. Jak by to by "o, gdy by ca "y !wiat, w jed nym mo -

men cie za cz&" si$ !mia#? – Czy wszyst ko by si$ roz pa d"o
od si "y i wi bra cji? 

Je ste !my bez prze rwy ta cy po wa% ni. Sta "em dzi siaj

na przy stan ku au to bu so wym, bo ze psu" mi si$ sa mo -

chód. – Roz gl& dam si$ do oko "a, a tu smu tek. Wsz$ dzie

pe" no smut ku. Jak to prze ana li zo wa "em, to do sze d"em

do wnio sku, %e rza dziej si$ !mie je my ni% osia da my

w swo ich smut kach. – W"a !ci wie, dla cze go? – Prze cie%
!miech jest ta ki uwal nia j& cy. Wszyst kie blo ka dy zni ka -

j&, kie dy je ste !my nim wy pe" nie ni, da je ty le do brej ener -

gii. A my w tych smut kach. – Co za pa ra no ja wszech -

obec na? Mo %e smu tek to nasz spo sób na ukry cie sie bie?

By# mo %e.

* * *

Mam w dniu dzi siej szym dzie si$# z"o tych w port fe -

lu – to ca "y ma j& tek, któ ry po sia dam.

Nie któ rzy po my !le li by, – osza la", jak on chce prze -

%y#? – Ale, ja my !l$ tak – je %e li kie dy! zdo by "em te dzie -

si$# z"o tych, to dla cze go te raz nie mam zdo by# mi lio -

na z"o tych? Ka% dy dzie' ma swo je ukry te ta jem ni ce – id$
i ob ser wu j$. Mo %e za ufa nie do sa me go sie bie to klucz

do suk ce su? 

Do brze si$ dzi siaj czu j$ w swo im to wa rzy stwie. – Jak

py tam, od po wie dzi za wsze si$ zga dza j&.
Czy ko cham sa me go sie bie? – Ot, ta kie py tan ko przy -

sz"o mi dzi siaj do g"o wy.

Za ak cep to wa "em ju% du %o swo ich cech. Oso bo wo!#
mam nie"a tw& do ogar ni$ cia. Ta mo ja nad wra% li wo!#.
Ujaw nia si$ za zwy czaj wte dy, kie dy mam pro ble -

my. – I w ta kiej sy tu acji, nie do!#, %e mu sz$ sta wi# czo -

"a pro ble mo wi, to jesz cze mu sz$ so bie ra dzi# z nad -

wra% li wo !ci& – by wa to m$ cz& ce. Czu j$ si$ wte dy

kom plet nie wy czer pa ny. Lu bi$ sie bie, ale lu bi# to nie

zna czy ko cha#. Ist nie je du %a prze pa!# po mi$ dzy ty mi

dwo ma emo cja mi. W"a !ci wie, ja ka? – Lu bi# to tro ch$
bar dziej zim ne od ko cha#. Ko cha# to bar dziej go r& ce

od lu bi#. Jak o tym my !l$, to sam sta j$ si$ roz le g"y jak

mo ja prze strze' po mi$ dzy ty mi dwo ma uczu cia mi. – No,

wi$c? – Tak, tak lu bi$ sie bie.

A nad mi "o !ci&, to jesz cze po pra cu j$.

* * *

(ni" mi si$ dzi siaj Ko' Tro ja' ski. Ja ki% to by" wy su bli -

mo wa ny trik. – Nie któ rzy twier dz&, %e to z"o !li wy pod -

st$p, a ja twier dz$, %e to in te li gent ny for tel. I kto ma ra -

cj$? By# mo %e ja, a by# mo %e oni. To mój !wiat i mam

pra wo s& dzi#, co chc$. K"ó tli wy nie je stem.

Ka% de na sze do !wiad cze nie jest do bre. Je %e li si$ g"$ biej

nad tym za sta no wi#, to wszyst kie na sze spo tka nia, sy tu -

acje, od czu cia sta no wi "y ko lej ny krok do przo du na na szej

dro dze. Ucz$ si$ na no wo da wa# szan s$ %y ciu, aby si$
dzia "o. )e bym móg" wi$ cej do strzec, %e by mo ja per spek -

ty wa by "a szer sza. Od cza su do cza su !wia do mie j& za w$ -
%am, tyl ko to pro wa dzi do od rzu ce nia i bó lu. – No, wi$c,

po co to ro bi$? Mu sz$ uwol ni# si$ od te go na wy ku, któ -

ry de struk tyw nie wp"y wa na mo je %y cie i po zba wia mnie

szans zdro we go roz ró% nia nia.

Ak cep to wa#, to prze cie% nie zna czy pod da# si$ jak ra -

do sny kre tyn wszyst kie mu, co si$ dzie je wo kó". 
Wcho dz$ dzi siaj na zdro we cz$ sto tli wo !ci w mo im

wn$ trzu. Sta ram si$ oczysz cza# ze wszyst kich z"o gów,

któ re osa dzi "y si$ we mnie przez la ta. Je %e li do tr$ do g"$ -
bo kich po k"a dów sa me go sie bie, to uj rz$ tyl ko do bro

i mi "o!#. I te go w"a !nie pra gn$ do !wiad cza# ka% de go

dnia.

Mo ja sa mo !wia do mo!# wzra sta z ka% dym dniem. Od -

czu wam co raz pe" niej szy spo kój, har mo ni$ we wn$trz n&
i ze wn$trz n& mo jej oso bo wo !ci. Kro cz&c t& !cie% k& uzdra -

wia nia sa me go sie bie, od zy sku j$ nie ustan n& ulg$ w %y ciu

zgod nym z mo imi war to !cia mi. Nie mo g$ oczy wi !cie za -

po mi na# o re la cjach z in ny mi lud* mi, tam te% jesz cze

mam du %o do zro bie nia.

Kim ja je stem? – pi sa rzem, cz"o wie kiem, sy nem, kie -

row c&, s& sia dem, klien tem w su per mar ke cie. Mo% na by

tak mno %y#. Ale, kim ja tak na praw d$ je stem po za ze -

wn$trz n& po w"o k&?– Mo %e tam g"$ bo ko we wn&trz mnie,

tkwi od po wied*. Mo %e je stem kim! wi$ cej ni% je stem so -

bie w sta nie wy obra zi#. Szu kam sie bie bez ko' ca i mo %e
kie dy! od naj d$. Wy bor nie jest tak po szu ki wa#, w pe" -
nym za ufa niu do sa me go sie bie.

Mam ta kie se kret ne miej sca w mej du szy, gdzie ko cham,

gdzie ma rz$, gdzie wszyst ko jest mo% li we. Ni ko go tam nie

wpusz czam, %e by wszyst ko by "o czy ste i zu pe" nie mo je.

Za tra cam si$ w swo jej nie mej ci szy, id$ w g"&b sie bie,

na spo tka nie me go g"o su, me go s"o wa, mo jej my !li. Ko -

cham wte dy mi "o !ci& ab so lut n&, je dy n& praw dzi w& z mo% -
li wych. – Mi "o !ci& do sa me go sie bie. Tam we wn&trz mnie

wszyst ko ogar ni$ te jest uko je niem i spo ko jem. Tam czu -

j$ si$ swój i tak bar dzo na swo im miej scu. To wszyst ko,

co wiem o mi "o !ci po cho dzi w"a !nie stam t&d. Z miejsc,

do któ rych cho dz$ tyl ko sam.

* * *

S& dni, kie dy czu j$ przy p"yw ogrom nej in spi ra cji. Wte -

dy czu j$, %e ca "e mo je wn$ trze wy pe" nio ne jest przez gra -

wi ta cj$ szcz$ !cia, któ re przy cho dzi z ot ch"a ni, %e by za -

w"ad n&# mn& w ca "o !ci i da# !wia tu ze mnie, to wszyst ko,

co naj lep sze. Ka% dy ta ki przy p"yw, jest jak fa la, któ ra da -

je przy p"yw i od p"yw. – Jak rytm ca "e go %y cia, jak skon -

cen tro wa na ener gia w jed nym u"am ku se kun dy. – Mó wi

mi, id* i zrób to. – I wte dy sia dam i pi sz$. Do zna j$ po czu -

cia szcz$ !cia i spo ko ju. Uwal niam si$. Jak by po zba wio -

no mnie wszyst kich blo kad, jak by na st$ po wa "a fan ta -

stycz na chwi la wiel kiej praw dy. Mo ja per cep cja ca "e go

!wia ta jest wte dy twór cza.

Na cho dzi mnie cza sa mi po czu cie od dzie le nia, wte dy

bar dziej ana li zu j$ swo je prze my !le nia. – Czy wy da je mi

si$, %e mo ja in no!# to dar, czy tyl ko mo je g"u pa we po czu -
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cie wy! szo "ci? Sta ram si# by$ po kor ny we wszyst kich
swo ich re la cjach ze "wia tem i z so b% sa mym. Je !e li bym
te go nie ro bi&, to na pew no bym zwa rio wa&. – A prze cie!
tak bar dzo lu bi# by$ nor mal ny.

Do bro ludz kie. Czym ono jest? – Dzi siaj do k&ad nie zro -
zu mia &em, czym ono jest. Wszy scy moi naj bli! si, któ rzy
s% ze mn% na tych sa mych wi bra cjach, wie dz%c, !e mam
dzie si#$ z&o tych w port fe lu, po sta no wi li si# sk&a da$ na mo -
je !y cie, !e bym nie umar& z g&o du.

Wi#c id# i ob ser wu j#. – Za wsze jak da jesz do bro, to ono
do cie bie wró ci, w prze ró! ny spo sób i roz licz ny mi ka na -
&a mi. Da$ sie bie i !y$ z wdzi#cz no "ci% za ka! dy dzie', któ -
ry jest nam da ny, to s&usz na dro ga. Za wsze w po czu ciu za -
ufa nia i szcz# "cia, !e jest si# bez piecz nym – (wiat jest
pe& en do brych do "wiad cze', na wet wte dy, kie dy bo li i my -
"lisz, !e ju! da lej i"$ nie mo !esz. A te raz otwie ram si# na te
ma gicz ne da ry !y cia.

No i od k%d wpro wa dzi &em si# w pe& ne za ufa nie do !y -
cia, dzie j% si# sa me do bre rze czy. 

Spo tka &em w&a "nie zna jo me go, któ ry nie daw no jesz cze
by& w tak zwa nej przy s&o wio wej ciem nej du pie, a te raz za -
&a pa& fan ta stycz ne kon tak ty i ku pu je w&a sny sklep. Tak
trzy ma$, &a pa$ si# z !y ciem za ba ry i wa li$ do przo du jak
Ko' Tro ja' ski, któ ry by wa do brym tri kiem na bez rad no"$.

* * *

Na sza rze czy wi sto"$ jest tak bar dzo wie lo wy mia ro wa,
!e nie spo sób jej okre "li$ jed nym s&o wem, uczu ciem, my -
"l%. Bie ga we wszyst kie stro ny i po zwa la na to, !e by za -
wsze osi% gn%$ pe& ne sku pie nie na oczy wi stym sta nie
szcz# "cia. Tro ch# wy si& ku i ju! sta je przed na mi ocze ki -
wa ne od daw na spe& nie nie i uze wn#trz nie nie wszyst kich
na szych po trzeb i ma rze'.

Pe& na sa tys fak cja w !y ciu za le !y przede wszyst kim
od nas sa mych. Dasz, to otrzy masz. – Wi#c si# Max bar -
dziej sta raj!

Cho dz#, znów si# przy gl% dam i ze wsz%d s&y sz#: „Ja
w Bo ga nie wie rz#” – A có! to zna czy? 

Bóg, to prze cie! mój umys&, mo ja du sza, mo je ser ce.–
Jak wi#c mam nie wie rzy$ w sa me go sie bie?

Wszyst kie ludz kie zwi%z ki i wza jem ne re la cje od zwier -
cie dla j% na sze in dy wi du al ne po trze by. – Pa trz%c pod tym
k% tem roz my "lam, ja kie zwi%z ki two rzy &em do tej po ry.
No có!, by &y one ra czej tok sycz ne. – Tu taj mu sz# si# za -
trzy ma$ i szcze rze ze so b% po ga da$. W&a "ci wie, o co mi

cho dzi? Czy jak tkwi# w ja kiej" tok sy ko lo gii, któ ra mnie
wy czer pu je i nie da je sa tys fak cji? Tkwi# w niej, bo je dy -
nie to znam. – Moi ro dzi ce wiecz nie si# k&ó ci li, nie by &o
dnia, !e by w do mu pa no wa& spo kój. Ka! de z nich mia &o
do"$ sil n%, apo dyk tycz n% oso bo wo"$. Na to miast ja, co
ja? – Ja nie je stem apo dyk tycz ny, na to miast oso bo wo"$
mam sil n%. – Je !e li tak, to ge nial nie po ra dz# so bie z mo -
imi kre ty' ski mi za cho wa nia mi trzy ma nia si# tych sta rych
sche ma tów i za cho wa', któ re wy nio s&em z do mu ro dzin -
ne go. Mo !e wte dy mo je zwi%z ki b# d% pe& ne do brej ener -
gii, oczysz czo nej ze wszyst kich de bil nych z&o gów prze -
sz&o "ci. – Chy ba za czn# przy gl% da$ si# lu dziom na no wo,
rzu c# "wie !% per spek ty w# na mo je po dej "cie do !y cia
i wszyst kich re la cji, któ re two rz#. Prze cie! to ja de cy du -
j#, co ro bi# i mo je wszyst kie wy bo ry za le !% tyl ko ode
mnie. Tak, wi#c za czy nam pra c# nad oczysz cza niem te -
re nu.

* * *

– Cze"$, co po ra biasz?
– Pi sz#.
– Co pi szesz?
– Mo j% no w% ksi%! k#.
– A co z po przed ni%?
– Nie ba wem b# dzie na ryn ku.
– Wiesz, mil czysz, to po sta no wi &em za dzwo ni$.
– Jak pi sz#, to nie ga dam, te dwie czyn no "ci wy klu cza -

j% si# wza jem nie.
– Wpad nij do Cen trum Sztu ki w pi% tek. Jest spo tka nie

z tym ak to rem, któ ry gra w fil mi kach dla mas. Wiesz, b# -
dzie oka zja, !e by pó) niej gdzie" wy sko czy$ i m% drze po -
ga da$.

– Czy m% drze, to si# do pie ro oka !e. Ale b# d#, bo daw -
no was wszyst kich nie wi dzia &em.

Cza sa mi mam wra !e nie, jak by mój umys& dzia &a& z dru -
gie go pla nu. – Ca &y "wiat so bie, a ja so bie.

Mo !e war to si# cza sa mi zin te gro wa$ i wyj"$ do lu dzi.
By$ mo !e war to, to si# do pie ro oka !e? Daj my te mu

szan s#.

* * *

Ci sza, któ ra mnie ota cza, jest jak zbaw cza &a ska. Kie dy
w ni% wcho dz#, mam po czu cie jed no "ci z mo im !y ciem
w pe& ni. A czym jest mo ja pe& nia? W&a "nie tym, !e sam so -
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bie stwa rzam po czu cie rów no wa gi w tym !wie cie. Bo je -

"e li sam te go nie zro bi#, to mój umys$ ule gnie de gra da cji.

Roz sy pie si# na zbyt wie le cz% ste czek, któ re pó& niej bar -

dzo trud no b# dzie mi po zbie ra'. Sta ram si# "y' w har mo -

nii z ka" d% chwi l%, z ka" dym u$am kiem se kun dy mo je go

my !le nia. Drga nie mo je go je ste stwa jest co raz bar dziej

zgod ne z bi ciem mo je go ser ca.

Pod czas mo jej w# drów ki nie usta j# w po szu ki wa niu

w$a snej ener gii. Kie dy my !l# o so bie sa mym po zna j#
ka" d% cz%st k# mo jej !wia do mo !ci po wo li, id%c w g$%b
sie bie. Wszyst ko dzie je si# we mnie po za s$o wa mi. Ka" -
de mo je do !wiad cze nie w swo jej isto cie jest bar dzo oso -

bi ste. Nie mo g# ni ko mu prze ka za' mo ich uczu' w spo -

sób, któ ry dzie je si# we mnie. Mo g# po ro zu mie wa' si#
na po zio mie wer bal nym, ale czy to od da je mo je we -

wn#trz ne prze "y cia? By' mo "e ka" da chwi la, to do szu -

ki wa nie si# sen su by tu w swo jej czy stej for mie. A ja je -

stem tyl ko prze ka& ni kiem g$#b sze go zro zu mie nia prawd

oczy wi stych. Ka" dy z nas jest od mien nym sta nem po -

strze ga nia rze czy wi sto !ci. Je ste !my tak bar dzo de ter -

mi no wa ni przez na sze w$a sne prze "y cia, "e cz# sto gu bi -

my po czu cie wi# zi z dru gim cz$o wie kiem. Mo je

do !wiad cze nia nie za wsze wspó$ gra j% z do !wiad cze -

niem dru giej isto ty. G$# bo ka ko mu ni ka cja na po zio mie

du cho wym jest bar dzo trud na. Ka" de na sze do !wiad cze -

nie ma g$# bo k% oso bi st% na tu r# i prze "y wa my je w zu pe$ -
nym od osob nie niu. Czy to jest cier pie nie, czy po czu cie

zu pe$ ne go szcz# !cia jest da ne nam w we wn#trz nym sta -

nie od !rod ko wym na sze go we wn#trz ne go sku pie -

nia? – Sta ram si# jed nak od naj dy wa' !cie" ki do dru gie -

go cz$o wie ka i po szu ki wa' wza jem ne go po ro zu mie nia. –

Lu bi# lu dzi, lu bi# s$u cha', co prze "y wa j% w da nej chwi -

li. – Czu j# wte dy, "e "y je my w jed nym cza sie, w jed nej

prze strze ni, w mo men cie wza jem nych opo wie !ci. – To

nas jed no czy, a na sza ener gia wzra sta.

* * *

Nad cho dzi dzie(, kie dy b# d# mu sia$ zmie rzy' si#
z opi ni% t$u mu. – Ju" za kil ka dni mo ja pierw sza ksi%" -
ka uka "e si# na ryn ku. – Za sta na wiam si# w mo jej sa mot -

no !ci na ile zda nie dru gie go cz$o wie ka jest dla mnie

wa" ne w ob li czu te go, co na pi sa $em w zgo dzie z w$a sn%
du sz% i uczu cia mi? Wiem, "e "ad na opi nia nie zmie ni te -

go, co chcia $em na pi sa' i wy ra zi' s$o wa mi, "e by dru gi

cz$o wiek zro zu mia$ mo je my !li i emo cje. Na pi sa $em ca -

$% praw d#, któ ra do ty czy $a da nej opo wie !ci. To by $a
esen cja te go, co od czu wa $em two rz%c ka" d% po sta' i zda -

rze nie. Mam na dzie j#, "e by $em w da nym mo men cie

zu pe$ nie sku pio ny na praw dzie tej hi sto rii. Od da $em lu -

dziom, to, co by $o we mnie naj bar dziej oczy wi stym wy -

ra "e niem mo jej har mo nii twór czej. Ka" de s$o wo by $o
drga niem mo jej du szy. – Wi#c je !li znaj dzie si# jed -

na tyl ko oso ba, któ ra to wy czu je i znaj dzie w mo jej opo -

wie !ci co! dla sie bie, to zna czy, "e osi% gn% $em suk ces.

Suk ces w ro zu mie niu po mo cy dru giej jed no st ce w dro -

dze do od na le zie nia sa me go sie bie. – Ja sam w ka" dej

chwi li je stem w po czu ciu po szu ki wa nia sie bie. – Zna cze -

nie te go jest dla mnie od zwier cie dle niem mo jej g$# bo kiej

wia ry, w to, "e esen cja mo jej oso by jest tu do k$ad nie

po co! i dla cze go!.
Wi#c da lej id# i ob ser wu j#.

* * *

Co dzien nie czu j#, "e je stem w dro dze do. – Pro wa dz%
mnie mo je pra gnie nia. Czym one s%? By' mo "e g$o sem

mo je go ser ca, któ ry wska zu je co dzien ne wspar cie. W za -

gu bie niu i nie pew no !ci wszyst kich mo ich wy bo rów tkwi

trzon te go, czym ja je stem. W za ka mar kach mo jej du szy

co dzien nie od kry wam no we !wia do mo !ci. Czy b# d%c tu,

w tej chwi li obec nej, mo g# by' g$o sem swo je go wn# -
trza? – Lu bi# swo j% sa mot no!', od kry wam w niej tro sk#
o sa me go sie bie. Pie l# gnu j# swo j% od r#b no!'. Bo prze cie"
je stem je den je dy ny. Nikt po za mn%, nie zro zu mie od g$o -

sów mo je go echa. Tam, we wn%trz mnie od gry wa si#
przed sta wie nie, w któ rym ja gram g$ów n% ro l#. 

Zi ma przy kry wa mnie ca $e go. – Ni gdy ju" ni ko mu nie

od dam w$a dzy nad so b%. Lu bi# swo j% wol no!' w de cy -

zjach, w od czu wa niu, w poj mo wa niu "y cia na swój w$a -

sny spo sób. )la dy po zo sta $y, ale ja si# nie my l#. By $em ju"
za b$% ka ny, by $em ju" ob$% ka ny, by $em ule g$y, by $em ni ja -

ki. Te raz te wszyst kie ob ra zy mo jej du szy od czu wa j%
swo j% si $#. Sta j% si# jed no !ci%.

Ja sta j# si# jed no !ci%.
Obej mu j%c mo j% wni kli w% uwa g% wszyst kie mo je do -

tych cza so we do !wiad cze nia, ule gam z$u dze niu, "e wszyst -

ko, co wy da rzy $o si# w mo jej prze sz$o !ci, uze wn#trz nia si#
w tej chwi li w po sta ci mo je go we wn#trz ne go do bro by tu.

Roz wi jam w so bie pro ste i ja sne zro zu mie nie mo jej si $y
we wn#trz nej, któ ra pod czas mo je go g$# bo kie go sku pie nia

przy no si mi fan ta stycz ne da ry, ka" de go dnia i w ró" nej po -

sta ci. Zro zu mia $em, "e nie je stem tu tyl ko po to, "e by za -

spo ka ja' swo je ze wn#trz ne pra gnie nia. Tak, wi#c po rzu -

cam swo je g$u pa we przy wi% za nie do ogra ni cze(
zmy s$o wych i wy ru szam w po dró" wy zwo lo ne go by tu

g$#b sze go zro zu mie nia.

* * *

Je stem w sta nie upo je nia. – Po zna $em ko bie t#, któ ra

ol!ni $a mnie swo j% uro d%, lek ko !ci%, ro zum nym spo ko jem,

ci sz% we wn#trz n%. Je stem w niej cu dow nie za ko cha ny.

Lecz, co te raz? Te raz pod dam si# te mu z pe$ nym za ufa -

niem. Jej blask od j%$ mi ro zum, we wn%trz czu j# roz le g$e
roz ja !nie nie. Ni gdy wcze !niej z "ad n% ko bie t% nie mia $em

po czu cia zjed no cze nia. Ona ma w so bie wszyst ko, cze go

po szu ki wa $em. 

Do brze, "e wcze !niej roz sta $em si# z ko bie t%, któ ra po -

trze bo wa $a mo jej ci% g$ej obec no !ci. – Nie mo g$em ju" te -

go znie!'. Prze cie" po trze bu j# swo jej sa mot no !ci i wy ci -

sze nia. Mój umys$ mu si by' u"y tecz ny w ka" dej chwi li,

kie dy go po trze bu j#, nie mo g# od da' sie bie, bo two rz#,
wi#c w ka" dej se kun dzie, kie dy po trze bu j# sie bie, mu sz#
sie bie mie'.

An na, tak w$a !nie ma na imi# mo ja no wa dziew czy na,

jest re "y se rem fil mo wym. Do brze, "e ma swo je pa sje, bo

bym si# du si$, tak jak w po przed nim zwi%z ku. Ka" dy

cz$o wiek, któ ry "y je swo im echem, jest fan ta stycz nym

part ne rem. 

Kie dy je ste !my ra zem, od czu wam spo kój du szy.

Wszyst ko, cze go do !wiad cza my ra zem wy ra sta z chwi li

obec nej. Kie dy je ste !my osob no, wszyst ko wy ra sta z nas

sa mych. Kie dy to si# $% czy w jed n% ca $o!', da je nam po -

czu cie wy" szej war to !ci na szych by tów.

An na jest isto t%, któ rej ju" tak daw no po szu ki wa -

$em, pl% cz%c si# w bez na dziej ne zwi%z ki, o w%t pli wym

po czu ciu bez pie cze( stwa i za pe$ nia niu pust ki w mej sa -

mot no !ci. Ka" da ko bie ta wno si do "y cia m#" czy zny ty -

le od mien no !ci i ró" no rod no !ci, "e ka" da chwi la sp# -
dzo na w to wa rzy stwie tej ro zum nej isto ty da je mi

ol brzy mi% ra do!' ogól ne go roz wo ju mo ich my !li
i uczu'. 

By' mo "e w$a !nie te raz nad szed$ czas, "e bym da$ so bie

szan s# na szcz# !cie, któ re go mo g# do !wiad czy', b# d%c
i nie b# d%c z dru gim cz$o wie kiem. – By' mo "e.

!
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Dla cze go 
Po la cy 
za cz! li 

mi gro wa"? (I)

! Mi gra cje – ar che olo gia wie dzy

Lu dzie od za wsze mi gro wa li, cho -
cia# mo ty wy tych prze miesz cze$ by -
%y zró# ni co wa ne. Naj cz! &ciej ludz ki -
mi w! drów ka mi kie ro wa %a po trze ba
za spo ka ja nia po trzeb, w znacz nej
mie rze eg zy sten cjal nych. Nie rzad ko
mi gru j' cy zmie nia li miej sce po by tu
tak #e ze wzgl! du na sze rz' ce si! woj -
ny i kon flik ty. Jed nak naj po wa# niej -
szy roz kwit mi gra cji na st' pi% wraz
z roz wo jem ka pi ta li zmu, czy li
w osiem na stym stu le ciu. Wte dy w%a -
&nie od no to wa no wiel kie fa le mi gra -
cyj ne z bied nych i prze lud nio nych te -
re nów przede wszyst kim wiej skich
do no wo bu du j' cych si! fa bryk i eks -
pan syw nych miast. Kie ru nek po dró -
#y by% je den: ta nia si %a ro bo cza prze -
miesz cza %a si! tam, gdzie za go &ci%
wiel ki ka pi ta%. Ten ruch mi gra cyj ny
roz po cz'% si! wraz z re wo lu cj' prze -
my s%o w' za po cz't ko wa n' w An glii.
Za sad ni czym bod( cem roz wo ju ka pi -
ta li zmu by %o za sto so wa nie na ska l! in -
du strial n' wy na laz ku Ja me sa Wat ta,
czy li ma szy ny pa ro wej, al bo ognio wej,
jak j' on gi& na zy wa no. Rów no cze &nie
na st! po wa %a po wol na li kwi da cja ar -
cha icz nych ma nu fak tur. Naj wa# niej -
sza ro la przy pa d%a wów czas ro bot ni -
kom, a zw%asz cza bur #u azji, któ ra
sku pia %a w swo ich r! kach &rod ki pro -
duk cji. Ale z up%y wem cza su ro bot ni -
cy j! li u&wia da mia" so bie w%a sne
upo &le dze nie i upo ka rza j' ce wa run ki
#y cia. Re wo lu cja by %a tyl ko kwe sti'
cza su. Jed n' z tra gicz nych jej za po wie -
dzi sta% si! lud dyzm, któ ry roz wi n'% si!
w An glii. By% to pro gram sa bo ta #u
i nisz cze nia ma szyn, któ re za bie ra %y
pra c! lu dziom. Na zwa ru chu wy wo -
dzi %a si! od twór cy Ne da Lud da,
wiel kie go prze ciw ni ka in du strial ne go
po cho du.

! Lu dzie zb"d ni, lu dzie lu# ni

Pro ces in du stria li za cji po dzie li%
&wiat na szyb ko roz wi ja j' cy si! i po -
trze bu j' cy si %y ro bo czej oraz za pó( nio -
ny w roz wo ju, któ ry do star cza% ta nich
ro bot ni ków. W gro nie tych dru gich
zna la z%a si! Pol ska, cho cia#, b! d'c
pod za bo ra mi, sa ma cha rak te ry zo -
wa %a si! zró# ni co wa nym po zio mem
uprze my s%o wie nia. Naj ko rzyst niej
wy gl' da %y zie mie pod za bo rem pru -
skim. Naj go rzej Ga li cja. I to w%a &nie
na zie miach za bo ru au striac kie go od -
no to wa no naj licz niej sze fa le pol skich
emi gran tów, któ rzy przede wszyst kim
uda wa li si! do kra jów Eu ro py za chod -
niej i kra jów za oce anicz nych. Wie& tra -
ci %a sa mo wy star czal no&", a ch%o pi
co raz cz! &ciej by li bez na dziej nie za -
d%u #e ni. Rap tow nie po wi!k sza %a si!

ka te go ria lud no &ci bez rol nej, ch%o pów
bied nych, lu dzi lu( nych i lu dzi zb!d -
nych. Z dru giej stro ny po ja wi li si!
ch%o pi z du #ym are a%em, któ rzy opie -
ra li swo je go spo dar stwa na si le na jem -
nej. Ro bot ni cy za miesz ki wa li przede
wszyst kim mia sta, znaj du j'c za trud -
nie nie w po wsta j' cych fa bry kach.
Ta kiej pra cy szu ka li rów nie# ch%o pi,
któ rzy roz po cz! li w! drów k! ze wsi
do miast. Wy py cha %a ich wiej ska bie -
da a przy ci' ga %a per spek ty wa pra cy
w in du strii. Po nad to, w&ród pol skich
emi gran tów z za bo ru pru skie go wy st! -
po wa% mo tyw na ro do wy. Po la cy bo -
wiem opusz cza li te zie mie, aby nie
pra co wa" w fa bry kach, któ rych w%a -
&ci cie la mi by li Niem cy.

! Ch$o pi, ro bot ni cy – s$o wem
pol scy wy chod# cy

Emi gra cja Po la ków dru giej po %o -
wy XIX wie ku i pierw szej wie -

ku XX opie ra %a si! na rze czy wi sto &ci
ro dz' ce go si! ka pi ta li zmu. By %a to
przede wszyst kim emi gra cja pol skich
ch%o pów i nie wy kwa li fi ko wa nych
ro bot ni ków. Ten prze sie dle$ czy ruch
wy ni ka% na de wszyst ko z nie do stat ku
upraw nej zie mi, bez ro bo cia i bar dzo
ni skich za rob ków, jak rów nie# z po -
g%! bia j' cej si! bie dy na pol skiej wsi
i w nie licz nych mia stach. St'd ru chy
mi gra cyj ne mia %y g%! bo ki wp%yw za -
rów no na po sta w! mi gran ta, jak i kra -
je emi gra cji i imi gra cji. Ta pierw sza
re wo lu cja mi gra cyj na Po la ków mia -
%a dwie za sad ni cze przy czy ny:
po pierw sze dzia %al no&" wer bun ko wa,
któ rej ce lem by %o spro wa dze nie ta niej
si %y ro bo czej. Po dru gie, pe wien zwy -
czaj wy je# d#a nia na emi gra cje, któ -
ry szcze gól nie moc no za go &ci% w Ga -
li cji, i któ ry jest wy ra( nie ak tu al ny.
Dzi siaj jed nak w &wia do mo &ci Po la -
ków re gio nem naj bar dziej zwi' za nym
z ru cha mi mi gra cyj ny mi jest Gór ny
)l'sk. Nie mniej, de cy zja o emi gra cji
do bro wol nie b'd( pod pew nym przy -
mu sem po dej mo wa na przez jed nost -
k! nio s%a i nie sie dla niej po wa# ne
skut ki przede wszyst kim w za kre sie
zmia ny sta tu su eko no micz ne go i kul -
tu ro we go. 

! Emi gra cyj ny bi lans

Emi gru j' cy ch%op sta wa% si! ro bot -
ni kiem na jem nym, po dob nie jak emi -
gru j' cy rze mie&l nik, któ ry wcho dzi%
w sto su nek pra cy o cha rak te rze na -
jem nym. W ten spo sób zmie nia %a
si! po zy cja spo %ecz no -kla so wa tych
lu dzi. Zmie nia %y si! wa run ki ma te rial -
ne i po ziom po trzeb #y cio wych.
Stycz no&" z miej sco w' lud no &ci'
wy mu sza %a rów nie# mo dy fi ka cj! za -
cho wa$, sty lu #y cia czy sys te mu ak -
sjo lo gicz ne go i nor ma tyw ne go. Tak
wi!c Po la cy ule ga li stop nio wej asy -
mi la cji, któ ra by %a pro ce sem d%u go -
trwa %ym. Jej wi docz ne skut ki do ty cz'
przede wszyst kim ko lej nych po ko le$
Po la ków ju# uro dzo nych w kra ju
osie dle nia. Izo la cja od &wia ta ze -
wn!trz ne go po ko le nia imi gran tów
prze obra #a %a si! w ko lej nych po ko -
le niach w jed nost ki cha rak te ry zu j' -
ce si! ró# nym po zio mem asy mi la cji.
Rów no cze &nie emi gru j' cy Po la cy
po zba wia li swój kraj si %y ro bo czej,
a tak #e ze wzgl! du na sta tus, wy py -
cha li z ryn ku pra cy dro# sz' si %! ro bo -
cz' w kra ju przy by cia. To naj bar dziej
wa# ne skut ki zja wi ska mi gra cji za -
rów no w cza sach mi nio nych, jak
i wspó% cze &nie. 

Fe lie ton po wsta! we wspó! pra cy

z dr hab. An n" #liz, 

pro fe sor Uni wer sy te tu Opol skie go
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GRA!YNA
BARBARA

SZEWCZYK

O sztuce
piel"gnowania 
niemiecko-
polskiego
dialogu

Kie dy zna ko mi ty t!u macz i po pu la ry za tor li te ra -

tu ry pol skiej w Niem czech Karl De de cius prze ka -

zy wa! w 2001 r. Bi blio te ce Uni wer sy te tu Eu ro pej -

skie mu Via dri na we Frank fur cie nad Od r" swój

bo ga ty zbiór bi blio tecz ny, obej mu j" cy obok ksi" -
#ek, ob szer n" ko re spon den cj$, r$ ko pi sy, zdj$ cia i in -

ne do ku men ty, za pew ne prze czu wa!, i# je go upo -

rz"d ko wa nie i ska ta lo go wa nie przy czy ni si$
do za ini cjo wa nia cie ka wych na uko wych pro jek tów

i roz po zna nia nie opi sa nych ob sza rów li te ra tu ry pol -

skiej i jej re cep cji w kra ju na szych s" sia dów. 

Archiwum Literackie
Karla Dedeciusa

ro czy ste otwar cie
Li te rac kie go Ar chi -

wum Kar la De de ciu sa – ca #o$% zde po -
no wa no w bu dyn ku Col le gium Po lo ni cum
w S#u bi cach – w pa& dzier ni ku 2002 r.
ozna cza #o udo st"p nie nie ba da czom
cen nych ma te ria #ów &ró d#o wych i ko -
rzy sta nie z nich tak 'e w for mie elek tro -
nicz nej. Od tej chwi li mi n" #o ju' po -
nad dzie si"% lat, któ re po zwa la j(
spoj rze% na trans la tor skie dzie #o K.
De de ciu sa i je go zna cze nie dla pol sko -
-nie miec kie go trans fe ru kul tu ral ne go
z per spek ty wy dzi siej szej. Ar chi wum
wci(' si" roz ra sta, po sia da bo wiem
dzi" ki wspar ciu fi nan so we mu Deut sche
For schungs ge me in schaft i twór cze mu
wy si# ko wi kie row ni ka pla ców ki B#a 'e -

ja Ka& mier cza ka spu& ci zn" po in nym wy -
bit nym t#u ma czu pro zy i po ezji pol -
skiej, Hen ry ku Be re sce, a tak 'e po prof.
Eri chu Dau zen ro th cie z Gies sen, t#u ma -
czu utwo rów Ja na Kor cza ka. Wzra sta po -
za tym ilo$% opra co wa), przy czyn ków,
ar ty ku #ów i stu diów o sa mym De de ciu -
sie, je go bio gra fii, d#u go le niej prak ty ce
prze k#a do znaw czej i wie lu dzia #a niach
s#u '( cych zbli 'e niu mi" dzy Niem ca mi
i Po la ka mi. 

„Wy mia na kul tu ral na – pi sa# w 1993 r.
De de cius – jest re gu la ty wem sto sun ków
za gra nicz nych [...]. Na sza po li ty ka za gra -
nicz na jest cz" $ci( na szej kul tu ry. Cz" $ci(
i wy ra zem [...]. Kul tu ra i wy mia na po trze -
bu j( j" zy ka. Kul tu ra jest j" zy kiem i nasz
j" zyk jest kul tu r(” („Rocz nik Kar la De -

de ciu sa”, Tom VI, *ód& 2013, s. 11, 12).
S#o wa te wy po wie dzia ne w la tach naj bar -
dziej dy na micz ne go roz wo ju za #o 'o ne go
przez De de ciu sa w grud niu 1979 i kie ro -
wa ne go przez nie go do 1998 r. Deut sches
Po len -In sti tut (In sty tut Kul tu ry Pol skiej)
w Darm stadt, do ty ka j( nie tyl ko kul tu ro -
twór czej ro li te go cen trum w za kre sie pro -
mo wa nia pol skiej li te ra tu ry w Niem -
czech ale i mo' li wo $ci roz wi ja nia
nie miec ko -pol skich kon tak tów kul tu ral -
nych, upo wszech nia nia pol skie go fil mu,
mu zy ki, pla sty ki i ma lar stwa po nad po li -
tycz ny mi po dzia #a mi.

Za rów no re da go wa ny przez #ódz kie -
go niem co znaw c" prof. Krzysz to fa A.
Ku czy) skie go od ma ja 2008 r. „Rocz nik
Kar la De de ciu sa” – K.A. Ku czy) ski jest
au to rem wie lu ksi( 'ek, mo no gra fii, to -
mów zbio ro wych, i stu diów o De de ciu -
sie – jak i pu bli ka cje Ar chi wum Kar la
De de ciu sa w se rii „OderÜber set zen” za -
zna ja mia j( ze sta cja mi d#u gie go i pra co -
wi te go 'y cia t#u ma cza i z „ta jem ni ca mi”
je go sztu ki trans la tor skiej, przy bli 'a j( tak -
'e zna cz( ce ini cja ty wy wy daw ni cze, np.
an to lo gie pol skiej po ezji, krót kiej pro zy
czy ese isty ki uka zu j( ce si" w za #o 'o nej
przez nie go w 1982 r. se rii „Po lni sche Bi -
blio thek”, i wpro wa dza j( za ku li sy ar ty -
stycz ne go warsz ta tu pol skich i nie miec -
kich t#u ma czy li te ra tu ry pi"k nej. 

Dzie wi"% dzie si( ta rocz ni ca uro dzin
De de ciu sa ob cho dzo na uro czy $cie na uni -
wer sy te cie Via dri na w ma ju 2011 by #a ko -
lej n( oka zj( do przy po mnie nia je go kon -
tak tów z pol ski mi lud& mi kul tu ry, sztu ki
i na uki, z pol ski mi in sty tu cja mi i or ga ni -
za cja mi, a tak 'e z ro dzin nym mia stem *o -
dzi(, gdzie w Mu zeum Mia sta mie $ci si"
sta #a eks po zy cja po $wi" co na „cza ro dzie -
jo wi z Darm stadt” (to ty tu# ksi(' ki K.A.
Ku czy) skie go o K. De de ciu sie), gdzie
gim na zjum no si je go imi", a uni wer sy tet
or ga ni zu je de dy ko wa ne je go dzie #u spo -
tka nia i sym po zja.

28 li sto pa da 2013 r. od by #a si" na Eu -
ro pej skim Uni wer sy te cie Via dri na nie -
zwy kle wa' na dla dal szych lo sów po wsta -
#e go w 2001 r. ar chi wum uro czy sto$%.
W obec no $ci De de ciu sa i wie lu zna ko mi -
tych go $ci, w tym gru py by #ych i obec -
nych pra cow ni ków Deut sches Po len -In -
sty tut i dy rek to ra Col le gium Po lo ni cum
dr. Krzysz to fa Woj cie chow skie go, po wo -
#a na zo sta #a Fun da cja „Ar chi wum Li te -
rac kie Kar la De de ciu sa”, któ r( JM Rek -
tor uni wer sy te tu dr Gun ter Pleu ger na zwa#
wa' nym, „zmu sza j( cym do od po wie -
dzial ne go dzia #a nia kro kiem w kie run ku
roz wi ja nia stu diów in ter dy scy pli nar nych
i kon ty nu owa nia nie miec ko -pol skie go
dia lo gu”. Na to miast dy rek tor Fun da cji im.
Ro ber ta Bo scha wspie ra j( cej fi nan so wo
od po cz(t ku pro jek ty trans la tor skie De -
de ciu sa, prof. dr hab. Jo achim Ro gall, za -
zna czy# w swo jej lau da cji, i' dzi" ki
„wra' li wo $ci nie miec kie go t#u ma cza
na wa lo ry ar ty stycz ne pol skiej li te ra tu ry
wy pe# nio na zo sta #a lu ka w wy kszta# ce niu
nie miec kich czy tel ni ków”. Przy po mi -
na j(c naj wa' niej sze fak ty z 'y cia De de -
ciu sa, at mos fe r" do mu ro dzin ne go, gdzie
mó wio no po pol sku i nie miec ku, la ta na -

U
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uki w pol skim gim na zjum w !o dzi,
ody se j" wo jen n# wy pe$ nio n# trau ma -
tycz ny mi prze %y cia mi fron to wy mi i ci"% -
k# cho ro b#, po byt w ro syj skim obo zie je -
niec kim, gdzie uczy$ si" ro syj skie go
i czy ta$ m$o dzie& cze wier sze Ler mon to -
wa w ory gi na le, okres po wo jen ny i ko -
lej ne sta cje %y cio wej w" drów ki, We -
imar i Bonn, gdzie roz po cz#$ ka rie r"
urz"d ni cz# pra cu j#c w to wa rzy stwie
ubez pie cze nio wym Al lianz, wresz cie
Frank furt nad Me nem, pod kre 'li$, i% akt
po wo $a nia fun da cji jest za da niem zo bo -
wi# zu j# cym uczel ni" do dal szej pra cy.
„Pa& ska pra ca, pa nie De de cius, nie po -
sz$a na mar ne; za sia ne ziar no wy da je
owo ce, a Via dri na jest cz" 'ci# te go suk -
ce su. Uwa %am, %e w dia lo gu mi" dzy
Niem ca mi i Po la ka mi po win no si" po sta -
wi( na si $" kul tu ry, po nie wa% kul tu ra jest
klu czem do zro zu mie nia in nych na ro dów,
a ksi#% ki mo g# te go do ko na(”. 

Punk tem kul mi na cyj nym uro czy sto 'ci
by $o wy st# pie nie Kar la De de ciu sa, w któ -
rym za pre zen to wa$ si" ja ko mistrz s$o wa,
zwi" z$o 'ci i pi"k nej dyk cji. Wspo mi na -
j#c kil ka mniej zna nych zda rze& ze swo -
jej bio gra fii, mi" dzy in ny mi pierw sz#
po woj nie po dró% do Pol ski w 1959 r.,
i spo tka nie ze Sta ni s$a wem Le cem w War -
sza wie, za cy to wa$ dwa afo ry zmy pol skie -
go au to ra, któ re go wów czas, de biu tu j# -
ce go t$u ma cza, „nie mal po ra zi $y”. 

„Te krót kie, oszcz"d ne w wy ra zie,
a prze cie% wci#% u%y wa ne s$o wa, te lo -
gicz ne i dow cip ne zbio ry s$ów, np. Ex

orien te lux, ex oc ci den te lu xus, czy Ze gar

ty ka. Wszyst kich, s# in ne, krót sze i bar -
dziej ory gi nal ne od afo ry zmów nie miec -
kich” – pod su mo wa$. 

a wi# zu j#c z ko lei
do prze $o mu pa) -

dzier ni ko we go w pol skiej po ezji, do ró% -
nic po ko le nio wych i spo rów mi" dzy
„sta ry mi i wspó$ cze sny mi po eta mi”,
przy po mnia$ li ry ki pi sa rza prze $o mu
dzie wi"t na ste go i dwu dzie ste go wie ku,
Ada ma Asny ka. „Za fa scy no wa$ mnie
spo so bem przed sta wia nia w po ezji ró% -
nych wy mia rów cza su, re flek sj# nad tym,
co prze sz$e i tym, co te ra) niej sze To, co
sta re by $o dla nie go ko& co wym pro duk -
tem te go, co no we, prze mi jal no'( by $a
rów no cze 'nie przy sz$o 'ci#” – wy ja 'ni$,
re cy tu j#c z pa mi" ci dwa wier sze po ety
Do sta rych i Do m!o do "ci we w$a snym
prze k$a dzie na j" zyk nie miec ki. 

Dzi" ku j#c w$a dzom rek tor skim Uni -
wer sy te tu Eu ro pej skie go Via dri -
na za wspar cie ini cja ty wy po wo $a nia
Fun da cji „Ar chi wum Li te rac kie Kar la
De de ciu sa”, a Fun da cji im. R. Bo scha
za fi nan so w# i du cho w# po moc oka zy wa -
n# je go nie miec ko -pol skim pro jek tom,
pod kre 'li$, %e Via dri n" i Col le gium Po -
lo ni cum w S$u bi cach $# czy most, sca la -
j# cy oba brze gi, „roz s# dek i so li dar -
no'(”. „Od da j" z uf no 'ci# w Pa& stwa
nie za wod ne r" ce mój li te rac ki do by -
tek – po wie dzia$ wzru szo ny – aby chro -
nio no go i ko rzy sta no z wci#% jesz cze
wa% nych praw do mo ich ksi# %ek i po lo -
ni stycz nych pó$ fa bry ka tów spo czy wa j# -

cych w skrzy niach i kar to nach. Prze ka -
zu j" tak %e oso bi ste, na ma lo wa ne dla
mnie ob ra zy”. 

W'ród za pro szo nych go 'ci g$os za bra -
$a prof. dr hab. Bo %e na Cho $uj z Col le -
gium Po lo ni cum, po rów nu j#c pra c" t$u -
ma cze nio w# De de ciu sa i je go dzia $al no'(
w Deut sches Po len -In sti tut do szko $y
upra wy ro 'lin, „wci#% po wi"k sza j# cej si"
o no we ro 'li ny, o na ukow ców i ar ty stów,
stu den tów nie miec ko -pol skie go pro gra -
mu stu diów i przy no sz# cej dzi siaj plo ny”.

o dat ko wym ak cen -
tem, pod kre 'la j# -

cym wy j#t ko wy i pod nio s$y cha rak ter
uro czy sto 'ci, by $a jej opra wa mu zycz -
na – dwo je m$o dych ar ty stów, pia ni sta
i skrzy pacz ka wy ko ny wa li utwo ry Cho -
pi na i Wie niaw skie go – oraz krót kie
prze mó wie nie prof. Krzysz to fa A. Ku -
czy& skie go, ad re so wa ne w imie niu
wszyst kich $o dzian do De de ciu sa i po -
$# czo ne z pro mo cj# wy da ne go przez Mu -
zeum Mia sta !o dzi dwu j" zycz nie, zbio -
ru wier szy J. Tu wi ma w je go prze k$a dzie
pt. Nasz 20. wiek. Unser 20. Jahr hun dert.
Bi blio fil ska pu bli ka cja, w któ rej za -
miesz czo no ilu stra cje do ku men tu j# ce %y -
cie mia sta w okre sie mi" dzy wo jen nym,
za wie ra osiem na 'cie utwo rów po etyc -
kich Tu wi ma, po wsta $ych w la tach
1918–1953, w tym tak %e frag men ty
Kwia tów pol skich i Jam bów po li tycz nych

oraz zna ny pol skim czy tel ni kom wiersz
z 1930 r. pt. Miesz ka# cy. 

Wy ja 'nia j#c w krót kim wpro wa dze niu
do to mu po wo dy de cy zji trans la tor skiej
i fa scy na cji po ezj# Tu wi ma, De de cius nie
omiesz ka przy po mnie(, i% obaj uro dzi li
si" w tym sa mym mie 'cie, %e „mu sie li od -
dy cha( tym sa mym ci"% kim po wie -
trzem”, jed nak przy czy n# za in te re so wa -
nia si" je go po ezj#, by$ jej nie zwy k$y
j" zyk, „mu zy kal ne ka ska dy zda&”, któ -
re „nie po ko i$y je go wy obra) ni" ju% w la -
tach szkol nych”, pro wo ku j#c go do ich
prze t$u ma cze nia”. „Tu wim by$ wier nym
sy nem swo je go i mo je go mia sta uro dze -
nia, sy nem szyb ko roz wi ja j# cej si" wie -
lo na ro do wo 'cio wej spo $ecz no 'ci. *y$
na st"p sta wa mi gwa$ tow nych prze mian et -

nicz nych, kul tu ro wych i po li tycz nych
w Eu ro pie [...]. Ja ko je den z pierw szych
roz my 'la$ o glo ba li) mie XXI wie ku ju%
w wie ku XX. Je go dzie $o ma g$"b sze, wi -
zjo ner skie zna cze nie. Po zwa la nam od -
czu wa( je go we wn"trz ne prze mia ny,
w ca $ej ich wy ra zi sto 'ci i gwa$ tow no 'ci
[...]. Je go j" zyk de ma sku je wy nio s$o'(
Miesz ka# ców i Fry zje rów, gniew, fru stra -
cje, roz go ry cze nie („Et ar ceo”) wo bec
– nie my 'l# cych, któ rych pa nicz nie uni -
ka („Odi pro fa num”), by po tem uzna(
ko niecz no'( za j" cia jed no znacz ne go sta -
no wi ska po etów w spra wach po li ty ki
(„Jam by po li tycz ne”). W grun cie rze czy
Tu wim oka zu je si" we wszyst kich for -
mach i te ma tach oby wa te lem 'wia ta
kul tu ry glo bal nej”.

S$o wa te, po dob nie jak i s$o wa je go wy -
st# pie nia na Uni wer sy te cie Eu ro pej skim
po ka zu j#, i% De de cius, prze k$a da j#c pol -
sk# po ezj" na j" zyk nie miec ki, swo bod nie
pa nu je nie tyl ko nad jej po la mi se man tycz -
ny mi i sk$a dnio wy mi, nad chwy ta mi sty -
li stycz ny mi i bo gac twem form ar ty stycz -
nych, lecz %e wa% na jest dla nie go tre'(
utwo ru i prze s$a nie po ety. Prze k$a da j#c, np.
cy to wa ne afo ry zmy Le ca, wier sze Asny -
ka i Tu wi ma, od czy tu je ich ukry te sen sy
i po in t", sta ra j#c si" za cho wa( w j" zy ku
nie miec kim na strój i „du cha” ory gi na $u.

un da cja „Li te rac kie
Ar chi wum Kar la

De de ciu sa” za pew nia do st"p do ar chi -
wal nych do ku men tów zwi# za nych z pra -
c# trans la tor sk#, dzia $al no 'ci# po pu la ry -
za tor sk# i wy daw ni cz# K. De de ciu sa
– De de cius, o czym na le %y pa mi" ta(, jest
tak %e au to rem kil ku ksi# %ek m.in. prze -
$o %o ne go na j" zyk pol ski No tat ni ka t!u -

ma cza, stu diów kul tu ro znaw czych, Po -

la cy i Niem cy. Po s!an nic two ksi$ %ek czy
O Pol sce, Eu ro pie, li te ra tu rze i au to bio -
gra fii Eu ro pej czyk z &o dzi Wspo mnie -

nia – do star cza j#c tak %e ma te ria $ów
)ró d$o wych do po zna nia hi sto rii nie miec -
ko -pol skich spo tka& li te rac kich po cz#w -
szy od lat pi"( dzie si# tych i ko& cz#c
na no wym ty si#c le ciu, ro zu mia nych ja -
ko wy mia n" my 'li mi" dzy pol ski mi pi -
sa rza mi i ich nie miec kim t$u ma czem i ja -
ko in spi ru j# cy dla obu stron trans fer idei
po nad gra ni ca mi pa& stwo wy mi, cen zu -
r# i ró% ni ca mi 'wia to po gl# do wy mi.

„Prze k$a dy De de ciu sa – za uwa %a B$a -
%ej Ka) mier czak – to da na Niem com
mo% li wo'( zro zu mie nia s$o wa, kul tu ry
bli skie go s# sia da. Dla pol skie go od bior -
cy ro dzi mej po ezji od da nej w j" zy ku
Schil le ra i Go ethe go, to pi"k na przy go -
da, po dró% przez pol sko'( po nie miec ku,
jak %e od kryw cza [...]. „Po ezja De de ciu -
sa”, da je nam wia r" w to, %e s# w Eu ro -
pie Za chod niej ob sza ry, gdzie pol sko'(
ma szan s" by( zro zu mia $a”. 

Oba afo ry zmy Le ca ze zbio ru My "li
nie ucze sa ne, De de cius za mie 'ci$ po raz
pierw szy w opu bli ko wa nej w 1962 r.
w wy daw nic twie Han ser Ver lag an to lo -
gii pt. Po lni sche Po in ten. Sa ti ren und kle -

ine Pro sa.

!
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GRZEGORZ 
SZTOLER 

Dyrektorka o!rodka kultury si" niecierpliwi. To
ju# trzeci gong, „teater” czeka, a kolejka ch"tnych
po autografy wcale nie maleje. Kurtyna si" co
chwila uchyla, by sprawdzi$ czy autor sko%czy&
ju# podpisywa$ ksi'#ki.

A po co ci to,
Alojz…

utor, czy li 82-let -
ni Aloj zy Ku!,

wy da" w"a !nie swo j# trze ci# ksi#$ k%
o hi sto rii ro dzin nej miej sco wo !ci, Susz -
ca ko "o Pszczy ny. I na jej uro czy st# pro -
mo cj% pod czas li sto pa do wych Dni Susz -
ca przy sz"y t"u my, a ko lej ka ch%t nych
po au to gra fy spo wo do wa "a nie wiel ki po -
!lizg w przed sta wie niu. Dzi! su szec cy
ak to rzy gra j# „Flirt”, miesz cza& sk# ko -
me di% Mi cha "a Ba "uc kie go, o „mi "o snym
pod ry wie”. Ak cja roz gry wa si% u schy" -
ku XIX wie ku. Wy kwint ne stro je, se ce -
sja, wy twor na pol sz czy zna – ak to rzy
umie j%t nie two rz# kli mat, wi dow nia
chwy ta iro ni% i ba wi si% t# od wiecz n#
„gr# p"ci”. Ale naj bar dziej susz cza nie si%
cie sz#, wi dow nia wprost ta rza si% ze
!mie chu, gdy dwie !l# skie bab cie, ta kie
swoj skie kla chu le, wy cho dz# w prze -
rwie, przy zmia nie de ko ra cji i ko men -
tu j# spek takl. A ro bi# to po !l# sku
i z ty po wym kon kret nym, !l# skim, pro -
sto li nij nym po dej !ciem, kpi#c z tych
„wiel ko pa& skich” za cho wa& daw nych
miesz czu chów.

– Po do ba si% pa nu? – za ga du je au tor.
Przy ta ku j%. 

– Te$ by "em ak to rem – s"y sz%. – Zresz -
t# gdzie mnie nie by "o? Wsz% dzie mnie
nio s"o. Pa mi% tam, jak do Jan ko wic $e !my
je cha li zi m# ko nia mi ze spó" dziel ni, by da'
dwa przed sta wie nia. W no cy $e !my przy -
je cha li, zmar z ni% ci... Tyn te ater pro wa dzi"
ta ki na uczy ciel Woj tek, któ ry te$ by" or -
ga ni st# w Susz cu, za co pó( niej go zde -
gra do wa li… By "y to la ta 50., jo ju$ by" $o -
na ty, a $o na, jak to ko bie ta, si% sprze ci wi "a
te mu mo je mu gra niu. Wia do mo, by "em
m"o dy, tam gra "y piyk ne dzio" chy… A jo
wra co" w no cy z tych przed sta wiy&, niy?
Do dzi siaj pa miy tom, jak tyn rech tor
Woj tek pro si" mo j# !lub n#: „pa ni Ku sio -
wa, niech go pa ni jesz cze na tyn se zon je -
sien no -zi mo wy pu !ci”... I upro si" – do da -
je ze !mie chem… – I bez chwa le nia
mo g% si% przy zna', $e wsz% dzie mnie by -
"o pe" no, i wsz% dzie mnie chcie li. Mo ja
!lub no by "a ra czej do ma to rem, a jo mu -

sio" by' w!ród lu dzi. To by" za wsze mój
$y wio" – przy zna je.

Przesz&o!$ 
to moja pasja

dzia dek tam ci# gle opo wia -
da i opo wia da, a my nic nie

wiy my, a jak by !cie co! spi sa li?” – us"y -
sza "em od mo ich bli skich – zwie rza si% su -
szec ki dzie jo pis. – Wi%c na pi sa "em kro ni -
k%, 80 stron o dzie jach w"a snej ro dzi ny,
bez za gl# da nia w ja kie kol wiek do ku -
men ty, ar chi wa lia. Wy "#cz nie z w"a snej pa -
mi% ci, z g"o wy. Bo hi sto ria zw"asz cza ta
w"a sna, tu tej sza za wsze mnie in te re so wa -
"a. I tak ja ko! wy sz"o, $e du $o rze czy
po pro stu wie dzia "em. 

Pierw sz# ksi#$ k% o su szec kich ka plicz -
kach i krzy $ach, gro tach i po mni kach (pt.
„)wia dec twa wia ry i pa mi% ci”) Aloj zy Ku!
wy da" z po mo c# w"adz tu tej szej gmi ny
w 2007 ro ku. 

– Mo ja $o na Anie la ja ko! scep tycz nie
do te go pod cho dzi "a – wspo mi na. – Py ta -
"a: a po co ci to, Alojz? Wie dzia "a jed nak,
$e za wsze wsz% dzie mnie by "o pe" no. Te
ka plicz ki nie da wa "y mi spo ko ju. Ob je( -
dzi "em je wszyst kie, po spi sy wa "em. I je( -
dzi "ech po cha" pach, sie o nie py ta'. *u -
kasz Ma jo row ski, pra cu j# cy na gmi nie,
m"o dy pa sjo nat hi sto rii, po móg" mi po ro -
bi' zdj% cia. Pa dom mu, *u kasz ty! je
m"od szy, dom ci te ad re sy... I w ko& cu po -
sze d"em do na sze go wój ta i ja ko! zna la -
z"y si% pie ni# dze na wy da nie tej ksi#$ ki.
+o na, nie ste ty te go ju$ nie do $y "a, te go fi -
na "u… 

„NIE WIE MY, W JA KICH OKO LICZ NO -
)CIACH GI N, LI BO HA TE RO WIE TEJ KSI-+ KI.
NIE MA MY WIE DZY O ICH RE LI GII, CHO.
Z PEW NO )CI- WIE RZY LI W BO GA. W WI,K -
SZO )CI WY PAD KÓW NIE PO SIA DA LI DO KU -
MEN TÓW, ST-D NIE MO +E MY STWIER DZI.,
W JA KIM WIE KU ZGI N, LI. WRESZ CIE, PO ZO -
STA J- PY TA NIA CZY STO LUDZ KIE. CZY BY -
LI SA MOT NI? KO GO OPU )CI LI – RO DZI CÓW,

RO DZE/ STWO, W*A SN- RO DZI N,, NIE LET NIE
DZIE CI, MA* +ON K,?”.

(A. Ku!, „Zna ni – nie zna ni 
– bez i mien ni”, Su szec 2010)

Ko lej n# pu bli ka cj#, al bu mo w#, wy da -
n# w czer ni, w du $ym for ma cie by "a
ksi#$ ka o susz cza nach po le g"ych na fron -
tach dru giej woj ny, wcie la nych przy mu -
so wo do nie miec kie go woj ska, We hr -
mach tu, a tak $e o za cho wa nych
nie miec kich mo gi "ach $o" nier skich z te -
go cza su. No si "a ty tu" „Zna ni – nie zna -
ni – bez i mien ni”. – Tu taj ju$ mu sia "em
pro si' o po moc za przy ja( nio nych so" ty -
sów z ca "ej gmi ny, bo nie da" bym ra dy ob -
je cha' wszyst kich – przy zna je. – Wy pi sa -
"em wi%c, o co mi cho dzi, a oni obe szli
swo je miej sco wo !ci z od po wied ni mi an -
kie ta mi, po zbie ra li zdj% cia, ro dzin ne pa -
mi#t ki, li sty. W al bu mie zna le( li si% ci, co
chcie li. 

„W ZA SA DZIE KA+ DA SU SZEC KA RO DZI NA
ZO STA *A DO TKNI, TA )MIER CI- SWO ICH BLI -
SKICH – OJ CA, SY NA, WUJ KA ITP. TA BE STIAL -
SKA WOJ NA PO CH*O N, *A W SUSZ CU 76 OSÓB
(...) MO+ NA PRZY J-., +E NA PEW NO NIE JEST
TO OSTA TECZ NA LICZ BA PO LE G*YCH.
W OSTAT NIM RO KU WOJ NY (1944), KIE DY
JU+ WSZYST KIE MO+ LI WO )CI WCIE LA NIA
DO WOJ SKA ZO STA *Y WY CZER PA NE, NIEM -
CY W AK CIE DE SPE RAC KIM WCIE LA LI DO WOJ -
SKA DZIE CI MA J- CE 16-17 LAT.”

(A. Ku!, „Zna ni – nie zna ni 
– bez i mien ni”, Su szec 2010)

Dwie !cie na zwisk, prze wa$ nie m"o -
dych ch"op ców, któ rych po $ar "a woj na.
Spo gl# da j# na czy tel ni ków – jak by $y wi.
Nie któ rzy !wie $o po !lu bach, z ro dzi na -
mi. Nie wie dzie li, $e zgi n#.

– To by li moi star si ko le dzy – pod kre -
!la au tor. – Mia "em w cza sie woj ny kil ka -
na !cie lat, je stem 1931 rocz nik, ma "o
bra ko wa "o, a by i mnie wzi% li. I te$
móg" bym sko& czy', jak oni. Nie wie le
m"od szy by "em…

„ROK 1939 – SIER PIE/, TO OKRES W KTÓ -
RYM NIE SCHO DZI *Y Z UST MIESZ KA/ CÓW
WIE )CI O ZBLI +A J- CEJ SI, WOJ NIE. PO -
TWIER DZE NIEM TYCH PRZY PUSZ CZE/ BY *A
WIEL KA MO BI LI ZA CJA TYCH SPO )RÓD M,+ -
CZYZN, KTÓ RZY W OSTAT NIEJ DE KA DZIE
SIERP NIA OTRZY MA LI KAR TY MO BI LI ZA CYJ -
NE DO WOJ SKA. JED N- Z NICH OTRZY MA*
MÓJ OJ CIEC – AN TO NI KU).” 

(A. Ku!, „Su szec przez wie ki 
1326-2013”, Su szec 2013)

Ojciec pana Alojzego, 36-letni starszy
strzelec Antoni Ku!, zgin#" w czasie
wojny. Na jego grób rodzina trafi"a dopiero
wiosn# 2012 roku, w trakcie powstawania
ostatniej ksi#$ki.

– 25 mar ca 1940 ro ku zmar" w War sza -
wie w szpi ta lu woj sko wy po cho wa ny
zo sta" na Po w#z kach, w woj sko wej cz% -
!ci za "o $o nej jesz cze w 1916 ro ku. Ta k#
wia do mo!' pod pi sa n# przez dy rek to ra
szpi ta la i ka pe la na szpi tal ne go do sta li !my
jesz cze w cza sie woj ny. Nie po je cha li !my
tam, to by "a ju$ Ge ne ral ne Gu ber nia,

A
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za gra ni c!. By "a woj na, oku pa cja. Kto by
si# tam z na mi wy pra wi"? Mat ka sa ma si#
ba "a. Po za tym nie mie li $my pie ni# dzy.
Na po grzeb oj ca wi#c nie po je cha li $my.
Po woj nie, ju% z ma" %on k!, by "em kil ka -
krot nie na Po w!z kach, ale tej cz# $ci „cy -
wil nej”. Nie mie li my do k"ad nej in for ma -
cji, gdzie jest grób oj ca. By li $my pew ni,
%e po cho wa no go ra czej w ja kie$ zbio ro -
wej mo gi le. Ja ko$ ni gdy nie da wa "o mi to
spo ko ju. Mó wi# kie dy$ sy no wi, „jak by$
w in ter ne cie po szu ka", by& mo %e, %e tyn
cmen tarz i te mo gi "y b# d! do k"ad niej
opi sa ne”. Ewi den cja po win na by& ja -
ka$. I mia "em ra cj#. Ani pó" go dzi ny nie
trwa "o, do sta "em map k#, wszyst ko. Po my -
li li tyl ko nu me ry mo gi". Po je cha "em tam
w sierp niu 2012 ro ku z naj star szym i naj -
m"od szym sy nem – wspo mi na pan Aloj -
zy, cho& nie wszyst ko w tej hi sto rii jest
do ko' ca ja sne. – Z te go co wiem, oj ciec
by" w nie wo li ro syj skiej. Ale nie wiem, co
si# tam do k"ad nie wy da rzy "o. Prze trans -
por to wa li go do Pol ski z in ny mi je' ca mi,
do sta" si# w War sza wie do szpi ta la. Przy -
pusz czam, %e za cho ro wa", móg" mie& za -
pa le nie p"uc. To nie jest po wie dzia ne
do ko' ca w do ku men tach, do któ rych do -
tar "em. W ka% dym ra zie – oj ciec na pi sa"
list, %e si# czu je do$& do brze i wnet
do nas wró ci. Lecz nie wró ci". 

„7 LU TE GO 1945 RO KU NIE MIEC KIE PO CI -
SKI WZNIE CI (Y PO )AR, W NA ST*P STWIE
KTÓ RE GO SPA LI (A SI* WIE )A SU SZEC KIE GO
KO +CIO (A I B* D, CY W NIEJ MA (Y DZWON
ORAZ CA (E URZ, DZE NIE ZE GA RO WE. PO NIE -
WA) BY (A TO LI NIA FRON TU, NIKT PO )A RU
NIE GA SI(, A MI MO TO RESZ TA KO +CIO (A NIE
ULE G(A SPA LE NIU. CHY BA TRZE BA PRZY J,-,
)E BY( TO CUD…”

(A. Ku$. „Su szec przez wie ki
1326-2013”, Su szec 2013)

A. Ku$: – Niem cy ostrze la li ko $ció", bo
Ro sja nie urz! dzi li so bie punkt ob ser wa -
cyj ny na ko $ciel nej wie %y. Za j# li pó" noc -
n! cz#$& wsi. Niem cy za$ oko pa li si# w le -
sie, tam gdzie te raz jest o$ro dek
„Gwa ru$”. I by "o ta kie prze miesz cza nie.
Raz Ro sja nie zaj mo wa li dwo rzec ko le jo -
wy, to znów od bi ja li go Niem cy. W Susz -
cu front prze miesz cza" si# przez sze$& ty -
go dni. Do pie ro w mar cu 1945 ro ku ru szy "a
ofen sy wa.

Wsz! dzie mnie 
by "o pe" no

po "ecz ni kiem by "em od po cz!t -
ku – wy zna je Ku$. – I wsz# dzie,

cu dem, ja ko$ mi si# uda wa "o, mia "em suk -
ce sy. Lu dzie to do ce nia li. Ale Ku$ za wsze
mu sia" si# ode zwa&… In ni sie dzie li ci cho,
ja nie. Za wsze mia "em ja kie$ py ta nia
i wszy scy mnie zna li – w gmi nie, i po wie -
cie, i wo je wódz twie. W ró% ne go ro dza ju
ra dach za k"a do wych, ko mi sjach, prze -
wa% nie fi nan so wych, gmin nych, czy ra -
dach, eg ze ku ty wach by "em na okr! g"o.
Przez kil ka na $cie lat prze wod ni czy "em ko -
mi te to wi ro dzi ciel skie mu, pó ki do szko -
"y cho dzi li moi sy no wie – za ten czas ufun -

do wa no szko le sztan dar i ta bli c# z imie -
niem pa tro na, Ja nu sza Kor cza ka. Wy bra li
mnie na wet rad nym w Mi ze ro wie, gdy po -
wsta wa "y gro madz kie ra dy na ro do we…

Dwie de ka dy Ku$ so" ty so wa" w Susz -
cu.

– Ju% na eme ry tu rze, w 1982 ro ku po -
sze d"em na ze bra nie wiej skie i mnie wy -
bra li. Kon ku rent do s"a" dwa, trzy g"o sy,
a ja resz t#… – wspo mi na.

Da" si# po zna&, ja ko kon kret ny cz"o -
wiek. – Pa nie, u mnie nie by "o, %e nie
idzie – pod kre $la. – Jak trze ba by "o, to si#
sie dzia "o wie czo ra mi. Jak po wie dzia -
"em, %e co$ b# dzie, to by "o, na kon kret -
ny ter min. No, chy ba %e by "y ja kie$
wy% sze oko licz no $ci. Ale ni gdy nie lu bi -
"em prze ci! ga& ter mi nów. Mia "o co$ by&,
to by "o. Trze ba by "o dro gi utwar dzi&, to
utwar dza li $my. Obie ca "em so bie i miesz -
ka' com, %e zbu du je my dom kul tu ry z kil -
ku setoso bo w! sa l! i sce n!, to te go do pil -
no wa "em. Cho& py ta no si# mnie, czy
da my ra d#, i cho& uzna no mnie za wa ria -
ta. Od da li $my o$ro dek kul tu ry ko' cem li -
sto pa da 1991 ro ku. By "em w ko mi te cie
bu do wy. Pra co wa "em z lud. mi spo "ecz -
nie, i w ci! gu dnia, i wie czo ra mi. Jak trze -
ba by "o, to huk n!& po tra fi "em, jak na ko -
pal ni…. – u$mie cha si#.

W tej sa li w"a $nie, do któ rej po wsta -
nia przy czy ni" si# Ku$ -so" tys, Ku$ -hi sto -
ryk ama tor pod pi sy wa" swo je ko lej ne
ksi!% ki. 

Z pi" k# i $pie wem 
przez %y cie

le so" ty so wa nie to nie wszyst ko.
Oka zu je si#, %e au tor by" tak %e spor -

tow cem i – jest na dal – chó rzy st!. Cho&
mo %e w pierw szym wy pad ku le piej po wie -
dzie&, %e by" dzia "a czem spor to wym, bo
gra", przy zna je to, nie zbyt cz# sto („nie by -
"em uro dzo nym pi" ka rzem, ale jak by "o
trze ba – gra "em”). 

– Tu tej szy Lu do wy Ze spó" Spor to wy za -
"o %y" pan Pa we" Da wid, któ ry po cho dzi"
z Ru dy +l! skiej. To by" ju% wte dy %o na ty,
star szy pan. W%e ni" si# do Susz ca, a spor -
to wo an ga %o wa" si# naj pierw w ro dzin nych
stro nach, a pó. niej u nas. Mo g# po wie -
dzie&, %e pod ko niec lat 40. wspó" two rzy -
"em ten su szec ki LZS. Pe" ni "em chy ba
wszyst kie funk cje, ja kie by "y – od skarb -
ni ka, przez se kre ta rza, a% do pre ze sa.
Mam jesz cze do dzi siaj szklan ki i dzba nek,
któ ry otrzy ma "em w 1955 ro ku w pre zen -
cie $lub nym od na sze go klu bu spor to we -
go. Pro wa dzi li $my bu fe ty, z pierw sze go bu -
fe tu od pu sto we go ku pi li $my stro je, któ re
ja ko %y wo przy po mi na "y te, któ re mia "a
„Cra co via”, by "y ta kie „pa sia te”. Jesz cze
wte dy by "em ka wa le rem.

– Cho dzi cie na pró by ze spo "u… – do -
cie kam.

– Chór „Po god na Je sie'”, ju% 17 lat z rz# -
du – uzu pe" nia pan Aloj zy. – Przed tem ca -
"y czas $pie wa "em, w ró% nych ama tor skich
ze spo "ach. Wsz# dzie by "em, gdzie $pie wa -
no, bo lu bi# $pie wa&… Mój wu jek by" ka -
pel mi strzem or kie stry i on nas &wi czy",
w swo im do mu. Ju% nikt z te go kwar te tu
nie %y je, po za mn!... Gdzie $pie wa li $my?
Szko "# od da wa li w 50. la tach, to $my
w kwar te cie $pie wa li na aka de mii… Pa sj#
%e $my $pie wa li w chó rach ko $ciel nych.
Chór zresz t! by" two rzo ny dwu krot nie… 

Idzie my g"# biej w %y cio rys su szec kie -
go dzie jo pi sa. Sk!d tak do brze zna si#
na funk cjo no wa niu sa mo rz! du?

– Mia "em na to ogl!d, mo% na tak po wie -
dzie&, z ró% nych stron – mó wi. – Bo by -
"em nie tyl ko so" ty sem, a wi#c naj bli %ej tej
praw dzi wej, od dol nej sa mo rz!d no $ci, ale
i urz#d ni kiem po wia to wym, co praw da
jesz cze na prze "o mie lat 40. i 50. (wte dy
jesz cze czu "o si# od dech tej przed wo jen -
nej re gi stra tu ry). Prze sze d"em wszyst kie
nie mal szcze ble urz#d ni cze – od prak ty kan -
ta, któ ry mu si si# na uczy& kle i& znacz ki,
przez re fe ren ta, po kie row ni ka ad mi ni stra -
cyj no -go spo dar cze go wy dzia "u fi nan so we -

Alojzy Ku! w... kuchni (tu si" najlepiej gaw"dzi o starych czasach), ze swoj# najnowsz# publikacj#.
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go, któ re mu pod le ga !o kil ka dzie si"t osób
i to z te re nu ca !e go, daw ne go po wia tu
pszczy# skie go, wte dy jesz cze z Mi ko !o -
wem, Bie ru niem i Ty cha mi. Pod wy dzia!
po wia to wy pod le ga !a m.in. opie ka spo !ecz -
na, go spo dar ka ko mu nal na i miesz ka nio -
wa, ko mu ni ka cja. 

Nic dziw ne go, $e prze wod ni cz" cy Po wia -
to wej Ra dy Na ro do wej w Pszczy nie, Niem -
ce wicz, nie chcia! ta kie go spe ca wy pu %ci&.
'y cio rys za wo do wy mo je go roz mów cy jest
prze bo ga ty, pra co wa! m.in. przez rok
przy bu do wie go cza! ko wic kiej za po ry
w 1955 ro ku (g!ów nie roz li cza nie fak tur),
po tem mia! kil ku let ni epi zod w pszczy# skim
LOK -u, gdzie stwo rzy! „park ma szy no wy”,
któ ry umo$ li wi! ch(t nym zda wa nie na pra -
wo jaz dy. Wresz cie, w 1963 ro ku, tra fi!
na ko pal ni( „Ja strz( bie”, %wie $o po jej uru -
cho mie niu, gdzie pra co wa! ja ko m.in. dys -
po nent w prze wo zie [„mu sio !ech roz dy spo -
no wa& wszyst kie wo zy do przod ków,
na %cia ny, ma te ria !y i po tym spi sa& uro bek
ja ki idzie pod szyb na ko niec szych ty,
o tem mu sie li mi mel do wa& ma szy nio ki,
wie la te go wie zom”] By! te$ w la tach 60.
sze fem ko pal nia ne go ra dio w( z!a [prze -
szed! m.in. szko le nie pro wa dzo ne m.in.
przez ka to wic k" roz g!o %ni(], a tak $e prze -
wod ni czy! tam tej szym zwi"z kom za wo do -
wym. Z ko pal ni od szed! w 1981 ro ku.

Wspar cie po ko le!

pro mo cji naj now szej ksi"$ ki
pierw sze miej sce za j( li naj bli$ -

si pa na Aloj ze go – dzie ci i wnu ki, któ re
przy sz!y – wi da& by !o, $e z du m" – ki bi -
co wa&. Ro dzi na ak tyw nie wspó! uczest ni -
czy w je go od kry wa niu prze sz!o %ci. Naj -
m!od szy syn Mi ro s!aw, rocz nik 1965,
geo de ta z pro fe sji (po zo sta li trzej sy no wie
i cór ka s" zwi" za ni z bran $" gór ni cz"),
cier pli wie prze pi su je oj co we tek sty.

– A cza sem wspie ra mnie w tym te$ sy -
no wa Ga brie la, „!o na ro bi przy tych kom -
pu te rach, to po ra dzi”, bo jo wszyt ko pi -
sza r(cz nie – do da je pan Aloj zy. I po ka zu je
ze szyt z za pi ska mi z ostat niej pu bli ka cji.

Ro dzi na – to czte rej sy no wie: naj star szy
Grze gorz (rocz nik 1956), Woj ciech (rocz -
nik 1958), Jan (rocz nik 1963) i naj m!od szy
syn, wspo mnia ny ju$ Mi ro s!aw (rocz -
nik 1965) i je dy na cór ka, Ma! go rza ta
(rocz nik 1959). Pan Aloj zy do cze ka! si(
dwu na stu wnu cz"t. W ro ku wy da nia swo -
jej naj now szej ksi"$ ki uro dzi !a si( mu pra -
wnucz ka Le na. – Mo ja ro dzi na to ty po wi
„tech nicz ni”, a nie hu ma ni %ci – mó wi
i po ka zu je mi za pro sze nie na obro n( dok -
tor sk". W grud niu je go wnucz ka, Aga ta Ma -
!y siak, susz czan ka, obro ni !a na Po li tech ni -
ce )l" skiej dok to rat. Te mat do sy&
spe cja li stycz ny – i trud ny do zro zu mie -
nia: „Wy bra ne za gad nie nia prze no sze nia
ska li w kry sta li za to rach z we wn(trz n"
cyr ku la cj" za wie si ny”. 

Wi"z, su szec ki #wia dek

ok!ad ce ksi"$ ki „Su szec przez
wie ki” jest wi"z, naj star szy %wia -

dek hi sto rii miej sco wo %ci. Ma ju$ 350 lat,
wie le wi dzia!, s!y sza! i prze $y! – cho& mó -
wi& nie umie – a szko da. – Do brze si( sta -
!o, $e zna laz! si( na ok!ad ce – cie szy si(
au tor. – Mar nie je, cho& za wsze o nie go
dba my. Za mo je go so! ty so wa nia te$ by -
!y prze pro wa dza ne za bie gi kon ser wa tor -
skie i pie l( gna cyj ne, ale na nie wie le si( to
zda !o. Bo j( si(, $e przyj dzie sil niej sza wi -
chu ra…

By !y so! tys nie ko# czy.
– Chcia !em, by w mo jej ksi"$ ce by !o to,

co naj wa$ niej sze. Mia !em ro$ ne kro ni ki,
i ze spó! dziel ni, i z pa ra fii, i z ko pal ni
„Kru pi# ski”. Ko rzy sta !em z ró$ nych ksi" -
$ek. Do py ty wa !em lu dzi…

– Ale nad ta k" jed n" kro ni k", to mo$ -
na by i ca !y ty dzie# sie dzie&, i sie -
dzie& – za uwa $am.

Pan Aloj zy si( %mie je. – Ale ja dzia !a -
!em we d!ug usta lo ne go szym la, wzor ca,
któ ry mia !em w g!o wie. Wie dzia !em,
cze go chc( i to kon se kwent nie re ali zo wa -
!em – przy zna je.

Wi dz( u mo je go bo ha te ra urz(d ni cze
do %wiad cze nie. Kon se kwen cja w nar ra cji
jest rze cz" pod sta wo w", cho cia$ trud no
w niej wy trwa&. Cz!o wie ka, przy zna j( cz( -
sto po no si pió ro i brnie w ró$ ne dy gre sje,
któ rych nad miar roz bi ja j" g!ów ny tok
wy wo du.

Tym cza sem u Ku sia wszyst ko jest
przed sta wio ne pro sto, ja sno i lo gicz nie.

– Naj wa$ niej sze s" da ty i lu dzie. Da ty
i na zwi ska, je %li te go bra ku je w hi sto rycz -
nej ksi"$ ce, to jest ona bez war to %cio wa. Da -
rem na – pod kre %la au tor, u któ re go na 240.
stro nach tych po sta ci jest pra wie sze%& set.
Ty le na zwisk prze wi n( !o si( przez su -
szec kie dzie je, od cza sów %re dnio wie cza.
Ku% pa mi( ta cz(%& z nich, prze cie$ tak jak
ten wi"z, by! %wiad kiem miej sco wej hi sto -
rii. Na wet wi( cej – on j" two rzy!. Prze cie$
na wet ten o%ro dek kul tu ry, jak by nie do pil -
no wa!, to by go nie by !o. I nie by !o by gdzie
zro bi& tej pro mo cji, wy sta wi& te atrów, od -
by& prób chó ru. I dy rek tor ka te$ nie mia -
!a by si( gdzie po dzia&…

„)WI* TO S+AW MIL CZ, CY PO RÓW NY WA -
NY JEST DO TA KICH )WI* TYCH JAK: STA NI -
S+AW KOST KA CZY SZY MON Z LIP NI CY.
URO DZI+ SI* W I PO +O WIE XV WIE KU.
W PU BLI KA CJACH PO DA WA NE S, RÓ' NE
MIEJ SCA JE GO URO DZE NIA, NP. S+AW KÓW.
OJ CIEC RO MU ALD GU STAW W SWEJ PU BLI -
KA CJI „HA GIO GRA FIA POL SKA” PRZY PUSZ -
CZA, 'E TO MIEJ SCO WO)- SU SZEC KO +O
PSZCZY NY. BY+ DUSZ PA STE RZEM PRZY KO -
)CIE LE MA RIAC KIM W KRA KO WIE. KA P+AN
OD ZNA CZA J, CY SI* G+* BO K, PO BO' NO )CI,
I WY KSZTA+ CE NIEM 'Y WI+ SZCZE GÓL NE NA -
BO 'E. STWO DO CHRY STU SA UKRZY 'O -
WA NE GO I MAT KI BO 'EJ. WSZYST KO CO PO -
SIA DA+, ROZ DA+ IN NYM. PRAK TY KO WA+
W SWO IM 'Y CIU CNO T* MIL CZE NIA – WY -
PO WIA DA+ TYL KO S+O WA KO NIECZ NE I PO -
TRZEB NE”.

(A. Ku%. „Su szec przez wie ki
1326-2013”, Su szec 2013)

Od kie dy by !y su szec ki wi ka ry, a obec -
nie mi sjo narz w Za mbii, ksi"dz Mi cha! Ma -
ty sik od kry!, $e z Susz ca pszczy# skie go
w!a %nie po cho dzi – na co wie le wska zu -
je – )wi( to s!aw Mil cz" cy, %re dnio wiecz -
ny mi sjo narz, i mi !o %nik ksi"g wsze la kich,
któ ry re zy do wa! przy Ba zy li ce Ma riac kiej
w Kra ko wie – Aloj zy Ku% spa& nie mo $e.
Chcia! by do $y& dnia, w któ rym re ak ty wo -
wa na ko mi sja w kra kow skiej ku rii uzna
wresz cie )wi( to s!a wa za b!o go s!a wio ne -
go. Na ra zie mo$ na o nim tyl ko po wie -
dzie& – s!u ga bo $y, cho& to nie wy klu cza
mo dli twy. Mo dl" si( do )wi( to s!a wa
w Susz cu, mo dl" si( i w S!aw ko wie
(twier dz"c $e to ich kra jan, $e b!o go s!a wio -
ny, co nie praw d" jest). Mo dl" si( wresz -
cie i w Kra ko wie. Bo por tret )wi( to s!a wa
mil cz" co spo gl" da na mo dl" cych si( wier -
nych w ka pli cy Ja sno gór skiej, któ ra mie -
%ci si( za raz za wej %ciem do ba zy li ki. Aloj -
zy Ku% na ga by wa! w spra wie )wi( to s!a wa
pro bosz cza, któ ry ju$ dzwo ni! do kra kow -
skiej ku rii. Jak b( dzie co% no we go w spra -
wie, da zna&.

Aloj ze go Ku sia z Susz ca wsz( dzie
pe! no… !

„!wiadectwa wiary i pami"ci” zosta#y wydane
jako pierwsze w 2007 roku.

„Znani – nieznani – bezimienni” to druga
ksi$%ka Alojzego Kusia.

Na

Na
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„Jed nym z wiel kich lu dzi pió ra
na szej ma !ej oj czy zny, któ ry

roz s!a wi! zie mi" ko sz" ci# sk$ na ca -
!$ Eu ro p", by! ku% nik – po eta Wa len -
ty Ro% dzie# ski. Je go ro do wód wy wo -
dzi! si" z miej sco wo &ci Bru siek.
W ro ku 1612 wy da no w dru kar ni
u Kem pi nie go w Kra ko wie je dy ne
dzie !o te go au to ra pt. Of fi ci na fer ra -

ria abo hu ta y war stat z ku! nia mi

szla chet ne go dzie "a #e la zne go” – in -
for mu je Jan Myr cik w s!o wie wst"p -
nym do re prin to we go, ju bi le uszo we -
go wy da nia utwo ru. Ob da ro wa! mnie
nim Urz$d Gmi ny Ko sz" cin, pro sz$c
za ra zem, bym w „'l$ sku” do ko na!
na zew ni cze go prze gl$ du form z tam -
tym za k$t kiem na sze go re gio nu zwi$ -
za nych.

Do po wiedz my jesz cze, (e au tor Of -

fi ci ny po cho dzi! z ro dzi ny o wie lo po -
ko le nio wej tra dy cji hut ni czej. By!
sy nem Ja ku ba Bru ska (al bo Bru& ka),
ale osta tecz nie przy bra! na zwi sko
od na zwy miej sco wo &ci Ro% dzie#
(ko !o Szo pie nic; dzi& to cz"&) Ka to -
wic), w któ rym odzie dzi czy! ku% ni c".
Swój po emat na pi sa! pod czas po by tu
na dwo rze ko sz" ci# skie go pa na An -
drze ja Koch cic kie go, sk$d za rz$ dza!
je go hu ta mi.

Ów Bru siek – „w!a sno&) Bru& ka
(Bru ska)” – jest oczy wi stym na zew -
ni czym na wi$ za niem do wy ra zu po -
spo li te go brus, bru sek – „ka mie#
do ostrze nia no (y i na rz" dzi, ose! ka”
(„Ko wal le mie sze ostrzy na bru -
sie” – czy ta my w „S!ow ni ku j" zy ka
pol skie go” wy da nym w Wil nie
w r. 1861 na k!a dem Mau ry ce go Or gel -
br anda, „Za sta re go piyr wy szlaj fiy rze
!a zi li po pla cach z bru skiym” 
– w „Ma !ym s!ow ni ku gwa ry Gór ne -
go 'l$ ska” z r. 2000 Bo (e ny Cz$st ki -
-Szy mon, Je rze go Lu dwi ga i He le ny
Sy no wiec).

Ko sz$ cin to ty po wa na zwa dzier (aw -
cza, ozna cza j$ ca „w!a sno&) Ko sz" ty”,
imi" za& Ko sz$ ta uro bio no od pod sta -
wy Kosz za po mo c$ przy rost ka -$ta
(w swym „S!ow ni ku ety mo lo gicz -
nym miast i gmin” z r. 1984 prof. Sta -
ni s!aw Ro spond uzna je t" for m" za na -
le ($ c$ do pra sta re go mo de lu
s!o wo twór cze go, po rów nu j$c j$ z XII -
-wiecz ny mi po sta cia mi Cier pi$ ta, Ra -

dzi$ ta). Po nie wa( wcze &niej sz$ od Ko -

sz$ ci na for m$ by! Kon stan cin (1416:
Con stan tin), na le (y do mnie my wa), (e
pod sta wa s!o wo twór cza Kosz jest ty -
po wym skró ce niem, zdrob nie niem
Kon stan ty na (Kon stan tyn – Kosz jak
Bro ni s"aw – Brosz, Broch, Sta ni -

s"aw – Stach, Stasz, Ty mo te usz – Tych,

Wa c"aw – Wach, Wasz, Pa we" – Pach,

Pasz, Pie ter – Piech, Piesz itp.).
Z po bli skie go Ku czo wa – „osa dy

Ku cza al bo Ku czy” (od cza sow ni ka
ku ca%), dzi& na le ($ ce go do Ka -

ty. To twór od na zwi sko wy – od bar -
dzo po pu lar nej w ca !ej Pol sce for my
Ka le ta, od po wia da j$ cej wy ra zo wi
po spo li te mu ka le ta „sa kwa, sa kiew -
ka, tor ba” (st$d ka let nik – „wy ra bia -
j$ cy tor by, to reb ki, tecz ki, wa liz ki,
port fe le”). 

Jed na z ku% nic nad Ma !$ P$ dwi$
(od p$ du, p$ dze nia) – pó% niej sz$ Pan -
wi$ – na zy wa !a si" tak jak rze ka. Z ro -
ku 1784 po cho dzi no tat ka: „Ma la pa -

ne, poln. Ozi mek”. Ozi mek by !o to
na zwi sko w!a &ci cie la m!y na i z cza -
sem, za po mniaw szy o pier wot nej na -
zwie Ma" pa dew, po tem Ma "a Pa new,

tak na zy wa no to osie dle prze my s!o we.
Na zwi sko Ozi mek na wi$ zu je do nie -
re je stro wa ne go przez wspó! cze sne
lek sy ko ny wy ra zu po spo li te go ozi -

mek//ozie mek, któ ry wspo mnia ny wy -
(ej „S!ow nik j" zy ka pol skie go” z ro -
ku 1861 de fi niu je ja ko „za gon”,
Ka zi mierz Ry mut na to miast w swych
„Na zwi skach Po la ków” z ro -
ku 1991 – ja ko „m!o de zwie rz" uro -
dzo ne przed zi m$”.

Kie dy od Ozim ka je dzie si" w stro -
n" Tar now skich Gór, mi ja si" po dro -
dze se ri" nazw miej sco wych struk tu -
ral nie iden tycz nych, te( uro bio nych
od na zwisk. Oto hra bia Fi lip Co lon -
na, w!a &ci ciel ma j$t ku strze lec kie go,
zle ca! bu do wy hut i do mów dla ro bot -
ni ków. Tak w XVIII wie ku po wsta je
osa da Ko lo now ska (od wy ra (e nia hu -

ta Ko lo now ska). Osta tecz nie utrwa la
si" po sta) Ko lo now skie – od przy miot -
ni ka ko lo now ski w ro dza ju gra ma tycz -
nym ni ja kim.

Bu do wy jed nej z Col lo now skich hut
pod j$! si" w ro ku 1790 in(. Ar nold 
He in rich Voss (1753-1838). Je go na -
zwi sko da !o po cz$ tek osa dzie Vos sow -

ska, dzi& zna nej ja ko Fo sow skie.

Wresz cie Za wadz kie, któ re jest te(
na zw$ pa mi$t ko w$, od na zwi sko w$,
po wsta !$ ja ko hu ta, któ r$ w ro ku 1845
za !o (y! Fran ci szek Za wadz ki, po cho -
dz$ cy z Za wa dy ko !o Ra ci bo rza (za -

wa da w zna cze niu to po gra ficz nym
ozna cza !a ja k$& na tu ral n$ prze szko d",
za po r" itp.).

Nad Ma !$ Pan wi$ po !o (o ny jest
rów nie( Krup ski M"yn. W ro ku 1870
by! tu m!yn, któ re go w!a &ci cie lem by!
nie ja ki Kru pa. Na ce le wo jen ne zbu -
do wa no tu taj fa bry k" che micz n$,
przy któ rej po wsta !a osa da na zw"
sw$ za wdzi" cza j$ ca te mu( m!y na -
rzo wi Kru pie.

Ko lej na miej sco wo&) nad t$ rze k$
po !o (o na – zna na ja ko o&ro dek hut nic -
twa (e la za – to Tu ra wa. Tak za pi sa -
na w ro ku 1708, jest ty po w$ na zw$ to -
po gra ficz n$ od wy ra zu tur, uro bio n$
przy rost kiem -awa (jak np. Ko zie la -

wa czy Wro nia wy).

!

let – wy wo dzi si" hi sto ria hut nic twa
i gór nic twa na Gór nym 'l$ sku. *e la -
zo wy ta pia no tu taj w ku% ni cach,
a u(y wa no do te go w" gla drzew ne -
go, któ rym roz pa la no ogni ska w tzw.
dy mar kach. W!a &ci ciel jed nej z fa -
bryk – Czech Jan Ko ul ha ass – w ro -
ku 1799 za ku pi! od ka pi ta na Ber nhar -
da von Mletz ki wie& Ka to wi ce
i po sta no wi! wy do by wa) tu w" giel
ka mien ny. Sta! si" te( w!a &ci cie lem
nie czyn nej wów czas ku% ni cy w Bo -
gu ci cach, któ r$ uru cho mi! i uno wo -
cze &ni!, da j$c pod sta wy pro duk cji no -
wo cze snej sta li na te re nie Ka to wic.
Sam ów Ku czów zo sta! „przy t!u mio -
ny” przez Ka le ty, b" d$ ce jesz cze
w XIX wie ku ko lo ni& Ka li ty//Ka ly -

W Kosz"cinie 
i w jego

okolicach
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Zmia na wpi sa na jest w ludz k! kon dy cj" oraz two rzo -

n! przez cz#o wie ka hi sto ri". Na wet dzie je na tu ry to epo -

pe ja per ma nent nej prze mia ny, wy pie ra nia jed nych

ga tun ków przez in ne, cy klicz nych prze kszta# ce$ w ci! -
gu do by, mie si! ca, ro ku. Wszyst ko, co ist nie je na Zie mi

i we Wszech %wie cie, nie ustan nie pod le ga fluk tu acji, me -

ta mor fo zie, de gra da cji i od ro dze niu. My%l ta jest pro sta

i oczy wi sta, rów no cze %nie jed nak fun da men tal na dla

wszel kiej dys ku sji fi lo zo ficz nej, hi sto rycz nej i kul tu ro -

wej. &wia do mo%' He ra kli to we go pan ta rei po win na le -

(e' u pod #o (a re flek sji ka( de go, kto ba da hi sto ri"
ja kie go kol wiek wy cin ka rze czy wi sto %ci, pu bli cy sty ob -

ser wu j! ce go fa lo wa nie zja wisk go spo dar czych, eko no -

micz nych czy spo #ecz nych, wresz cie pi sa rza pró bu j! ce go

uchwy ci' ge nius lo ci ja kie go% re gio nu z je go tu i te raz.

&wiat jest w ci! g#ym ru chu, a pró ba za ne go wa nia

tej pra wi d#o wo %ci lub wstrzy ma nia trans for ma cji

przy po mi na opo wie dzia n! przez %w. Au gu sty na hi sto -

ri" ch#op ca, któ ry chcia# prze la' oce an do ma #e go do# -
ka w pia sku. Za da nie rów nie nie wy ko nal ne, co

ir ra cjo nal ne. Do brze za tem by #o by dla ob ser wa to ra

wspó# cze sno %ci, by po go dzi# si" z fak tem, (e zna ne mu

„dzi siaj” to no wa wer sja „wczo raj”, ale rów nie(, (e
owo oswo jo ne „dzi%” ju( w tej chwi li sta je si" nie prze -

wi dy wal nym „ju trem”. W t" dy na mi k" i on to lo gicz n!
ko niecz no%' wpi sa ne s! tak (e wy two ry kul tu ry, na uki

i tech ni ki, w tym ró( ne go ro dza ju or ga ni zmy miej skie.

KA TA RZY NA
BE RE TA

Wo kó! prze mian
w Cho rzo wie

ie wol ny od !a" -
cu cha mo dy fi ka -

cji jest rów nie# Cho rzów. Oczy wi $cie ró# -
nie mo# na oce nia% skut ki i kie ru nek
tych prze kszta! ce". Przede wszyst kim
trze ba jed nak po go dzi% si& z ich obec no -
$ci' w pu blicz nej prze strze ni, za ak cep to -
wa% pe wien de ter mi nizm w po nad 750-
let niej ju# hi sto rii. Na po cz't ku roz wa #a"
na le #y tak #e u$wia do mi% so bie, #e nie my

pierw si i nie je dy ni bo imy si& przy sz!o -
$ci i nie po tra fi my jej skon kre ty zo wa%.
Nie je dy ni my li my si& w pro gno zach. 

Za miast rol nic twa prze mys#

a kim l& kiem i po czu ciem nie pew no -
$ci ju tra mu sia !a na pe! nia% miesz -

ka" ców obec ne go Cho rzo wa in du stria -

N

J

li za cja, któ ra roz po cz& !a si& pod ko -
niec XVIII wie ku?! W prze strze ni do t'd
zdo mi no wa nej przez kul tu r& agrar n'
na gle po ja wi !a si& pierw sza hu ta i za cz& -
to otwie ra% co raz wi& cej ko pal ni. Za pew -
ne ogrom ne mu sia !o by% zdzi wie nie
ch!o pów z dzia da pra dzia da, gdy na gle
pan po sy !a! ich do zu pe! nie in ne go ro -
dza ju pra cy. Z pew no $ci' nie po tra fi li
ima gi no wa% so bie oswo jo nych przez
wie ki kra jo bra zów bez !'k i pól. Ich
wy obra( nia nie by !a w sta nie za bu do -
wa% ho ry zon tu ko mi na mi i ka mie ni ca -
mi, któ re za sto lat mia !y zdo mi no wa%
$l' ski pej za#. Oto do tej po ry wszyst -
ko to czy !o si& ryt mem przy ro dy, te raz
roz po czy na !a si& era, w któ rej wy my -
$lo na przez cz!o wie ka tech ni ka stop nio -
wo mia !a prze j'% kon tro l& nad na tu r'
i lud( mi.

Dla przy sz!e go Cho rzo wa in du stria -
li za cja, za po cz't ko wa na sym bo licz nie
bu do w' hu ty #e la za „Königshütte”,
za de cy do wa !a o ist nie niu naj pierw ko -
lo nii pod t' sa m' na zw', a w osta tecz -
no $ci aglo me ra cji w obec nym jej kszta! -
cie. Dzi siej szy Cho rzów, cho cia# wy rós!
z rol ni cze go pnia, jed nak pra wa miej -
skie na by! nie ja ko w efek cie prze my s!o -
wej re wo lu cji. I to w!a $nie prze mys! )
hut nic two, gór nic two i tzw. wiel ka
che mia ) przez ca !y XIX i XX wiek
kszta! to wa !y tu tej szy kra jo braz urba ni -
stycz ny oraz #y cie miesz ka" ców. By%
mo #e z te go w!a $nie po wo du ) dwu stu -
let nie go dzie dzic twa ) tak trud na by !a
ko lej na go spo dar cza me ta mor fo za, tym
ra zem to wa rzy sz' ca ustro jo wej trans -
for ma cji. 

Go spo dar cza me ta mor fo za 

po 1989

1989 ro ku prze mys! ci&# ki stop -
nio wo za cz'! ust& po wa% miej sca

ma !ej i $red niej przed si& bior czo $ci.
Ostat ni wó zek w& gla wy je cha! z lo kal -
nej ko pal ni w 1995 ro ku. Cho rzów
otwar! si& rów nie# na szkol nic two wy# -
sze. Po ja wi !y si& na wet am bi cje prze -
kszta! ce nia go w mia stecz ko uni wer sy -
tec kie. Pod j& to si& re wi ta li za cji te re nów
i obiek tów po prze my s!o wych, by wspo -
mnie% cho cia# by od no w&, ja k' prze szed!
po ko pal nia ny akwen „Ame lung” i je go
naj bli# sze oto cze nie. Nie w't pli wie ko -
rzyst ne by !o tak #e od $wie #e nie Par ku
Ró# oraz re kul ty wa cja znaj du j' cych
si& na je go te re nie sta wów. Re mont hal
spor to wych oraz bu do w& tar ta no wych
bo isk na osie dlach czy kom plek su „Haj -
du ki” z dru gim w mie $cie ba se nem
na le #y za pi sa% po stro nie po zy tyw nych
prze mian, ja kie Cho rzów prze cho dzi
w ostat nim dwu dzie sto le ciu. Nie wy mie -
ni !am jesz cze Dro go wej Tra sy *red ni -
co wej, któ ra od ci' #y !a cen trum od nad -
mier ne go ru chu sa mo cho do we go,
ob ni #e nia po zio mu emi sji py !ów, uno -
wo cze $nie nia elek trow ni oraz oczysz -
czal ni $cie ków czy przy kry cia Ra wy
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i utwo rze nia w ten spo sób alei spa ce ro -
wych. Mo! na by wska za" jesz cze sze -
reg po dob nych in we sty cji, któ re z ca #$
pew no %ci$ upi!k szy "y, oczy #ci "y i zmo -
der ni zo wa "y Cho rzów, w tym rów -
nie! znaj du j$ ce si& na je go te re nie ko -
%cio #y.

Ubo $e nie nie któ rych 
frag men tów mia sta

dru giej stro ny trze ba nie ste ty
pod kre %li", !e tem po owych do -

dat nich prze kszta# ce' znacz nie zwol -
ni #o oko #o ro ku 2010. Brak no wych in -
we sty cji sil nie ob na !y# s#a be punk ty
mia sta, miej sca wci$! za nie dba ne, by
nie po wie dzie" wprost: za pusz czo ne.
Ujaw ni #o si& te! w ostat nim cza sie
ubo $e nie cen tral nej dziel ni cy, w któ -
rej stan ta kich ulic, jak: Mie l&c kie go,
Haj duc ka czy Cmen tar na, da le ki jest
od atrak cyj no %ci. Po g#& bi #a si& tak !e
de gra da cja Cho rzo wa II, któ re go
wie lo ra ka bie da i roz ma ite pro ble my
wi docz ne s$ i dla przy pad ko we go
prze chod nia, i dla pra cu j$ cych w tym
re jo nie, zw#asz cza na uczy cie li. Szcze -
gól nie tra gicz nie pre zen tu j$ si& uli ce:
Li go nia, S#o wac kie go, Pu dler ska, (wi -
dra, Bar ska, Stal ma cha, 23 Czerw ca,
Wi le' ska, Ka li de go, %w. Pio tra, 11 Li -
sto pa da, 3 Ma ja oraz Ka to wic ka. Te -
go ne ga tyw ne go wi ze run ku „Cwaj ki”
nie s$ w sta nie po pra wi" wy ra sta j$ ce
na jej ob sza rze jak grzy by po desz czu
ko lej ne dys kon ty. W za stra sza j$ cym
tem pie ro %nie licz ba osób ko rzy sta j$ -
cych z ró! ne go ro dza ju form po mo cy
spo #ecz nej. Co raz wi! cej dzie ci je dy -
ny po si "ek spo $y wa w szkol nej sto -

"ów ce, a i o ten trze ba to czy" cza sa mi
nie rów n$ wal k& z Opie k$ Spo #ecz n$.

Pry wat ne gru zo wi ska

a dzi wia j$ ca jest rów nie! bez sil no%"
w#adz w za kre sie li kwi da cji gru zo -

wisk i gro !$ cych ka ta stro f$ bu dow la n$
ru in, któ re stra sz$ swo j$ po wol n$, na tu -
ral n$ %mier ci$ cho cia! by na ty #ach ul.
Sty czy' skie go, w nie da le kim s$ siedz twie
ul. Tru cha na. W#o da rze za s#a nia j$ si& za -
pew ne prze pi sa mi, ty tu #a mi w#a sno %ci,
na de wszyst ko bra kiem fun du szy.
Na pro wi zo rycz nym ogro dze niu, któ re
de fac to po zo sta je otwar te dla licz nie od -
wie dza j$ cej ten obiekt m#o dzie !y, za wi -
s#a po la tach ta blicz ka z in for ma cj$: „te -
ren pry wat ny”. I ten na pis ma chy ba
t#u ma czy" i uspra wie dli wia wszyst ko.
W#a %ci ciel pla no wa# ada pta cj& bu dyn -
ków na po trze by Cho rzow skie go Par ku
Tech no lo gii In for ma cyj nych i Ko mu ni -
ka cyj nych, jed nak po unie wa! nie niu
prze tar gu w ma ju 2012 roku na sta #a g#u -
cha ci sza, a wszy scy cze ka my, a! czas
sam roz pra wi si& z t$ szpe to t$. I oby kto%
nie stra ci# !y cia lub zdro wia, nim znik -
nie ten po wi dok prze sz#o %ci. Na ra zie bo -
wiem ob raz go ni$ cych si& na sto lat ków
po pi& trach bez okien, a na wet %cian, je -
!y w#os na g#o wie. 

Po wy! sza ilu stra cja to nie odo sob nio -
ny przy pa dek. Po dob n$ ta blicz k& zna -
la z#am ostat nio na dwor cu -wid mie,
któ ra stra szy na sta cji Cho rzów -Mia sto
i ro dzi wci$! ak tu al ne py ta nie: czy mo -
!e spo koj nie spa" ten, któ ry na ka za# wy -
bu rze nie pi&k ne go bu dyn ku i po sta wie -
nie za miast nie go tej „pusz ki Pan do ry”
oto czo nej bla ch$ fa li st$ i wy pe# nio nej

w %rod ku odo rem mo czu? Wresz cie ko -
lej ne pry wat ne gru zo wi sko zna le)"
mo !e my na te re nie daw nej Rze) ni
Miej skiej. Nie do%", !e miej sce to
ocie ka krwi$ se tek ty si& cy zwie rz$t, to
jesz cze bu dzi wstr&t roz k#a da j$ c$ si&
tkan k$ bu dow la n$. Bio r$c pod uwa g&
s#usz ne ar gu men ty, !e trud no by #o by
w nim urz$ dza" za ba wy, miesz ka" czy
uczy" si&, sko ro ju cha sp#y wa #a tu po -
sadz ka mi, na le !a #o by jed nak skon sta -
to wa" nie do pusz czal no%" dal sze go ist -
nie nia obec ne go po bo jo wi ska. I to
w bli sko %ci plan tów z jed nej stro ny,
osie dla z dru giej i tran zy to wej tra sy
z trze ciej. Sta no wi to za rów no nie naj -
lep sz$ wi zy tów k& mia sta, jak i zu pe# -
nie nie atrak cyj ny kra jo braz dla miesz -
ka j$ cych i od po czy wa j$ cych w oko li cy
Flo ria' skiej, Fi la ro wej i Kra ku sa.

Ro zu miem, !e za bez rad no %ci$ w#adz
stoi pra wo ka! de go w#a %ci cie la do zro -
bie nia ze swo j$ w#a sno %ci$, co mu si&
!yw nie po do ba. Jed nak gra ni c$ tej za sa -
dy po win no by" nie tyl ko za gro !e nie !y -
cia i zdro wia ogó #u, ale tak !e szpe ce nie
pej za !u miej skie go, na ra !a nie lud no %ci
na per ma nent ny kon takt z gru zo wi -
skiem w %rod ku aglo me ra cji oraz ubo !e -
nie dziel ni cy. W#o da rzom po win no za -
le !e" na po zy tyw nej re cep cji Cho rzo wa,
a jej osi$ gni& cie wy ma ga pod j& cia cza -
sa mi bar dzo trud nych roz mów. 

Spu #ci zna so cja li stycz nej 
my #li bu dow la nej

a rz$ mi si& cza sy, w któ rych sta -
no wio ne przez Sejm pra wa b& d$

wresz cie chro ni #y oby wa te li przed brzy -
do t% miast, a co za tym idzie, nie b& d$
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ze zwa la !y na g!u po t" urba ni stycz n#
i kom plet ny brak wy obra$ ni nie któ rych

pla ni stów i kon ser wa to rów za byt ków.

Efek tem ta kich nie prze my "la nych lub #le
za pla no wa nych dzia !a$ w mi nio nej epo -

ce s% stra sz% ce do dzi siaj wiel kie bu do -

wy i prze bu do wy w sty lu „Posti”, wspo -

mnia ne go dwor ca cen tral ne go czy

s!a wet nej Es ta ka dy. Tej ostat niej & za -

miast wy rwa' j% wresz cie z miej sca,

w któ rym ni gdy nie po win na by !a si( zna -

le#' & w!a dze po sta no wi !y za fun do wa'
li fting. W ten spo sób re likt so cja li stycz -

nej my "li bu dow la nej prze trwa ko lej ne 38

lat, a mo )e i wi( cej, bo któ) od wa )y si(
zbu rzy' co", co ta kim kosz tem od no wio -

no. W ka te go rii cu du na le )y roz pa try wa'
fakt oca le nia bez dy sku syj nej wi zy tów -

ki Cho rzo wa, któ r% jest za byt ko wy bu -

dy nek Pocz ty. Do praw dy chy ba usta no -

wio ny pó# niej (w 1993 ro ku) pa tron

mia sta & "w. Flo rian & po la! w od po wied -

nim mo men cie roz pa lo n% wy obra# ni( pe -

ere low skie go urba ni sty. Dzi( ki te mu

ma my co umiesz cza' na pocz tów kach &
obok Pla ne ta rium, Sta dio nu Ru chu, uli -

cy Wol no "ci czy *a bich Do !ów, któ re

wci%) po zy tyw nie ko ja rz% si( z Cho rzo -

wem. 

Wy lud nie nie

mut nym i nie bez piecz nym zja wi -

skiem ostat nich lat jest przy spie sza -

j% ce wy lud nie nie, a tak )e sta rze nie si(
po pu la cji. Spa dek licz by cho rzo wian od -

no to wu je si( ju) od 1977 ro ku. Do 1990

ro ku uby !o bli sko 34 000 osób. Przez

ko lej ne 15 lat na st(p nych 17 000. W la -

tach 2005-2010 mo) na by !o za ob ser wo -

wa' pew ne wy ha mo wa nie te go pro ce -

su, al bo wiem w tym cza sie z de mo gra -

ficz nej ma py mia sta znik n( !o tyl ko 2000

lu dzi. Co jed nak wy da rzy !o si( po mi( -
dzy 2010 a 2012 ro kiem? Przez dwa la -

ta, mó wi%c ko lo kwial nie, „wy pa ro wa -

!o” bli sko 6000 miesz ka$ ców! Czy

na le )y to zrzu ci' na karb ni )u de mo gra -

ficz ne go? A mo )e to efekt ma so wej emi -

gra cji za rob ko wej? Je "li bli )ej praw dy

jest dru ga mo) li wo"', ozna cza to nie tyl -

ko po twier dze nie eko no micz ne go kry -

zy su, ale co" o wie le bar dziej bo le sne -

go dla w!adz Cho rzo wa. Ozna cza to, )e
prze sta! on by' „ma !% oj czy zn%”, miej -

scem, w któ rym oby wa tel do brze si(
czu je i któ re go nie chce opusz cza'.
Ozna cza, )e rz% dz% cy gmi n% nie zro bi -

li wszyst kie go, aby tym lu dziom chcia -

!o si( po zo sta', by nie mu sie li emi gro -

wa'. W tym miej scu trze ba stwier dzi',
)e los, gdy si( z nim igra, by wa prze -

wrot ny. Pe ere low skie pla ny prze pro wa -

dze nia czyn nej de glo me ra cji nie po wio -

d!y si(, zmniej sze nia za g(sz cze nia

lud no "ci do ko na! wi(c dro g% bier nej de -

glo me ra cji wol ny ry nek. 

Eu ro sie ro ty % przy szli do ro &li 
oby wa te le Cho rzo wa

o twier dze nia po wy) szych sta ty styk

do star cza przede wszyst kim uli ca,

na któ rej na praw d( jest wy czu wal nie

mniej szy gwar i t!um. Pod czas co dzien -

nej w( drów ki na szla ku Cen trum -Cho -

rzów II rzu ca j% mi si( w oczy al bo te)
uszy wy lud nio ne pla ce i skwe ry. Jest nas

ju) tyl ko nie spe! na 107 000 (w 1976 ro -

ku by !o po nad 160 000!), a w 2020 ma

by' po ni )ej 100 000! Nie ste ty po twier -

dze niem mi gra cji za rob ko wej ja ko przy -

czy ny spad ku licz by cho rzo wian s% co -

raz licz niej sze tzw. eu ro sie ro ty. Nor m%
sta je si( sy tu acja, )e je den z ro dzi ców pra -

cu je za gra ni c%, a nie bra ku je i ta kich dzie -

ci, któ re zo sta !y w mie "cie sa me, z dziad -

ka mi lub cio cia mi. Czy rz% dz% cy zda j%
so bie spra w( z te go, ja kie to zja wi sko b( -
dzie ge ne ro wa !o pro ble my w przy sz!o "ci?

To s% przy szli do ro "li oby wa te le Cho rzo -

wa, któ rym brak bez pie cze$ stwa so cjal -

ne go ode bra! mat k( i oj ca, dzie ci$ stwo,

mi !o"', czu !o"' oraz opie k( naj bli) szych

i ska za! na przy mu so wy, wie lo go dzin ny

po byt w szkol nych lub "ro do wi sko wych

"wie tli cach, spe! nia j% cych co raz cz( "ciej

funk cj( za st(p cze go do mu dla se tek

uczniów. Czy cho rzow skie w!a dze wi dz%
ju) ten pro blem, czy cze ka j% na od gór n%
mo bi li za cj( i od gwiz da nie przez War sza -

w( ko lej nej kam pa nii spo !ecz nej, któ ra

po za atrak cyj ny mi spo ta mi i biu ro kra cj%
nie wy ka )e si( ni czym wi( cej?

Nie ma mia sta bez lu dzi 
i bez ser ca

ak trud no zro zu mie', )e bez lu dzi
nie b" dzie mia sta?! Pi(k nie pod -

kre "li! to Sta ni s!aw Lem w fil mie -wy -

wia dzie, na kr( co nym 10 lat przed je go

"mier ci%. Stwier dzi!, )e cho cia) bar dzo

t( sk ni za Lwo wem, to jed nak nie chce

go na wet od wie dzi', gdy) nie ma w nim

ju) lu dzi, a sa me ka mie nie, któ re po zo -

sta !y, nie two rz% mia sta. W tym miej scu

P
T

Imponuj!cy budynek Poczty Polskiej jest bezdyskusyjn! wizytówk! miasta

Fo
to

: A
rk

ad
iu

sz
 "

aw
ry

w
ia

ni
ec

S



35

trze ba by do da!, "e bez ser ca tak "e go
nie b# dzie, a ta kim pul su j! cym cen -
trum ka" de go, na wet naj mniej sze go
mia stecz ka jest ry nek. Ten prze wa" nie
ma cha rak ter wy po czyn ko wy, dep ta ko -
wy, cz# sto hi sto rycz ny. Oko $o 100 lat te -
mu Max Stec kel utrwa li$ na fo to gra fiach
cho rzow ski ry nek pe $en "y cia, lu dzi, zie -
le ni. Nad miej scem z ta kim tru dem
wy go spo da ro wa nym (o wy bo rze tej
w$a %nie dzia$ ki za de cy do wa $a jej nie -
atrak cyj no%! dla gór nic twa) w 1976 ro -
ku po sta no wio no roz pi&! nit k# as fal tu,
wy bu rza j&c przy oka zji pi#k ne ka mie ni -
ce i za mie nia j&c te ren przed ma gi stra tem
na trzy la ta w plac bu do wy, a na ko lej -
ne dzie si# cio le cia w stra sz& cy ha $a sem,
smo giem i smro dem po mnik bra ku do -
bre go sma ku i ele men tar nej cho cia" by
wy obra' ni. Kra ków ma swo je pod cie nia
w Su kien ni cach, my cie" rzu ca ny przez
be to no w! bry #$. Kra ków ma swo je ar -
ka dy, my wy g#a dzo ne i od ma lo wa ne
%el be to no we „kil blo ki”, po mi# dzy któ -
ry mi prze je" d"a j& sa mo cho dy, prze -
cho dz& lu dzie, je" d"& tram wa je, pró bu -
je to czy! si# nor mal ne "y cie mia sta.
Mo "e za tem dla te go Cho rzów wy mie -
ra, bo bra ku je mu naj zwy czaj niej
w %wie cie praw dzi we go ser ca, za miast
te go mon stru al ne go baj pa su!

Kry zys si$ zu %y#, czas po my &le', 
czym go za st! pi'

o wra ca j&c do kwe stii wy lud nie nia,
na le "y stwier dzi!, "e oczy wi %cie

do po wro tów nie da si# ni ko go zmu si!, ale
uciecz k# mo" na pró bo wa! uprze dzi!, by

do niej nie do sz$o. Na praw d# nie
za wszyst ko jest od po wie dzial ny kry zys!
Zresz t& ten ostat ni ja ko na gmin nie wy ko -
rzy sty wa ny w pu blicz nej dys ku sji moc -
no si# zu "y$ i prze sta$ ko mu kol wiek co -
kol wiek t$u ma czy!. Czas po my &le',
czym go za st! pi'! W co si# za an ga "o wa!,
by nie po wta rza! je dy nie na ka" dym
kro ku, jak 'le nam z je go po wo du.

Ajest co ro bi' w Cho rzo wie! S& miej -
sca, oso by i wy da rze nia hi sto rycz ne,
któ re cze ka j& na swo je do war to %cio wa -
nie i twór cze wy ko rzy sta nie. Szcze gól -
nie wa" ne wy da je si# przy wró ce nie zna -
cze nia i atrak cyj no %ci dziel ni cy, od któ rej
wszyst ko si# roz po cz# $o i od któ rej obec -
na aglo me ra cja prze j# $a sw& na zw#.
Oczy wi %cie nie mo" na nie za uwa "y!, "e
wie le si$ dzie je ( za wie sza si# ta bli ce pa -
mi&t ko we, or ga ni zu je Bie sia dy Rocz ni -
co we, pu bli ku je licz ne wy daw nic twa
do ty cz& ce hi sto rii oraz do rob ku kul tu ro -
we go, in du strial ne go i na uko we go mia -
sta, roz wi ja si# do sko na $a ini cja ty wa re -
ak ty wo wa nia Cho rzow skie go Brac twa
Ry cer skie go Bo "o grob ców, urz& dza si#
dziel ni co wy fe styn w pa ra fii %w. Jó ze fa
oraz Pa ra fial ne )wi# to Ro dzi ny w %w. Ja -
dwi dze, dzia $a Sto wa rzy sze nie Mi $o %ni -
ków Cho rzo wa, co rocz nie uli c& Wol no -
%ci prze cho dzi Me tro po li tal na Pa ra da
Hi sto rycz na, a w Skan se nie roz gry wa ne
s& tur nie je ry cerskie. Mo" na by zro bi! jed -
nak o wie le wi# cej! Na le "y te" pa mi# ta!,
"e ma my nie tu zin ko wych pa tro nów, któ -
rzy nie gdy% na le "e li do cho rzow skiej spo -
$ecz no %ci, by wy mie ni! cho cia" by wy bit -
ne go fo to gra fa Kar la -Lu dwi ga Ma xa
Stec kla, no bli st# Kur ta Al de ra, dwóch b$o -
go s$a wio nych ( ks. Jó ze fa Czem pie la

oraz o. Lu dwi ka Mzy ka, hi sto ryka pi -
%mien nic twa Ja dwi g# Ku cian k#, rze' bia -
rza Teo do ra Ka li de go, pi sa rza i wy daw -
c# Ka ro la Miar k#, dzia $a cza spo $ecz ne go
Ju liu sza Li go nia, a tak "e ks. prof. Je rze -
go Szy mi ka, któ ry by$ wi ka rym w haj duc -
kiej pa ra fii Wnie bo wzi# cia NMP. 

Ich za pa$ i za an ga "o wa nie w prze mia -
n# i ulep sze nie Cho rzo wa w rów nie
nie $a twych cza sach po wi nien by! dla nas
pod po r! i mo bi li za cj!. Fun da men tem
suk ce su jest nie w&t pli wie ze rwa nie z my -
%le niem, "e tak 'le jak te raz, to nie by $o
ni gdy. Na praw d# bo wiem nie my pierw -
si sta je my przed wiel k& nie wia do m&
przy sz$o %ci, nie pierw si d'wi ga my brze -
mi# prze sz$o %ci, nie pierw si do ko nu je my
zmian. Oby nie oka za $o si#, "e pierw si
nie ro bi my nic, a pro mo wa ne przez ma -
gi strat ha s$o: Cho rzów wpra wia w ruch
jest tyl ko po bo" nym "y cze niem, je dy nym
za% „ru chem” jest Klub przy ul. Ci chej,
czter na sto krot ny Mistrz Pol ski!

Pra gn# za ko* czy! ni niej szy fe lie ton au -
tor skim wy ja %nie niem, "e wszyst kie
przed sta wio ne w nim re flek sje zro dzi $y
si# z co dzien ne go bar dzo oso bi ste go
ob co wa nia z tkan k& Cho rzo wa, z ogrom -
ne go przy wi& za nia do te go miej sca, tro -
ski o je go przy sz$o%! i pra gnie nia, aby by -
$o ono co raz bar dziej atrak cyj ne, a ka" dy
czu$ si# tu taj jak w do mu. Sa ma nie wy -
obra "am so bie "y cia w in nym mie %cie jak
tyl ko w mo im ro dzin nym Cho rzo wie
(cho! ko cham te" Kra ków, Wro c$aw
czy Sej ny), st&d po wy" sze po chwa $y, ale
i kry ty ka. Praw dzi wa mi $o%! bo wiem nie
jest, a przy naj mniej nie po win na by! bez -
kry tycz na!

!
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!ladami

fenomenu

twórczo"ci

Wojciecha

Kilara
LEON

MARKIEWICZ

W grud niu ubie g!e go ro ku od szed!
od nas Woj ciech Ki lar. Przed trze ma

la ty – Hen ryk Mi ko !aj Gó rec ki. Zrz" -
dze niem lo su pol ska kul tu ra mu zycz -

na zo sta !a w tak krót kim cza sie po zba -

wio na dwóch naj wy bit niej szych

przed sta wi cie li tzw. #l" skiej szko !y
kom po zy tor skiej.

O
baj by li ucznia mi jej twór ców – „Bo -

le s#a wów Wiel kich” – Sza bel skie go

i Woy to wi cza. Ich ta len ty, któ rych erup cja

na st$ pi #a w dru giej po #o wie lat pi%& dzie si$ -
tych pod czas pierw szych „War szaw skich

Je sie ni” za pew ni #y im na tych mia sto we

wej "cie na are opag "wia to wej mu zy ki.

Ich no we dzie #a, cho& ró' ni #y si% es te ty k$
d(wi% ku i emo cji, od po cz$t ku by #y ocze -

ki wa ne i przyj mo wa ne przez kry ty ków i pu -

blicz no"& z naj wy' szym za in te re so wa -

niem. Gó rec ki po zo sta wi# po so bie m.in.

swe go ro dza ju mu zycz ne „iko ny pol skie”,

Ki lar – w#a sne in spi ra cje d(wi% ko we dzie -

li# z two rzo n$ ob fi cie mu zy k$ fil mo w$, pod -

no sz$c jej u'yt ko we ce le do wy 'yn ar ty -

zmu. Dzia #a j$c ja ko na dwóch kra! cach
dwa prze ciw ne bo gi obaj za cz% li wpraw -

dzie po swo je mu od bu rze nia tra dy cji

w imi% ide olo gii ów cze snej awan gar dy, spo -

tka li si% jed nak w sfe rze g#% bo ko udu cho -

wio nych swych dzie# re li gij nych. I w uko -

cha nej przez obu zie mi "l$ skiej… na tej

sa mej alei cmen ta rza ka to wic kie go…

* * *

Non omnis mo riar… Obec nie nie da -

ne nam jest ocze ki wa& od Woj cie cha

Ki la ra no wych dzie#; przy pa da te raz ob -

co wa& ju' tyl ko przez per cep cj% je go

mu zy ki wy ko ny wa nej na es tra dach kon -

cer to wych, od twa rza nej z na gra) d(wi% -
ko wych lub ko men to wa nej w re la cjach

kro ni kar skich, pu bli ka cjach mu zy ko lo -

gicz nych czy w oso bi stych wspo mnie -

niach osób, któ re si% z nim sty ka #y
od wcze snej m#o do "ci i w ca #ej dzia #al -

no "ci ar ty stycz nej. Do nich na le 'y i au -

tor te go ar ty ku #u, 'y wi$ cy od cza su

wspól nych stu diów w ka to wic kiej PWSM

szcze ry po dziw dla sfe ry emo cjo nal nej

i warsz ta to wej dzie# Ki la ra a za ra zem

"wia dek i ko men ta tor pra so wy co raz

bar dziej ro sn$ cej ich ak cep ta cji w"ród

znaw ców i po pu lar no "ci w sze ro kich

war stwach pu blicz no "ci. Po zo sta je mi te -

raz re tro spek tyw ne spoj rze nie na je go dro -

g% twór cz$ i pró ba do tar cia do isto ty jej

fe no me nu. 

Ja ko stu dent Ki lar nie by# jesz cze in -

tro wer ty kiem ja ki utrwa li# si% w "wia -

do mo "ci i pa mi% ci wie lu je go pó( niej -

szych wiel bi cie li: sk#on nym do

na stro jów trans cen dent nych i po gr$ 'o -

nym w nie ustan nej pra cy twór czej.

Prze ciw nie – wte dy wy ró' nia# si% spo -

"ród nas, je go ko le gów, otwar t$ po sta -

w$ i sk#on no "ci$ do nie fra so bli we go 'y -

cia to wa rzy skie go, ci% tym i nie rzad ko

kpiar skim dow ci pem, b#y sko tli w$ in te -

li gen cj$, uj mu j$ cym spo so bem by cia,

dba #o "ci$ o swój schlud ny, ele ganc ki wy -

gl$d ze wn%trz ny (co w okre sie prza "ne -

go so cja li zmu mo g#o by& na gan ne…)

Przede wszyst kim jed nak im po no wa#
nam zna ko mi t$ orien ta cj$ w sty lach

mu zy ki wspó# cze snej oraz #a two "ci$
kom po no wa nia. Ju' wte dy w je go utwo -

rach m#o dzie) czych i stu dyj nych mo' -
na by #o #a two za uwa 'y& tej mia ry bod( -
ce in spi ra cyj ne co fa scy na cja wiel k$
pia ni sty k$ Rach ma ni no wa – ale i sar ka -

zmem Pro ko fie wa i or gia stycz n$ ryt mi -

k$ Stra wi) skie go…, la pi dar no "ci$ neo -

kla sy cy zmu – ale i d#u go fa lo wym

roz wo jem mu zy ki Szo sta ko wi cza…,

eks pan syw nym dy na mi zmem Bar tó -

ka – ale i sen ty men tal n$ me lo di$ fil mo -

w$…, we ber now skim punk tu ali zmem 

– ale i jaz zem… T% swo ist$ swo bo d%
w sza cun ku do tra dy cji i sto so wa niu jej

"rod ków sty li stycz no -tech nicz nych za -

cho wa# tak 'e ju' ja ko kom po zy tor doj -

rza #y, mi mo 'e od po #o wy lat pi%& dzie -

si$ tych wszyst kie te tra dy cyj ne bod( ce

za cz% #y tra ci& na swej atrak cyj no "ci

ule ga j$c o'yw cze mu pr$ do wi tzw. „no -

wej mu zy ki” fa scy nu j$ cym nie zna ny mi

do t$d wzo ra mi tech ni ki i es te ty ki. 

* * *

O
fi cjal ny de biut 23-let nie go kom po zy -

to ra – au to ra po nad wy ma ga n$ pro -

gra mem stu diów ilo "ci utwo rów so lo -

wych, ka me ral nych i or kie stro wych

– w tym dy plo mo wej Ma "ej uwer tu ry, do -

sko na #e go przy k#a du pol skie go neo kla sy -

cy zmu – na st$ pi# w ro ku 1955. Wte dy to

Ra da Wy dzia #u Kom po zy cji Teo rii i Dy -

ry gen tu ry ów cze snej Pa) stwo wej Wy' szej

Szko #y Mu zycz nej w Ka to wi cach przy -

zna #a mu ja ko stu den to wi kom po zy cji

dy plom z naj wy' szym od zna cze -

niem – pierw szy w hi sto rii uczel ni. Dy -

plom ten sta# si% nie kwe stio no wa nym ar -

gu men tem do udzie le nia wy bit ne mu

ab sol wen to wi sty pen dium na dal sze stu -

dia w Pa ry 'u u Nad ii Bo ulan ger – s#aw -

nej ko ry fe usz ki naj wy bit niej szych kom -

po zy to rów wspó# cze snych. Pod jej to

wp#y wem do ko na #a si% u Ki la ra kry sta li -

za cja je go w#a snej po sta wy twór czej, es -

te tycz nej i etycz nej, oraz "wia do mo"&
istot nych im pul sów kom po no wa nia. 

Prze ko na "em si# osta tecz nie – wy zna#
mi w prze pro wa dzo nym z nim wy wia dzie

w „Ru chu Mu zycz nym”, – $e ro dzaj
u$y wa nych %rod ków jest spra w& oso bi ste -
go wy bo ru kom po zy to ra, je go psy chi ki,
tem pe ra men tu, fi lo zo fii. St&d sta ram si#
u$y wa' za wsze ta kich %rod ków, ja kie s& mi
w da nej chwi li po trzeb ne dla ak tu al nie
kom po no wa nej par ty tu ry. (ad na tech ni -
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„!ad na tech ni ka czy styl nie po sia da j" dla mnie ja kiej# ab so lut -
nej, sa mo dziel nej war to #ci ani zna cze nia; pro blem wy bo ru #rod ków
ist nie je u mnie za wsze tyl ko w od nie sie niu do jed ne go kon kret ne -
go utwo ru, nie za# do ca $ej mo jej, ogól nie po j% tej mu zy ki.” 
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ka czy styl nie po sia da j! dla mnie ja kiej"
ab so lut nej, sa mo dziel nej war to "ci ani

zna cze nia; pro blem wy bo ru "rod ków ist -

nie je u mnie za wsze tyl ko w od nie sie niu

do jed ne go kon kret ne go utwo ru, nie za"
do ca #ej mo jej, ogól nie po j$ tej mu zy ki.

W oce nie pra wi d#o wo "ci te go wy bo ru

ufam ca# ko wi cie mo je mu ak tu al ne mu

sta no wi psy cho fi zycz ne mu. 
Zro zu mie nie tych po zor nie pro stych

prawd uwa %am za jed no z naj wi$k szych

ko rzy "ci mo je go ob co wa nia z nie po wta -

rzal n! oso bo wo "ci! ar ty stycz n! Nad ii

Bo ulan ger. Ona na uczy #a mnie wiel kie go

spo ko ju w trak to wa niu zja wisk mu zycz -

nych oraz du %ej to le ran cyj no "ci w sto sun -

ku do awan gar do wych czy wstecz nych po -

czy na& kom po zy to rów.

Wpraw dzie po sta wa ta zo sta !a okre "lo -
na na po cz#t ku twór czej dro gi Woj cie cha
Ki la ra – jesz cze m!o dzie$ ca – to jed nak
z per spek ty wy dzi siej szej mo% na po -
twier dzi&, %e po zo sta! jej wier ny do ko$ -
ca swe go twór cze go %y cia. Jest ona dla
nas ci# gle ak tu al nym klu czem do per cep -
cji je go mu zy ki: jed no czy bo wiem w so -
bie sza cu nek dla norm sty li stycz nych,
tech nicz nych i wy ra zo wych mi nio nych
epok ze swo bo d# i pe! n# do wol no "ci#
w ich wy bo rze i wy ko rzy sty wa niu na rów -
nych pra wach z no wa tor stwem barw
d'wi( ko wych i roz wi# za$ for mal nych.

* * *

Popo wro cie z Pa ry %a Ki lar w!# -
czy! si( w nurt nie zwy k!e go o%y -

wie nia pol skiej twór czo "ci mu zycz nej,
któ re – jak wia do mo – na st# pi !o na fo -
rum od by wa j# ce go si( od ro ku 1956
Mi( dzy na ro do we go Fe sti wa lu Mu zy ki
Wspó! cze snej „War szaw ska Je sie$”.
Oczy wi "cie na tym „tar go wi sku no wej
mu zy ki” wy star to wa! wkrót ce i on. Je -
go no wy utwór or kie stro wy Rif 62

utrzy ma ny w mod nej wów czas kon cep -
cji es te tycz nej za ska ki wa! bo ga tym ba -
ga %em no wych "rod ków tech nicz nych
i wy ra zo wych, ema no wa! gwa! tow ny mi
wy !a do wa nia mi ja skra wo brzmi# cych
blo ków brzmie nio wych, agre syw ny mi
ak cja mi per ku sji, kon tra sta mi sta nów
emo cjo nal nych, ame lo dycz no "ci#, ka ta -
lo go wo "ci# for my i wr(cz osza !a mia j# -
c# wir tu oze ri# brzmie nio w#. En tu zja -
stycz ne przy j( cie te go utwo ru przez
za chwy co nych no wo "cia mi kry ty ków
i zdu mio n# ni mi pu blicz no"& spo wo do -
wa !o na tych mia sto we wej "cie te go dzie -
!a do pro gra mów "wia to wych ra dio fo -
nii i re per tu aru re no mo wa nych sal
kon cer to wych. Od t#d ko lej ne pra wy ko -
na nia je go na st(p nych utwo rów o tej sa -
mej „war szaw sko -je sien nej” kon wen cji
(zw!asz cza Ge ne ri que, a tak %e Di ph thon -

gos, Spring field Son net, Tra ining 68) by -
!y wy cze ki wa ne z wzra sta j# cym za cie -
ka wie niem i nie zmien nie spon ta nicz nie
przyj mo wa ne przez mi( dzy na ro do we
au dy to rium. W re zul ta cie Woj ciech Ki -
lar trium fal nie wszed! do are opa gu pol -
skiej awan gar dy mu zycz nej ja ko je den
z trzech g!ów nych jej przed sta wi cie -
li – na rów ni z de biu tu j# cy mi ju% wcze -

"niej Hen ry kiem Mi ko !a jem Gó rec kim
i Krzysz to fem Pen de rec kim.

W tym okre sie kom po zy tor jed nak %e
nie za do wa la! si( li tyl ko eks pan syw no -
"ci# w swej mu zy ce, co wy ka za !a uj mu -
j# ca pro sto ta for my i re duk cja u%y tych
"rod ków w ta kich „wy ci szo nych” utwo -
rach jak So len ne (1967), Upsta irs -Do wn -

sta irs (1971), Przy gryw ka i ko l$ da (1972).

Tym ra zem zwo len ni cy wiel kich emo cji
mu zycz nych tkwi# cych w „ha !a sie” no -
wej mu zy ki nie ukry wa li swe go za wie dze -
nia nie spo dzie wa nym ich wy ci sze niem.
Jed nak na pod sta wie te go, co na st# pi !o
po tych utwo rach mo% na stwier dzi&, %e
sta !y si( one przy s!o wio w# „ci sz#
przed bu rz#”.

Oto bo wiem w ro ku 1974 Ki lar uko$ -
czy! swe no we dzie !o or kie stro we – po -
emat sym fo nicz ny Krze sa ny. Za sko czy!
on wszyst kich za rów no tra dy cyj n#, moc -
no zu %y t# na zw# for my, nie prze t!u ma -
czal nym na j( zy ki ob ce ty tu !em jak
i bo ga tym wy ko rzy sta niem „nie mod ne -
go” ju% folk lo ru pod ha la$ skie go przy zu -
pe! nie od mien nym ni% do t#d kszta! to wa -
niu roz wo ju ak cji mu zycz nej po przez
do mi na cj( re pe ty cyj nie eks po no wa nych
pro stych ryt mów i ory gi nal nych me lo -
dii gó ral skich oraz la wi no wo na ra sta j# -
ce na pi( cie emo cjo nal ne a% do eks ta tycz -
ne go im pro wi za cyj ne go fi na !u.
Pra wy ko na nie Krze sa ne go na „War -
szaw skiej Je sie ni” wy wo !a !o wpraw -
dzie wy bu cho wy en tu zjazm pu blicz no -
"ci, lecz u kry ty ków – kon ster na cj(.
Pa da !y z ich stro ny opi nie dru zgo cz# ce
(wy ra fi no wa ny pry mi tyw, kom plet ny nie -

wy pa#, epa to wa nie sta rzy zn!, na wrót

do so cre ali zmu), ale te% po chwal ne
i wr(cz pro ro cze (apo lo gia gó ralsz czy -

zny, przy któ rej bled nie s#yn ny ba let

Ka ro la Szy ma now skie go, ma ni fe sta cja

wol no "ci, po wiew "wie %e go po wie trza,

utwór wa% ny, ma wszel kie da ne by sta'
si$ prze bo jem). 

Naj bli% sza przy sz!o"& po twier dzi !a ra -
cje kom po zy to ra. Krze sa ny – któ ry rów -
nie do brze móg! by na zy wa& si( po ema -
tem cho re ogra ficz nym –istot nie sta! si(
prze bo jem, naj bar dziej zna nym dzie !em
Ki la ra ulu bio nym przez pu blicz no"& i naj -
cz( "ciej wy ko ny wa nym na ca !ym "wie -
cie. W je go po sta wie twór czej bez -
sprzecz nie ode gra! ro l( prze !o mo w#.
Za po cz#t ko wa! bo wiem de kla ro wa ny ju%
w m!o do "ci okres pe! nej swo bo dy w do -
bo rze w!a snych "rod ków warsz ta to wych
i wy ra zo wych, bez nie mal wów czas
„obo wi#z ko wej” za le% no "ci wie lu in -
nych kom po zy to rów od ak tu al nie mod -
nych tech nik i ten den cji es te tycz nych „no -
wej mu zy ki”. 

Dzie !o to nie by !o jed no ra zo wym epi -
zo dem twór czym Ki la ra in spi ro wa nym
folk lo rem. Ma !o kto dzi" u"wia da mia, %e
mo tyw ini cjal ny Krze sa ne go jest eks pan -
syw n#, wr(cz dra pie% n# w swym wy ra -
zie trans kryp cj# me lo dii be skidz kiej
Gó ra lu od (yw ca ze su ity ba le to wej
skom po no wa nej przez nie go dla Ze -
spo !u Pie "ni i Ta$ ca „)l#sk”. Fa scy na -
cja kom po zy to ra mu zy k# i przy ro d# ta -

trza$ sk# oka za !a si( na ty le g!( bo ka, %e
na d!u go ju% nie zni k!a z je go im pul sów
twór czych. Naj pierw zna la z!a uj "cie
w na sy co nym nie mal ro man tycz nym
dra ma ty zmem po ema cie sym fo nicz nym
Ko "cie lec 1909 upa mi(t nia j# cym tra gicz -
n# "mier& Mie czy s!a wa Kar !o wi cza
pod la wi n# "nie% n# (1976); pó' niej
ujaw ni !a si( w urze ka j# cej swym li ry -
zmem pie "ni Si wa mg#a na ba ry ton i or -
kie str( (1979), wresz cie po la tach wy bu -
ch!a wr(cz prze wy% sza j# c# Krze sa ne go

sza le$ cz# ryt mi k# w za my ka j# cej cykl ta -
trza$ ski Ora wie na or kie str( smycz ko -
w# (1986); mo ty wy pod ha la$ skie,
a zw!asz cza ich ener ge ty zu j# ce ryt my ta -
necz ne s# wy czu wal ne i w in nych pó' -
niej szych dzie !ach.

* * *

Nie mal jed no cze "nie z bod' ca mi pod -
ha la$ ski mi po ja wi !y si( w twór czo "ci

Ki la ra in spi ra cje pa trio tycz no -re li gij ne.
Naj pierw ujaw ni !y si( one w utwo rze
na chór i or kie str( Bo gu ro dzi ca o nie spo -
ty ka nej do t#d w pol skiej mu zy ce kon cep -
cji uj( cia "re dnio wiecz nej mo dli twy
ry cer stwa pol skie go w de kla ma tor sko -re -

Woj ciech Ki lar, 1959 r.
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so wa nie po my s$u twór cze go, na któ ry nie od wa &y$ si% &a den z kom -
po zy to rów w hi sto rii.
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cy ta tyw nych he ro icz nych par tiach – oczy -
wi !cie z he ro icz nie eks po no wa nym cy ta -
tem tej naj star szej pol skiej me lo dii (1975).
In spi ra cje te osi" gn# $y swo iste apo geum
w la tach 1979–1984, w któ rych nie po ko -
je spo $ecz no -po li tycz ne spo wo do wa $y
wpro wa dze nie w kra ju sta nu wo jen ne go.
Skom po no wa ne w tym cza sie utwo ry
chó ral no -or kie stro we (Exo dus, Vic to ria,

An ge lus) by $y z jed nej stro ny przede
wszyst kim na tu ral nym uze wn#trz nie niem
g$# bo kich uczu% re li gij nych kom po zy to -
ra, z dru giej – ar ty stycz nym wy d&wi# kiem
je go emo cjo nal ne go sto sun ku do za ist nia -
$ych wy da rze'. 

I tak np. pra wy ko na nie Exo du su (1981),
dzie $a in spi ro wa ne go bi blij nym opi sem
przej !cia lu du Izra ela przez Mo rze Czer -
wo ne, sta $o si# sen sa cj" za rów no ze
wzgl# du na je go kon cep cj# war stwy mu -
zycz nej jak i se man tycz nej. War stw#
mu zycz n" ukszta$ to wa$ kom po zy tor
na za sa dzie za ska ku j" co po wol ne go roz -
wo ju na pi# cia emo cjo nal ne go przez wa -
ria cyj nie wzbo ga ca n" pro st" me lo di# he -
braj sk" a( do wszech ogar nia j" cej ra do snej
eks ta zy. Se man tycz na za!, za war ta w (ar -
li wie re cy to wa nym $a ci' skim tek !cie
Ec ce ve nit po pu lus tu us Do mi ne, sta $a si#
przez s$u cha czy a( nad to ko ja rzo na z me -
ta fo r" ów cze snej ma so wej emi gra cji
(exo du su) Po la ków z przy czyn po li tycz -
nych.

Po dob nie od czy ta n" by $a wy mo wa
ide owa alu zji s$ów kró la Ja na So bie skie -
go ve ni, vi di, vi ci wy po wie dzia nych
po !wiet nym zwy ci# stwie pod Wied niem
a wy eks po no wa nych przez Ki la ra w krót -

kim, ale bar dzo eks pan syw nym wy ra zo -
wo utwo rze Vic to ria skom po no wa nym
w ro ku 1983 dla upa mi#t nie nia piel -
grzym ki Ja na Paw $a II do kra ju. )ar li -
wo!% re li gij na kom po zy to ra ujaw ni $a si#
tak (e w dzie le o naj wy( szym stop niu
dra ma ty zmu An ge lus (1984) przez za sto -
so wa nie po my s$u twór cze go, na któ ry nie
od wa (y$ si# (a den z kom po zy to rów
w hi sto rii: re cy ta cj# chó ru – od szep tu
do dra ma tycz ne go krzy ku – pe$ ne go
dzie si"t ka mo dli twy Zdro wa" Ma rio; ten
do g$# bi przej mu j" cy !ro dek wy ra zu
po t# gu je do dat ko wo alu zyj ne do sy tu acji
spo $ecz no -po li tycz nej w kra ju wy eks po -
no wa nie par tii wo kal nych w b$a gal nej
pro! bie módl si# za na mi TE RAZ…

TE RAZ... 

Te go ro dza ju mu zycz ne kon cep cje
Woj cie cha Ki la ra, prze $a mu j" ce ste reo -
ty py w uj# ciach for mal nych, wy ra zo -
wych i w do bo rze !rod ków d&wi# ko -
wych, by $y wów czas tak no wa tor skie,
(e – po dob nie jak w dys ku sjach po Krze -

sa nym – w nie któ rych kr# gach kry ty ków
bu dzi $y w"t pli wo !ci lub sprze ci wy. Jed -
nak (e ich $a du nek emo cjo nal ny wzru sza -
j" cy pu blicz no!% i po ry wa j" cy j" do fre -
ne tycz nych owa cji, a tak (e czy tel ny
zw$asz cza dla Po la ków, ide owy kon tekst
tych dzie$, zdo mi no wa $y wszel kie opo -
ry tra dy cjo na li stów. Z dzie$ tych – obok
Krze sa ne go – naj wi#k sz" po pu lar no!%
osi" gn"$ Exo dus wy ko ny wa ny na wet
da le ko po za gra ni ca mi kra ju.

W pó& nym okre sie swej twór czo !ci
Woj ciech Ki lar zwró ci$ si# do wiel kich
form re li gij nych cz# sto na da j"c im bo -

ga t" sza t# wo kal no -or kie stro w". Naj -
pierw, po up$y wie co naj mniej 15. lat
od An ge lu sa, po wsta $a Mis sa pro pa ce

(2002), a na st#p nie, po dal szych pi# ciu
la tach, se ria hym nów: Ma gni fi cat

(2006), Te Deum, Ve ni kre ator i Hymn

pas chal ny (2008). W prze ci wie' stwie
do od lat pa nu j" cej w Eu ro pie tra dy cji
nada wa nia mszom chwa leb no -uro czy -
ste go cha rak te ru mu zy ki je go Mis sa pro

pa ce uj# ta zo sta $a – za wy j"t kiem ra do -
sne go Glo ria – w na stro ju b$a gal nym.
Tak g$# bo kie go sku pie nia po kut ne go ja -
ki osi" gn"$ on w Ky rie elej son trud no
do szu ka% si# na wet u naj wi#k szych
mi strzów mu zy ki. To wy bit ne dzie $o
prze pe$ nio ne jest na stro ja mi li rycz ny -
mi od zwier cie dla j" cy mi pe$ n" uwiel bie -
nia ad o ra cj# Bo ga, udu cho wio n" kon -
tem pla cj#, pra gnie nie po ko ju; po dob ne
sta ny trans cen dent ne go sku pie nia, po -
bo( nej (ar li wo !ci a tak (e eks ta tycz nych
unie sie' ce chu j" i wspo mnia ne hym ny.

Swych g$# bo kich uczu% re li gij nych
kom po zy tor nie wa ha$ si# wy ra (a% na wet
i w utwo rach o prze zna cze niu kon cer to -
wym. II cz#!% I Kon cer tu for te pia no we -

go wy pe$ nio na jest po wszech nie !pie wa -
n" w pol skich ko !cio $ach lu do w" wer sj"
me lo dii kan ty ku Za cha ria sza Be ne dic tus;

Sym fo nia Ad wen to wa utrzy mu je s$u cha -
cza w na stro ju g$# bo kiej me dy ta cji,
zw$asz cza w pierw szych dwóch cz# -
!ciach, w któ rych naj pierw wy wo $u je j"
sku pio na me lo dia cho ra $u gre go ria' -
skie go, a w dru giej – pe$ na eks po zy cja
przej mu j" cej w swym wy ra zie po kut nej
pie !ni Je zu do mnie przyjd$. 



* * *

Woj ciech Ki lar ule ga! te" in nym ni"
re li gij nym bod# com mo ty wu j$ cym

je go nie któ re dzie !a. Np. de dy ka cja „W! -
grom” umiesz czo na na par ty tu rze utwo -
ru z ro ku 1957 Oda Be la Bar tók in me -

mo riam – by !a dys kret nym pod kre %le niem
so li dar no %ci z re wo lu cj$ w& gier sk$ 1956
ro ku; by !em szcze rze zdzi wio ny, gdy
szu ka j$c wów czas w nu tach cy ta tów
z Bar tó ka na tra fi !em na cy tat… ro syj skiej
pie %ni „Ka tiu sza” – ja ko spryt nie za ka mu -
flo wa ne wska za nie na spraw ców agre sji
so wiec kiej. Spring field Son net po wsta!
pod wp!y wem wia do mo %ci o za bój stwie
pre zy den ta Sta nów Zjed no czo nych Ke -
ned dy’ego, sym fo nia III – Sep tem ber

Sym pho ny – upa mi&t ni !a tra ge di& za ma -
chu na World Tra de Cen ter w No wym
Yor ku, Sin fo nia de mo tu (IV) – ma !o jesz -
cze zna ne roz le g!e, wr&cz fi lo zo ficz ne
dzie !o de dy ko wa ne fi zy kom opar te zo sta -
!o na mo ty wi ce wy wie dzio nej z li te ro -
wych sym bo li po j&' fi zycz nych oraz
na tek stach z Bo skiej Ko me dii Dan te go,
za% II Kon cert for te pia no wy kom po no wa -
ny by! w at mos fe rze na stro jów wy wo !a -
nych tra gicz n$ ka ta stro f$ smo le( sk$.
Wszyst kie wy mie nio ne tu dzie !a %wiad -
cz$ o ich au to rze ja ko o kom po zy to rze nie
ogra ni cza j$ cym si& li tyl ko do in spi ra cji
%ci %le mu zycz nych, lecz tak "e pod da j$ -
cym si& im pul som p!y n$ cym z ró" no rod -
nych prze ja wów wspó! cze sne go "y cia.

* * *

Oprócz re per tu aru do bez po %red nie go
wy ko na nia es tra do we go ol brzy mi$

cz&%' swo ich dzia !a( twór czych po %wi& -
ci! Woj ciech Ki lar mu zy ce fil mo wej.
Ema nu je z niej nad zwy czaj na na tu ral no%'
w do sto so wy wa niu si& do wy mo gów
sce na riu szy o zró" ni co wa nych ak cjach
dra ma tycz nych, kon tek stach fi lo zo ficz -
nych lub sy tu acyj nych. W ich cha rak te -
ry sty ce d#wi& ko wej kom po zy tor w prze -
dziw ny spo sób !$ czy swe ory gi nal ne
po my s!y po wsta !e w pro ce sie do sko na le -
nia w!a sne go warsz ta tu kom po zy tor skie -
go w re per tu arze wo kal no -sym fo nicz nym
z bo ga t$ pa le t$ %rod ków sty li stycz nych
zgod nych z sty la mi i es te ty k$ epok, któ -
rych da ne fil my do ty cz$. Per fek cyj nie wy -
czu wa j$c spe cy fi k& mu zy ki fil mo wej
ce lu je on przy tym w do sko na !ych pa sti -
szach za rów no me lo dii o wy su bli mo wa -
nym li ry zmie jak i w sty li sty ce daw nych
i wspó! cze snych form ta necz nych. Nie
spo sób po wo !a' si& tu na wszyst kie przy -
k!a dy je go mu zy ki fil mo wej, ale trud no
po wstrzy ma' si& od za chwy tu nad dwo -
ma uro czy mi urze ka j$ cy mi sw$ zwiew -
n$ lek ko %ci$ wal ca mi z fil mów Tr! do wa -

ta i Zie mia obie ca na, czy nie mal
„nie bia( skim” li ry zmem kan ty le ny
w Smu dze cie nia lub dra ma tycz nym,
wr&cz dra pie" nym tan giem z Za zdro "ci

i me dy cy ny; któ" z nas nie uleg! znie wa -
la j$ cej do obej rze nia se ria lu Przy go dy Pa -

na Mi cha #a je dy nej w swo jej t& sk no -epic -
kiej wy mo wie in wo ka cyj nej pie %ni
o s!o wach W ste pie sze ro kim, któ re go

okiem na wet so ko lim nie zmie -

rzysz – wsta$ unie" g#o w!, ws#u chaj si!
w s#o wa pie "ni o ma #ym ry ce rzu; a ju"
z pew no %ci$ do wy da rze( so cjo lo gicz no -
-kul tu ro wych na le "y te" fakt, "e z ma tu -
ral nych stud nió wek znik n$! spon ta nicz -
n$ de cy zj$ m!o dzie "y u%wi& co ny
wie lo let ni$ tra dy cj$ sen ty men tal ny po lo -
nez Po %e gna nie Oj czy zny Ogi( skie go
za st$ pio ny uro czy stym, bo ha ter -
skim, – a na wet nie co bu( czucz nym – po -
lo ne zem z Pa na Ta de usza.

Ja ko au tor mu zy ki do stu kil ku dzie si& -
ciu fil mów Ki lar zy ska! nie kwe stio no wa -
n$ opi ni& jed ne go z naj wy bit niej szych
kom po zy to rów tej dzie dzi ny sztu ki, po -
dzie la n$ przez wie lu zna ko mi tych re "y se -
rów pol skich i ob cych utrzy mu j$ cych
z nim nie raz wie lo let ni$ wspó! pra c&.
Przede wszyst kim trze ba wska za'
na szcze gól nie trwa !e wspó! dzia !a nie
Woj cie cha Ki la ra z Krzysz to fem Za nus -
sim w wie lu je go re flek syj nych fil mach
kra jo wych, zw!asz cza za gra nicz nych;

przy k!a do wo wy mie ni' na le "y tak "e
wspó! pra c& z Ka zi mie rzem Kut -
zem – m.in. w fil mach o te ma ty ce %l$ skiej
(Sól zie mi czar nej, Per #a w ko ro nie, Pa -

cior ki jed ne go ró %a$ ca, &mier' jak krom -

ka chle ba), z An drze jem Waj d$ – w ekra -
ni za cjach m.in. ta kich dzie! li te ra tu ry
pol skiej jak Zie mia obie ca na, Ze msta, Pan

Ta de usz – ze Sta ni s!a wem Ró "e wi czem
(G#os z tam te go "wia ta, We ster plat te, Sa -

mot no"', Ro man tycz ni, Szkla na ku la),

a tak "e z Ro ma nem Po la( skim (&mier'
i dziew czy na, Dzie wi( te wro ta, Pia ni sta),

Je rzym Ha sem (Lal ka,) Ta de uszem Kon -
wic kim (Sal to), Syl we strem Ch& ci( skim
(Sa mi swoi), Je rzym Hof f ma nem (Tr! do -

wa ta). Sze ro kim echem w %wie cie fil mu
od bi !o si& po wie rze nie Ki la ro wi przez
Fran ci sa For da Cop po l& mu zy ki do je go
fil mu Dra cu la, któ ra uj& ta do dat ko wo
w su it&, sta !a si& tak "e po wszech n$ w Pol -
sce atrak cj$ kon cer to w$. Z ob cych re "y -
se rów o mu zy k& do swych fil mów zwra -
ca li si& do( tak "e m. in. Le on Je an not, Paul
Gri mault, Pe ter Li lien thal, Josée Day an,
Tom To el le, Ja mes Gray, Kim Au bry.

* * *

Wy mow ny mi do wo da mi po wszech ne -
go uzna nia dla dzia !al no %ci twór czej

Woj cie cha Ki la ra s$ tak "e licz ne na gro dy
i od zna cze nia z Or de rem Or !a Bia !e go
na cze le przy zna wa ne mu nie tyl ko przez
in stan cje pa( stwo we i sa mo rz$ do we ale
tak "e przez sto wa rzy sze nia ar ty stycz ne, or -
ga ni za cje fil mo we oraz fun da cje i za gra -
nicz ne gre mia kul tu ral ne. War to pa mi& ta',
"e w d!u giej li %cie tych za szczy tów po wa" -
ne miej sce zaj mu j$ na gro dy %ro do wi ska

%l$ skie go – m.in. kil ka krot nie przy zna ne
na gro dy wo je wódz twa ka to wic kie go i pre -
zy den ta Ka to wic, Me tro po li ty Ka to wic -
kie go „Lux ex Si le sia”, im. Woj cie cha
Kor fan te go, im. Ju liu sza Li go nia, „)l$ ski
Oskar”, „Ami cus Si le siae”, ho no ro we
oby wa tel stwo Ka to wic i Wo dzi s!a wia
a tak "e ty tu !y dok to ra ho no ris cau sa

Uni wer sy te tu Opol skie go i )l$ skie go.

* * *

Te go ro dza ju prze ja wy wy so kiej oce -
ny mu zy ki Woj cie cha Ki la ra w%ród

znaw ców jak i wzra sta j$ ca jej re cep cja
zw!asz cza w zró" ni co wa nych war stwach
spo !ecz nych po zwa la j$ uzna' je go twór -
czo%' za je den z naj bar dziej in te re su j$ cych
fe no me nów kul tu ro wych na szej wspó! -
cze sno %ci. 

Tkwi on przede wszyst kim w !a two roz -
po zna wal nym, wy so ce ory gi nal nym sty -
lu te go zna ko mi te go kom po zy to ra, w któ -
rym wy ró" nia j$ c$ si& ce ch$ jest pro sto ta

wy ni k!a z nie zwy k!ej umie j&t no %ci !$ cze -
nia za awan so wa nej tech ni ki d#wi& ko wej
ze %rod ka mi tra dy cyj ny mi przy wy j$t ko -
wej na tu ral no %ci w ich do bo rze i kszta! -
to wa niu prze bie gu ak cji mu zycz nych. 

W swym wy ra zie mu zy ka ta po ry wa
ener gi$ uk!a dów ryt micz nych, prze wa" nie
re pe ty cyj nych, d!u go fa lo wym stop nio wa -
niem na pi&' emo cjo nal nych pro wa dz$ cych
do  eks ta tycz nych wy !a do wa(; urze ka ona
wy su bli mo wa nym li ry zmem, po bu dza
wznio s!e uczu cia, sk!a nia do "ar li wej kon -
tem pla cji lub eks ta zy re li gij nej; w ró" no -
rod nych funk cjach fil mo wych po t& gu je na -
stro je ró" nych ak cji – sta tycz nych b$d#
gwa! tow nych, opty mi zmu b$d# gro zy – lub
pod no si pro st$, nie mal ckli w$ me lo di&
do wy "yn kan ty le ny cho pi now skiej.

Wresz cie mu zy ka Ki la ra, kom po no wa -
na w dwóch nur tach – kon cer to wym
i fil mo wym a wi&c u"yt ko wym – nie -
zmien nie do pro wa dza do en tu zja stycz -
nych owa cji pu blicz no %ci o ró" nym prze -
kro ju spo !ecz nym za pe! nia j$ cej sa le
kon cer to we i ki no we a zw!asz cza t!um -
nie uczest ni cz$ cej w kon cer tach urz$ dza -
nych co raz cz& %ciej w ko %cio !ach – naj -
w!a %ciw szych chy ba miej scach, w któ rych
je go dzie !a re li gij ne ujaw nia j$ w spo sób
naj bar dziej bez po %red ni ich war to %ci du -
cho we.

* * *

Rzad ko któ re mu kom po zy to ro wi
wspó! cze sne mu uda !o si& za "y cia do cze -
ka' tak sze ro kie go uzna nia. Czy" fakt ten
nie jest ko ron nym do wo dem fe no me nu
twór czo %ci Woj cie cha Ki la ra?
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skim – a na wet nie co bu& czucz nym – po lo ne zem z Pa na Ta de usza.
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Temperament. Wiel ki cz!o wiek, wiel ki kom po -

zy tor, cu dow ny kom pan, "wiet ny roz mów ca – ta -

kie jest mo je skró to we wspo mnie nie. 

Cz!o wiek o nie by wa !ej kul tu rze ale i o nie by -

wa !ym hu mo rze. Do sy% cz& sto go'ci!em u nie go

w do mu, szcze gól nie po 'mier ci Ba si, bo !ak n$!
in for ma cji o tym co si& dzie je w na szym 'wie cie

mu zycz nym, ja kie s$ pro ble my, w czym ewen tu -

al nie móg! by po móc. Rzad ko, ale kil ka ra zy wi -

dzia !em go wr&cz zbul wer so wa ne go ja ki mi' wy -

ko na nia mi. Po ta rzam: rzad ko, ale by !y ta kie

wy ko na nia, któ re kom plet nie mu nie od po wia da -

!y, trz$s! si& wów czas i mó wi!: Jak mo# na tak mój

utwór znisz czy$, co to za tem pa, co to za ar ty ku -

la cja, to nie by! mój utwór, ten pan po wi nien

w ogó le prze sta$ dy ry go wa$… i mo no log trwa!
pi&%, sze'% mi nut! Prze (y wa! te wy ko na nia – na -

wet nie przy pusz cza! bym, (e a( tak moc no. Pia!
te( z za chwy tu: S!u chaj, wczo raj by !em w Na ro -

do wej, oczy wi "cie Wit dy ry go wa! mo im Krze sa -

nym po raz 29, re we la cja! On cie szy! si& z tych

wszyst kich wy ko na), z do brych, z bar dzo do brych,

bo w wi&k szo 'ci ta kie by !y. Ale by !y te( ta kie, któ -

re wstrz$ sn& !y nim i on tym fak tem (y!. To jest

co', o czym mo (e nie wie lu wie dzia !o, bo go wszy -

scy przyj mo wa li ja ko nie praw do po dob nie cie p!e -

go, spo koj ne go, skry te go cz!o wie ka, po kor ne go,

prze pra sza j$ ce go za to „(e (y je”, na ka( dym kro -

ku mó wi$ ce go, (e to nie on, to Bóg da! mu dar

a on to w!a 'ci wie dzi& ki Stwór cy ma mo( li wo'%
prze le wa nia swo ich my 'li na pa pier.

Kompan. Mia! te( Woj ciech Ki lar nie by wa !e
po czu cie hu mo ru. Zna! bar dzo du (o dow ci pów

i dzie li! si& ni mi. Ma !o te go, (e je zna!, to nie praw -

do po dob nie ak tor sko umia! je sprze da wa%, wi&c
mu kie dy' po wie dzia !em: Woj tek, mo #e ja ci% za -

pro sz% na ja ki" kon cert syl we stro wy, #e by" po pro -

wa dzi! pro gram – 'mia li 'my si& do roz pu ku. 

Strasz nie nie lu bi!, jak si& wspo mi na !o ten je -

go okres po cz$t ko wy, kie dy wy gra! sty pen dium

w Pa ry (u. Oczy wi 'cie te( nie opo wiem, bo mam

za kaz mó wie nia o tym. Zo sta wi& dla sie bie.

Mia! rze czy wi 'cie w swo im (y ciu kil ka we so !ych,

aneg do tycz nych sy tu acji. To by! nie praw do po dob -

nie po god ny cz!o wiek, któ ry nie we wszyst kich

oczy wi 'cie kr& gach móg! by% nie z!ym kom pa nem

bie siad nym, w do brym te go s!o wa zna cze niu. 

Dom. To nie by! dom otwar ty dla wszyst kich.

By wa !em w nim przy naj mniej raz w mie si$ cu.

Jed ne go (a !u j&: tu( przed #wi& ta mi Bo (e go Na -

ro dze nia w ro ku, w któ rym zmar !a je go (o na, za -

pro si !em go na Wi gi li&. W!a 'ci wie za pro sze nie

przy j$!, ale w dniu Wi gi lii za dzwo ni!, (e jed nak

nie b& dzie, bo przy je cha !a ro dzi na i nie mo (e od -

mó wi% po zo sta nia w do mu. *a !u j&, bo mia! bym

wspo mnie nie ab so lut nie wy j$t ko we i dla mnie nie -

by wa !e. By !em bli ski po !a ma nia si& z nim op!at -

kiem, wspól ne go po 'pie wa nia ko l&d…

Szacunek. By! nie zmier nie rad, (e po tra fi !em

prze ko na% w!a dze Je le niej Gó ry – wte dy by !em

sze fem tam tej szej or kie stry, (e by otrzy ma! ho no -

ro we oby wa tel stwo te go mia sta. Przy je cha! oso -

bi 'cie na t& uro czy sto'%. Bar dzo so bie ce ni! ta kie

na tu ral ne ge sty, któ re nie mia !y nic wspól ne go

z po li ty k$ a wy ra (a !y sza cu nek do je go twór czo -

'ci, do je go oso by.

By !em w!a 'ci wie je go rzecz ni kiem, !$cz ni -

kiem mi& dzy Pol sk$ a nim. Tu( po 'mier ci (o ny,

pó+ niej na rok przed 'mier ci$, nie chcia! prak tycz -

nie ju( ni gdzie je+ dzi%. Tyl ko na naj wa( niej sze kon -

cer ty, gdzie – jak mó wi! – mu sia! je cha%, bo na przy -

k!ad otrzy my wa! na gro d& pa pie sk$ czy Fry de ry ka

za ca !o kszta!t. Nie raz pro si!, (e bym to ja w je go

imie niu od ma wia!, bo si& +le czu je. Mó wi! mi, (e
jest z ni mi, (e z przy jem no 'ci$ by po je cha!, al bo

(e nie jest w sta nie na wet nic na pi sa%. Dzwo ni !em

wi&c do tych o'rod ków, gdzie go za pra sza li i dy -

plo ma tycz nie t!u ma czy !em. Za wsze jed nak ce ni!
so bie te za pro sze nia i naj cz& 'ciej pi sa! oso bi 'cie.

Tak by !o na przy k!ad wTo ru niu, kie dy mia! by% go -

'ciem uro czy ste go kon cer tu, by !o to bo daj (e rok

te mu. Nie po je cha!, ale na pi sa!. Dzi' szczy c$ si&,
(e przy s!a! im oso bi 'cie na pi sa ny list, w!o (o ny

do ko per ty, na któ r$ na kle i! wy da ne przez Pocz t&
Pol sk$ dwa znacz ki ze swo j$ po do bi zn$. Ma j$ nie -

by wa !$ pa mi$t k&. To te( wie le mó wi oWojt ku – nie

przy kle ja! tych znacz ków, aby si& ni mi po chwa li%,
ale by spra wi% im ra do'% i sa tys fak cj&. 

Przyja!". Na sza przy ja+) nie ro dzi !a si&
na #l$ sku, ale w Pol sce, po kon cer tach. Z Ba si$
za przy ja+ ni !a si& mo ja (o na. My 'l&, (e by li 'my

nie tyl ko mu zycz nie ale i we wn&trz nie so bie bli -

scy. Ja po trze bo wa !em tych roz mów – w ta kim za -

wo dzie pro ble mów, zna ków za py ta nia jest do sy%
spo ro. On te( zwie rza! mi si& z k!o po tów, wi&c to

by !y przy ja ciel skie kon tak ty. 

Zaufanie. Ufa! mi ja ko wy ko naw cy. Zna j$c Ki -

la ra, zna !em je go ide& utwo ru. Do ty czy !o to

tem pa, osi$ ga nia kul mi na cji, pod kre 'la nia te go,

cze go w par ty tu rze na wet nie by !o. My 'my chy -

ba naj wi& cej w ca !ej Pol sce na gra li p!yt z Ki la rem.

Wia do mo te( by !o, (e wszyst ki mi dzie !a mi wo -

kal no -in stru men tal ny mi ja mu sz& dy ry go wa%. Tak

by !o z Ma gni fi cat, de dy ka cj& po 'wi& ci! mo jej (o -

nie – nie by !o in nej opcji – mu sia !em dy ry go wa%,
tak te( by !o z Sym fo ni&Ad wen to w&. Przy cho dzi!
na wszyst kie na gra nia, sie dzia! bez s!o wa. Jak go

o co' py ta !em, od po wia da!: To wszystko co ro bisz

jest w po rz&d ku. Kie dy mia !em gdzie' w Pol sce

pró by je go utwo rów, szcze gól nie kon cer tów mo -

no gra ficz nych, mó wi !em: Mo #e by" przy je cha!
na pró b%, od po wia da!: A po co mam przy je# d#a$,
przy ja d% na kon cert. 

By !o kil ku dy ry gen tów, któ rym ab so lut nie ufa!,
bo wie dzia!, (e to b& dzie na gra nie, czy kon cert, któ -

re go usa tys fak cjo nu j$. Oczy wi 'cie, pod czas kon -

cer tu ró( nie by wa – zda rza j$ si& przecie( roz ma -

ite kli ma ty, ró(ne nastroje. Po ziom jed nak po zo sta je

ten sam – wy so ki. Nie praw do po dob nie ce ni! so -

bie prof. An to nie go Wi ta. Nie praw do po dob nie! Mó -

wi!: Trud ny cz!o wiek jest, ale jak on ge nial nie pro -

wa dzi mo je utwo ry. By! nie zmier nie szcz& 'li wy, (e
mia! kil ku ta kich dy ry gen tów.

Fortepian. Tak sa mo by !o z kon cer ta mi for te -

pia no wy mi. Wia do mo, (e kie dy pi sa! II Kon cert

for te pia no wy, wie dzia! dla ko go pi sze. Wia do mo

by !o, (e Be ata Bi li) ska b& dzie wy ko naw czy ni$ te -

go kon cer tu, wia do mo by !o, (e jej pra ca nad wersj$
fortepianow$ b& dzie wspól na z pro fe so rem An -

drze jem Ja si) skim. I rze czy wi 'cie – oni przy je( -
d(a li do do mu i tam od by wa !o si& pierw sze od -

czy ty wa nie utwo ru, któ ry tech nicz nie nie jest zbyt

trud ny, ale pod wzgl& dem eks pre sji, wy do by cia

wn& trza, fi lo zo fii – bo jest w nim my'l prze wod -

nia – by !o to po trzeb ne, bo pro fe sor Ja si) ski do -

sko na le zna in stru ment i Ki la ra. Wie dzia! w ja kim

pój'% kie run ku, aby ten utwór za brzmia! tak, by

wszy scy by li za do wo le ni. To s$ spra wy, o któ rych

ma !o kto wie. To by !a je go pa sja. Mó wi!: Wiesz,

jak sko' cz% II Kon cert for te pia no wy, to w!a "ci wie

ju# nie mu sz% kom po no wa$. Przy cho dzi li do nie -

go 'wiet ni wio lon cze li 'ci, zna ko mi ty fle ci sta

,u kasz D!u gosz – lau re at 21 kon kur sów mi& dzy -

na ro do wych, a wszyst kie pro' by, (e by na pi sa! co'
na wio lon cze l& lub na skrzyp ce prze cho dzi !y
przeze mnie. Ile( ich by !o! Nie da! si& prze ko na%.
On uko cha! for te pian i wie dzia!, (e na pierw szym

kon cer cie nie po prze sta nie, na pi sa! wi&c dru gi. Dla

w!a snej sa tys fak cji. !
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„Wkomponowa!” si% Wojciech Kilar w Górny (l&sk a# do pe!nej identyfikacji z t& ziemi& i jej mieszka'cami, gdzie zdoby! wykszta!cenie muzyczne,

gdzie znalaz! dom i szcz%"liwe lata swego ma!#e'stwa z umi!owan& #on& Barbar&... Sam da! o tym czasie takie "wiadectwo:

„Pomy"la!em sobie, #e to jest tak#e jedna z wielkich rzeczy, któr& da! mi Pan Bóg, #e wygnany z mojego miasta Lwowa, trafi!em w!a"nie tutaj. I jestem

przekonany, #e by!bym innym cz!owiekiem, który niezbyt by mi si% dzisiaj podoba!, gdyby nie w!a"nie (l&sk. I to w wielu aspektach... Ale rzeczywi"cie

nie mog!em lepiej trafi$!”.

A Górny (l&sk by! szczodry w okazywaniu wzajemno"ci. Miasto Katowice da!o honorowe obywatelstwo, uniwersytet doktorat honoris causa

a górno"l&ski Ko"ció! nagrod% Lux ex Silesia – bo by! "wiat!em ze (l&ska, zapalaj&cym i inspiruj&cym... I na ziemi naznaczonej pracowito"ci& mieszka'ców

Wojciech Kilar pracowicie tworzy!: „Komponowanie – jak sam mówi! – jak ka#da praca, jak pisanie czy rze)bienie, jest uci&#liwym procesem... Ale

mimo, #e jest to proces mecz&cy, to jednak fakt, #e chodzi o pisanie „Magnificat” czy „Veni Creator” oznacza ogromn& rado"$, szcz%"cie, #e mo#emy

by$ z tymi tekstami "wi%tymi nie tylko w ko"ciele. Nie tylko w modlitwie, ale tak#e w naszej pracy”…

/Fragment homilii arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca wyg!oszonej podczas „Mszy pogrzebowej” Wojciecha Kilara/

Mi ro s!aw J. B!asz czyk (z le wej), Woj ciech Ki lar i Or kie stra Fil har mo nii (l& skiej

po kon cer cie w ko "cie le "w. Sta ni s!a wa B.M. w Cze la dzi, 2010 r.

F
o
t.

 Z
b
ig

n
ie

w
 S

a
w

ic
z



42

prof. Andrzej Jasi!ski

pianista, pedagog w Akademii Muzycznej w Katowicach

Woj cie cha Ki la ra pa mi" tam od cza sów

stu denc kich, po raz pierw szy spo tka li #my si"
w 1952 r. Wcze #niej by$ uczniem mo jej pro -

fe sor ki W$a dy s$a wy Mar kie wi czów ny, któ ra

mó wi $a, %e to wy j!t ko wo zdol ny ch"o pak, by" -
by pia ni st!, ale nie mia" cier pli wo #ci do $wi -

cze nia, pó& niej na to miast przy zna $a: do brze

si% sta "o, by" by jesz cze jed nym do brym pia ni -

st!, tym cza sem zo sta" zna ko mi tym kom po zy -

to rem. Od po cz't ku mia$ w so bie co#, co pro -

gno zo wa $o je go wiel ki roz kwit. W 1961 ro -

ku spo tka li #my si" w Pa ry %u, on by$
sty pen dy st' rz' du fran cu skie go, ja rz' du

pol skie go, on kon ty nu owa$ stu dia si" pod kie -

run kiem Nad ii Bo ulan ger, ja Mag dy Ta glia -

fer ro. Dzie li li #my si" wra %e nia mi z lek cji, mo -

ja pro fe sor ka mó wi $a mi: graj na ca "e go, ty

je ste# Ja si& ski, bo – jej zda niem by $em

za skrom ny i zbyt od po wie dzial ny, na to -

miast pro fe sor ka Wojt ka zo sta wi $a je go in dy -

wi du al no#( w spo ko ju, wzbo ga ca $a je go rze -

mio s$o kom po zy tor skie. My #l", %e czu $a jak

g$" bo ko i trwa le tkwi w nim du sza Po la ka,

prze czu wa $a, %e w przy sz$o #ci w$a #nie ona b" -
dzie je go atu tem. Bar dzo by$ jej wdzi"cz ny

za to, %e nie zmu sza $a go do ni cze go, co by -

$o by sprzecz ne z je go ar ty stycz ny mi za pa try -

wa nia mi. Cho dzi li #my po Pa ry %u, upa ja li #my

si" nie zwy k$' ar chi tek tu r' i wspa nia $y mi za -

byt ka mi, dzie li li #my si" wra %e nia mi z mu ze -

ów, ale by li #my m$o dy mi lud& mi, wi"c u#mie -

cha li #my si" do sie bie po ro zu mie waw czo

na wi dok afi szy i ka ba re to wych ga blot a wie -

czo ra mi po dzi wia li #my atrak cyj ne neo ny

na Pla cu Pi gal le. To wszyst ko jed nak by $o dla

nie go ro dza jem de ko ra cji, ow szem u#mie cha$
si" do owych eg zo tycz nych dla nas wów czas

wspa nia $o #ci, spe cy ficz ne go i nie po wta rzal -

ne go ko lo ry tu ulic, do strze ga$ w nich pi"k no.

Ba wi $o go to. Cie szy$ si" Pa ry %em, po dzi wia$
uro kli we ka fej ki, pra cow nie ma la rzy na Mont -

mar tre, ale trak to wa$ to wszyst ko tro ch"
„z przy mru %e niem oka” jak by z dy stan sem,

a cza sa mi wr"cz z po b$a% li wo #ci' dla fan ta -

zji Fran cu zów. Mie li #my kar ty stu denc kie, któ -

re po zwa la $y nam ko rzy sta( z ta! szych sto $ó -

wek i ulgo wych bi le tów na kon cer ty. Do brze

zna li #my tak %e mar ki win, ale nie sta( nas by -

$o na ich nad u%y wa nie. )mia li #my si" wi"c,

czy ta j'c w au to bu sach ostrze %e nie: nie pij wi% -
cej wi na ni' dwie bu tel ki dzien nie.

Pó& niej, kie dy zwi' za$ si" z ki ne ma to gra -

fi' i po trze bo wa$ do na gra nia for te pia nu

w or kie strze, cza sem pro si$ mnie o uczest -

ni cze nie w na gra niu. Tym spo so bem da ne mi

by $o prze %y wa( po wsta wa nie #cie% ki d&wi" -
ko wej do kil ku frag men tów je go fil mo wej

mu zy ki. Z wiel kim sen ty men tem wspo mi -

nam mu zy k" do fil mu pt. „Ro dzi na Po $a niec -

kich”. WO SPR, by$ na wy je& dzie, wi"c
Woj tek wzi'$ sa mo chód i po je cha li #my

do *o dzi. Na gra nie od by $o si" z ze spo $em

Fil har mo nii *ódz kiej, ze spo $em któ rym,

dy ry go wa$ nasz ko le ga ze stu diów Zdzi s$aw

Szo stak. Pi"k na mu zy ka – szcze ra, bez po -

#red nia, pro sta, sen ty men tal na w do brym te -

go s$o wa zna cze niu. Pod czas na gra nia czu -

$o si", %e my wszy scy mu zy cy gra j' cy

pod da je my si" jej uro ko wi. We mnie tkwi

tak %e g$" bo ko. Kie dy wra cam zm" czo ny

do do mu, sia dam do for te pia nu i gram so bie

t" me lo di" – dzia $a na mnie ko j' co i spra -

wia mi ogrom n' przy jem no#(. 
Mo ja %o na Ada, ucz"sz cza $a z Woj cie chem

Ki la rem do tej sa mej kla sy Li ceum Mu zycz -

ne go w Ka to wi cach. Wspo mi na go ja ko

wspa nia $e go ko le g", %y we go, in te li gent ne go,

dow cip ne go, %ycz li we go. Ju% wów czas je go

ró wie #ni cy wy czu wa li, %e on ma w so bie co#
wy j't ko we go, co czy ni $o, %e by$ trak to wa ny

z sza cun kiem. 

Cen n' lek cj" %y cio w' otrzy ma $em od oboj -

ga Ki la rów w Ten czyn ku, ko $o Krze szo wic,

gdzie znaj du je si" ro dzin ny dom Bar ba ry, któ -

ra za ch" ci $a nas do za ku pu do mu w ich s' -
siedz twie za pew nia j'c, %e jest to szcz" #li we

miej sce, miej sce jej m$o do #ci. Cza sem tam ich

od wie dza li #my. Na wet wte dy, kie dy Bar ba ra

by $a ju% bar dzo cho ra i sie dz'c na wóz ku z tru -

dem pod no si $a g$o w" za wsze by $a jed nak

u#miech ni" ta, a on pro mie nio wa$ do bro ci'. To

by $a dla mnie lek cja nie zwy k$ej po ko ry i god -

no #ci – pry mat du cha nad ma te ri'.
Ta ka jest mu zy ka Ki la ra, wra% li we go s$u -

cha cza po tra fi wpro wa dzi( w stan kon tem pla -

cji, w któ rym mo %e on otrze( si" o ta jem ni -

c" wiecz no #ci, w któ rej czas nie ma po cz't ku

ani ko! ca, a na sze ist nie nie jest je go cz'st k'.

Za no to wa $a Ma ria Sztu ka
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Przed do mem prof. Bo le s"a wa Woy to wi cza, na zdj% ciu zro bio nym pod ko niec lat 40. Od le wej Adol -

fi na Wa si lew ska -Ja si& ska (pia nist ka, 'o na prof. A. Ja si& skie go), Woj ciech Ki lar, Ma ria Czur czak -Na -

tan son (pia nist ka), 'o na pro fe so ra mu zy ko lo gii Aka de mii Mu zycz nej we Wro c"a wiu, Emil Sz"ap ka

(kon tra ba si sta Fil har mo nii War szaw skiej), Ewa Ry bic ka (#pie wacz ka, cór ka kom po zy to ra Fe lik sa

Ry bic kie go) i Jó zef Bok (wy bit ny dy ry gent, chór mistrz).
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Grzegorz Niemczuk
pianista
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By! 3 czerw ca 2012 ro ku. Ko "ció! "w. Sta ni -
s!a wa B. M. w Cze la dzi wy pe! nio ny po brze gi.
W"ród pu blicz no "ci Woj ciech Ki lar, któ re -
go I Kon cert For te pia no wy mia !em za chwi l#
wy ko na$ wspól nie z Or kie str% Fil har mo nii
Kra kow skiej i Paw !em Przy toc kim. Kon cen tru -
j%c si# przed wy st# pem przy po mi na !em so bie
pra c# nad tym utwo rem oraz mo je od czu cia
z nim zwi% za ne. Pierw sze dwie cz# "ci o cha rak -
te rze me dy ta cyj nym, ni czym udu cho wio na
mo dli twa wy ra &a na d'wi# ka mi – w dru giej cz# -
"ci jesz cze do bit niej po przez cy tat z „Be ne dic -
tus”. Kon tem pla cja, spo kój, za du ma… Trze cia
cz#"$ prze ry wa bru tal nie ten stan. Elek try zu je,
mo men ta mi prze ra &a, ku mu lu je ener gi# – to jed -
na z naj bar dziej wstrz% sa j% cych i po ry wa j% cych
za ra zem toc cat, ja kie znam. Na gro ma dze nie sil -
nych emo cji: bez wzgl#d no "ci, okru cie( stwa, dzi -

ko "ci… ja ki& kon trast w sto sun ku do dwóch po -
przed nich cz# "ci! 

Woj ciech Ki lar w"ród pu blicz no "ci… Nie
zna !em go jesz cze wte dy ja ko cz!o wie ka. Zna -
!em tyl ko je go mu zy k#. Naj wi#k sze wra &e nie
za wsze ro bi! na mnie „An ge lus”. Je den z naj -
bar dziej in spi ru j% cych utwo rów mu zycz nych,
ja kie znam. Gra nie utwo ru, gdy w"ród s!u cha -
czy sie dzi sam kom po zy tor – ge niusz, to co" nie -
zwy k!e go, uskrzy dla j% ce go, mo ty wu j% ce go,
wzru sza j% ce go.

W ko( cu wy st#p. At mos fe ra ko "cio !a, mo dli -
twy i kon tem pla cyj ne d'wi# ki Kon cer tu For te -
pia no we go sta pia j% si# ze so b%. Czas si# za trzy -
mu je. ON w"ród pu blicz no "ci. S!u cha swo je go
„dziec ka”, któ re ro dzi si# na no wo i &y je dzi# ki
te mu, &e je gram. Có& za uczu cie! Nie do opi sa -
nia s!o wa mi. Toc ca ta… emo cje si# ga j% ze ni tu.

Wresz cie ko niec. Wy buch eu fo rii, wzru sze nie,
oszo !o mie nie. Owa cjom nie ma ko( ca. Woj ciech
Ki lar wy cho dzi na sce n# i pod cho dzi do mnie…

Tak nie zwy k!e by !o mo je pierw sze, i je dy ne,
spo tka nie z Woj cie chem Ki la rem. Spoj rze nie Je -
go !a god nych, wzru szo nych oczu, u"cisk Je go
d!o ni, u"miech – to wszyst ko za pa d!o mi g!# bo -
ko w pa mi# ci i od bi !o w niej "lad, któ re go nic nie
za trze. Po tem s!o wa: „To by !o wspa nia !e. Dzi# -
ku j#, &e gra Pan mo j% mu zy k#”. I po chwil: „Prze -
pra szam za t# ostat ni% cz#"$. Sam wiem, ja ka to
m# czar nia dla pia ni sty. Czy pan tam gra wszyst -
kie d'wi# ki? Bo ja cz# sto ra dz#, &e by nie któ re
opusz cza$ i da$ r# kom od po cz%$”. Wy ra' nie zdu -
mio ny od po wia dam, &e gram wszyst kie. Owa -
cja ci% gle trwa.

Po kon cer cie krót ka roz mo wa. Woj ciech
Ki lar w szcze gól nie cie p!y spo sób wy po wia da
si# o swo im kon cer cie for te pia no wym, na zy wa -
j%c go swo im „uko cha nym dziec kiem”. Mó wi,
&e to wy ko na nie przy po mnia !o mu cza sy, gdy
pi sa! ten utwór. Do da je wie le cie p!ych s!ów
pod mo im ad re sem – s!ów, któ re s% dla mnie za -
ch# t%, na tchnie niem do dal szej pra cy, któ re do -
da j% wia ry w sie bie.

Ema no wa! z Nie go ta ki spo kój, ta ka do bra,
po zy tyw na ener gia, któ r% za ra &a! wszyst kich
wo kó!. Spoj rze nie Je go oczu pe! ne by !o Bo ga.
Trud no w in ny spo sób opi sa$ to g!# bo kie, cie -
p!e, ko j% ce, ale i pe! ne ener gii spoj rze nie.

Nie ma Go ju& w"ród nas. Od szed!. Ale prze -
cie& On &y je i &y$ b# dzie za wsze, gdy Je go mu -
zy ka b# dzie roz brzmie wa !a, po ry wa j%c s!u cha -
czy. W ka& dym na pi sa nym utwo rze On trwa.
Z ogrom n% de ter mi na cj% chc# wy ko ny wa$
Woj cie cha Ki la ra w Pol sce i na "wie cie, by &y!
nie tyl ko w pa mi# ci, ale i w du szach i ser cach
lu dzi. Je go mu zy ka jest tak g!# bo ka, &e mo &e
by$ ro zu mia na na wie lu p!asz czy znach i ci% gle
na no wo od kry wa na. Roz po cz% !em te raz pra -
c# nad Je go II Kon cer tem For te pia no wym. Za -
wsze b# d# pa mi# ta! Je go spoj rze nie i s!o wa.

Dzi" ju& Go nie ma,
Lecz chwi la! Jak to?
Przy k!a dam pal ce do kla wia tu ry
I On jest, On &y je!
Wdzi#cz ny za mu zy k#, któ r% zo sta wi!,
Dzi# ku j# Bo gu, &e po zna$ Go mo g!em.

!

Kie dy gosz cz% ca na sce nie Te atru Mu zycz -
ne go w Gli wi cach s!yn na or kie stra „Ca me ra -
ta Sal zburg” z!o &y !a ho!d Woj cie cho wi Ki la ro -
wi, wy ko nu j%c na bis w zna ko mi tym

no wo rocz nym kon cer cie je go walc z fil mu Je -
rze go Hof f ma na „Tr# do wa ta”, w wy j%t ko wo
doj mu j% cy spo sób od czu !am nie obec no"$ Mi -
strza. W chwi li, w któ rej po win nam wyj"$

Violetta Rotter-Kozera
publicystka, dziennikarka Telewizji Katowice

m
ój
K

IL
A

R

na sce n#, by po dzi# ko wa$ wy ko naw com i po -
&e gna$ si# z pu blicz no "ci%, na gle po czu !am trud -
ne do opa no wa nia wzru sze nie i &al. W ró& nych
roz mo wach w ra diu czy te le wi zji po wta rza !am
ostat nio, &e po zo sta nie z na mi nad zwy czaj ne
dzie !o kom po zy to ra, któ re mo &e by$ po cie ch%
w cza sie &a !o by. My li !am si#. Styl kom po zy tor -
ski twór cy od zwier cie dla je go wy j%t ko w% oso -
bo wo"$, tak bar dzo go przy po mi na… Kie dy tyl -
ko za brzmia !a ta nie zwy k!ej uro dy, de li kat na
i zwiew na, jak by nie rze czy wi sta mu zy ka,
w u!am ku se kun dy po wró ci !y ró& ne wspo mnie -
nia. Na wet s!o wa o fil mo wych wal cach i tan -
gach: Wszyst ko cze go nie umiem ta! czy", to lu -

bi# pi sa".
Za wsze b# d# pa mi# ta$ je go na sta wie nie

do &y cia, któ re po tra fi! uj%$ w pro stych s!o wach:
czu j# si# ogrom nie szcz# $li wy, %e w ogó le je stem

na $wie cie, %e upra wiam ta ki za wód, któ ry jest

za wo dem dla le niu chów i ja ko$ da& mi Pan Bóg

to, %e nic nie ro bi'c mo g# do sta wa" ta kie na -

gro dy i b!y sko tli we, nie tu zin ko we ri po sty,
"wiad cz% ce o wy j%t ko wym po czu ciu hu mo ru,
a szcze gól nie od po wied' na py ta nie ja kiej
mu zy ki lu bi s!u cha$: Lu bi# oczy wi $cie Ra ve la,

któ ry za ini cjo wa& co$ co jest dzi siaj nie zwy kle

mod ne, po pu lar ne, rów nie% prze ze mnie upra -

wia ne, mia no wi cie w&a $nie ta k' mu zy k# re pe -

ty cyj n', po wta rzal n'. To jest pierw szy cz&o wiek,

któ ry od wa %y& si# co$ ta kie go na pi sa". Po za tym

lu bi# bar dzo du %o mu zy ki, ta kiej ja k' wszy scy

lu bi': Mo zar ta, Ba cha i Beetho ve na. Ale tak naj -

ogól niej to lu bi# mu zy k# wszyst kich mo ich ko -

le gów, to zna czy wszyst kich cz&on ków Zwi'z ku

Kom po zy to rów Pol skich… Kie dy przy po mnia -
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Grzegorz Niemczuk (z lewej), Pawe& Przytocki i Wojciech Kilar podczas Festiwalu Ave

Maria, ko$ció& $w. Stanis&awa B.M., Czelad( 2012 r.

Chwi la re lak su po ofi cjal nym po ka zie fil mu „Woj ciech Ki lar. Cre do”. Od le wej:

Vio let ta Rot ter-Ko ze ra, Woj ciech Ki lar i Zdzi s&aw So wi! ski. 
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!am t" wy po wied# kom po zy to ro wi pod czas
ostat nie go wy wia du na Ja snej Gó rze dla re ali -
zo wa ne go wspól nie ze Zdzi s!a wem So wi$ skim
fil mu „Woj ciech Ki lar. Cre do”, za %mia! si" ser -
decz nie i sko men to wa!: Za po mnia !em o tym. To

mi si" uda !o.

Za wsze b" d" pa mi" ta& te' wy po wied# pew -
nej, po cho dz( cej ze szla chec kie go ro du Po lki,
któ ra ze !za mi w oczach udzie li !a mi wy wia du
po wy ko na niu Mis sy pro pa ce Ki la ra w Ka te -
drze Pol skiej we Lwo wie z pro% b( o nie ujaw -
nia nie jej na zwi ska: To dzie !o i to wy ko na nie

uza sad ni !o mo j# obec no$% we Lwo wie po dzi$
dzie&. By !o to w 2004 ro ku. Wy ko na nie Mis -

sy pro pa ce roz po czy na !o s!yn n( po dró' spe -
cjal nym Po ci# giem do mu zy ki Ki la ra na tra sie
Lwów – Rze szów – Kra ków – Ka to wi ce – Cz" -
sto cho wa od twa rza j( c( dro g" 'y cia kom po zy -
to ra. )la da mi Woj cie cha Ki la ra po d( 'a! ze spó!
NO SPR, Chór PR w Kra ko wie oraz so li %ci, by
po cz(w szy od Ka te dry Pol skiej we Lwo wie po -
przez po szcze gól ne sta cje ko le jo we a na Ba zy -
li ce Ja sno gór skiej sko$ czyw szy wy ko na& naj -
wa' niej sze dzie !a twór cy. Przy wtó rze

ko le jo wych za po wie dzi t!um po dró' nych za mie -
nia! si" w uwa' nych s!u cha czy. Wsz" dzie g!" -
bo kie wzru sze nie, cza sa mi zdu mie nie, nie -
milk n( ce bra wa, owa cje. Na tym w!a %nie
po le ga fe no men Je go mu zy ki.

I nie za po mn" ser decz nych s!ów Woj cie cha
Ki la ra, któ ry na Ja snej Gó rze po za ko$ cze niu
„Po dró 'y…” dzi" ko wa! Jo an nie Wnuk -Na za -
ro wej i mnie, mó wi(c: Bar dzo dzi" ku j", 'ró d!em

wszyst kie go co mnie w (y ciu naj pi"k niej sze go

spo tka !o, za wsze by !y nie wia sty. 

!

Joanna Wnuk-Nazarowa
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Za nim po zna !am oso bi %cie Woj cie cha Ki la ra,
zna !am %wiet nie je go utwo ry. Wszy scy m!o dzi fa -
scy no wa li %my si" je go Riff 62 czy Ge ne ri que

na War szaw skich Je sie niach. To by !y bar dzo moc -
ne utwo ry, szcze gól nie Riff, na wet dzi%, gdy si"
go s!u cha, to on po pro stu po ra 'a – krót ka for -
ma, jed no cze %nie sza le nie eks pre syw na. Po tem
by !o pra wy ko na nie „Krze sa ne go” pod dy rek cj(
Ja na Kren za na War szaw skiej Je sie ni, no men
omen – Krenz na ko niec si" okr" ci! wo kó! w!a -
snej osi, 'e by w ten spo sób pod kre %li& w!a sne roz -
en tu zja zmo wa nie t( mu zy k(. Po wie dzia! po tem
do Ki la ra: „Wpu %ci !e% %wie 'e po wie trze”. Ale po -
!o wa sa li by !a obu rzo na, i to w!a %nie po ko le nie
kom po zy to ra, w!a %nie ci, któ rzy so no ryzm
wspó! two rzy li, a tak 'e ci z po ko le nia nie co
star sze go, któ re po pa# dzier ni ku 56” rzu ci !o si"
na za ka za ne wcze %niej eks pe ry men ty do de ka fo -
nicz ne, punk tu ali stycz ne i tak da lej. Zi ry to wa !o
ich ta kie osten ta cyj ne zwró ce nie si" ku folk lo ry -
zmo wi. Cz"%& si" na wet ob ra zi !a za to, 'e od cho -
dzi od awan gar dy. Na folk lo ryzm tam to po ko le -
nie pa trze& nie mo g!o, bo by!… mo 'e nie
na ka zy wa ny, ale za st"p czy wo bec za le ca nych
wów czas pie %ni ma so wych i chwa l( cych ustrój.
M!o de po ko le nie nie by !o ob ci( 'o ne ta kim do -
%wiad cze niem, w zwi(z ku z czym od ra zu wpa -
d!o w za chwyt. Krze sa ny to jest w!a %ci wie ta niec
zbój nic ki, któ re go ele men tem jest krze sa ny.
Kie dy% na pi sa !am re fe rat na je go te mat, za fa scy -
no wa na t( kom po zy cj(. Po la tach, kie dy po zna -
!am Woj cie cha Ki la ra, po wie dzia !am mu, 'e ten
utwór po wi nien si" na zy wa& „Zbój nic ki”, bo to

jest ta niec zbój nic ki ze wszyst ki mi swo imi fi gu -
ra mi. On si" ro ze %mia! i stwier dzi!, 'e na tu ral nie
mam ra cj", jest %wia do my, i' na pi sa! ta niec
zbój nic ki, ale… „Krze sa ny” %wiet nie brzmi.
Pó# niej na pi sa! jesz cze in ne utwo ry in spi ro wa -
ne gó ral skim folk lo rem i te ma ty k(: Ora w", Ko -

$cie lec, Si w# mg!" – cu dow n( kom po zy cj" na -
pi sa n( dla An drze ja Ba chle dy, se nio ra -se nio ra,
oj ca i dziad ka s!aw nych nar cia rzy. On zresz t( tak -
'e by! zna nym nar cia rzem. Po nie wa' w star szym
wie ku nie móg! ju' %pie wa& te no rem, Ki lar na -
pi sa! mu ten utwór z par ti( ba ry to no w(. Si wa mg!a
b" dzie zresz t( wy ko na na na in au gu ra cj" na szej
no wej sie dzi by 1 pa# dzier ni ka te go ro ku. Za %pie -
wa Wie s!aw Ochman.

Woj cie cha Ki la ra po zna !am wcze %niej, ale za -
przy ja# ni !am si" z nim, kie dy zo sta !am dy rek -
to rem NO SPR, trzy na %cie lat te mu. W tym cza -
sie zro bi li %my z or kie str( wie le kon cer tów dla
uczcze nia ró' nych je go ju bi le uszy. W sze%& dzie -
si( t( rocz ni c" je go uciecz ki z mat k( ze Lwo wa
zre ali zo wa li %my na przy k!ad pro jekt „Po ci(g
do mu zy ki Ki la ra”. Po ci( giem wy na j" tym
od PKP po dró 'o wa li %my zmie nia j(c to ry nor -
mal ne na sze ro kie i z po wro tem, wsz" dzie kon -
cer tu j(c. We Lwo wie wy ko na li %my Mis sa pro

pa ce i bar dzo 'a !o wa li %my, 'e tam nie by! z na -
mi. Jed nak tak zde cy do wa!. Lwów by! dla nie -
go wspo mnie niem dzie ci$ stwa, ta kim ra jem utra -
co nym, wy bra! so bie no w( oj czy zn" – )l(sk,
a kon kret nie Ka to wi ce. To jest – co wie lo krot -
nie pod kre %la! – je go „oj czy zna praw dzi wa”,
a tam jest „oj czy zna dzie ci$ stwa”, i niech ju'

dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach

ta k( po zo sta nie. My %l", 'e tro ch" nie s!usz nie tak
zde cy do wa!, bo gdy by po je cha! z na mi do Lwo -
wa, to by zo ba czy! w pol skiej ka te drze, 'e pu -
blicz no%& tyl ko w po !o wie to by li ci sta rzy po -
lo nu si, a resz t" sta no wi !a m!o dzie' i to ukra i$ ska,
któ ra chcia !a po zna& wy bit ne go kom po zy to ra
i je go dzie !o. Po tem gra li %my na dwor cach
w Rze szo wie, w Kra ko wie, a Woj ciech Ki lar
po stro nie pol skiej ju' do nas do !( czy!. Tam s!u -
cha !a nas pu blicz no%& %wia do ma, 'e ta kie wy -
da rze nie na st( pi, bo do wie dzia !a si" o tym z me -
diów, ale te' s!u cha cze zu pe! nie kon cer to wa niem
za sko cze ni, z ba ga 'a mi, ple ca ka mi, któ rzy de -
cy do wa li si" na wy jazd po ci( giem pó# niej szym,
po to 'e by po s!u cha& Exo du sa, czy Ko $ciel ca.
Wy l( do wa li %my w ko$ cu w Ka to wi cach, wi ta -
ni tu ser decz nie, szcze gól nie kom po zy tor, 
któ ry wy siad! z sa lon ki spe cjal nie dla nie go za -
mó wio nej. Ale za ko$ czy li %my po dró' w Cz" -
sto cho wie, bo to by !o je go uko cha ne miej sce.
Tam gra li %my wie lo krot nie – Bo gu ro dzi c", An -

ge lu sa, Ma gni fi cat…
Po za tym zro bi li %my w Ka to wi cach „Dzie$

Ki la ra” na je go sie dem dzie si( te pi( te uro dzi ny,
„Noc Ki la ra” na osiem dzie si( te, wy szli %my
na uli ce, gdzie od by wa !y si" roz ma ite per for man -
ce (mo' na si" by !o na przy k!ad ucha rak te ry zo -
wa& na Dra cu l", za ta$ czy& na uli cy po lo ne -
za z Pa na Ta de usza). To wszyst ko Woj ciech
Ki lar bar dzo sym pa tycz nie od bie ra!. Trze ba
wspo mnie&, 'e daw na WO SPR, po tem WO -
SPRiT, obec nie za% NO SPR na gra !a pra wie ca -
!( je go mu zy k" fil mo w(.

B" dzie mi bra ko wa !o pó# no wie czor nych roz -
mów te le fo nicz nych. Woj ciech Ki lar po strze ga -
ny ra czej ja ko sa mot nik rzad ko spo ty ka j( cy si"
z lud# mi w swo im do mu, zw!asz cza po %mier -
ci 'o ny, za wsze ch"t nie roz ma wia! przez te le fon
i to na ró' ne te ma ty – spo !ecz ne, po li tycz ne, ró' -
ne, bo te d!u gie roz mo wy do ty czy !y nie tyl ko mu -
zy ki. Za wsze roz s(d ny, zdy stan so wa ny, a je go
g!" bo ka wia ra w Bo ga spra wia !a, 'e opty mi stycz -
nie wi dzia! przy sz!o%& na sze go kra ju, sztu ki…
Oczy wi %cie wie le mu si" nie po do ba !o, ale
wie rzy!, 'e kie dy% si" to wszyst ko do brze roz -
wi( 'e. I te go uf ne go opty mi zmu, wia ry, 'e Pan
Bóg czu wa nad na mi i spra wy zmie rza j( w do -
brym kie run ku – te go mi b" dzie bra ko wa !o.

B" dzie mi te' bra ko wa !o je go 'ar tów, je go
opo wia da nia dow ci pów. By! wi ce prze wod ni cz( -
cym na szej Ra dy Pro gra mo wej (prze wod ni cz( -
cym jest Krzysz tof Pen de rec ki, cz!on kiem by!
Hen ryk Mi ko !aj Gó rec ki, za sia da li w niej dy rek -
to rzy pro gra mu II Pol skie go Ra dia, zna ni dy ry -
gen ci, pre zy dent Ka to wic Piotr Uszok). Po ta -
kich na ra dach za wsze wspól nie cho dzi li %my
na obiad, 'e by ja ko% pod su mo wa&, ewen tu al nie
uzu pe! ni& na sze ob ra dy. I w!a %nie wte dy Woj -
ciech Ki lar za czy na! opo wia da& fan ta stycz ne
dow ci py, te naj now sze, ale i sta re, przed wo jen -
ne szmon ce sy, o któ rych ju' za po mnie li %my.

B" dzie mi bra ko wa !o je go cie p!a i ser decz -
no %ci.

Za no to wa! Bog dan Wi de ra

W jed nym z wy wia dów – by !e$ Woj cie chu py ta ny o to, jak chcia! by$ by% za pa mi" ta ny po $mier ci. Od po wie dzia !e$:
„Ja ko do bry cz!o wiek: kto$ kto wniós! odro bi n" na dziei, odro bi n" ra do $ci – a mo (e na wet odro bi n" wia ry – w (y cie $wia ta”.

Ma estro – Two je pra gnie nie si" spe! ni !o... Je ste$ tak za pa mi" ta ny i tak b" dziesz pa mi" ta ny. Po zo sta wi !e$ nam jesz cze – jak dar – owo ce Two jej pra -

cy; i (y cie, jak wia ry god ne $wia dec two, (e dro ga O$miu B!o go s!a wie&stw nie pro wa dzi do ni k#d, (e przy no si owoc ob fi ty...

/Frag ment ho mi lii ar cy bi sku pa metropolity katowickiego Wik to ra Skwor ca wy g!o szo nej pod czas Mszy po grze bo wej Woj cie cha Ki la ra/
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Woj cie cha Ki la ra zna !am od wcze sne go dzie -
ci" stwa. Mam w oczach ob raz kom po zy to ra
i je go przy sz!ej #o ny, do któ rej przy je# d#a! bar -
dzo cz$ sto na uli c$ War szaw sk%, gdzie na ucza !a
for te pia nu, a by !y to chy ba wcze sne la ta sze&' dzie -
si% te. Za pa mi$ ta !am ich ja ko bar dzo pi$k n%, bar -
dzo za ko cha n% pa r$. Ona, wy so ka, szczu p!a bru -
net ka, o zie lon ka wych, lek ko sko &nych oczach
cz$ sto no si !a ta ki bar dzo cha rak te ry stycz ny dla
tam tych cza sów strój – czar ny, ob ci s!y swe te rek
i tzw. rock’n’rol lo w%, ko lo ro w% spód ni c$; on wy -
so ki, szczu p!y. Mo #e to jest spoj rze nie dziec ka,
ale spra wia li na mnie tro ch$ nie ziem skie wra #e -
nie, zw!asz cza na tle tej sza rej wów czas uli cy War -
szaw skiej. Wy da wa li mi si$ ta cy nie zwy kli, jak -
by &my dzi& po wie dzie li, z nie co wy# szej pó! ki.

Po la tach, kie dy na gry wa !am wie lo go dzin ne roz -
mo wy z Woj cie chem Ki la rem, mó wi! mi, #e ich na -
rze cze" stwo trwa !o d!u go, #e nie wszyst ko by !o ta -
kie pi$k ne i !a twe, cho' po wie dzia! jed no cze &nie,
#e dla nie go to by !a mi !o&' od pierw sze go wej rze -
nia. Przy wo !a! wte dy ta ki ob raz Bar ba ry Po mia -
now skiej z cza sów, gdy obo je cho dzi li do Li ceum
Mu zycz ne go. Po wie dzia!, #e mi gn$ !a mu kie dy&
na za kr$ cie scho dów, ta ka pi$k na, szczu p!a dziew -
czy na, i od ra zu si$ za ko cha! cho cia# – i to tak #e
mi po wie dzia!, – z jej stro ny wy gl% da !o to tro ch$
ina czej. Po bra li si$ w 1966 ro ku. Mnie ten ob raz
lu dzi bar dzo szcz$ &li wych, udu cho wio nych po zo -
sta! w oczach. Po tem pan Woj ciech mó wi! wie lo -
krot nie o tym, ja ka to by !a wiel ka mi !o&', jak bar -
dzo by li zwi% za ni ze so b%.

W pó( niej szych la tach spo ty ka !am go, cho dz%c
z ma m% na kon cer ty. Za wsze chwi l$ roz ma wia -
li &my pod czas prze rwy czy po kon cer cie. Mia!
bar dzo cha rak te ry stycz ny g!os i wszyst ko, co mó -
wi! wy da wa !o mi si$ nie sztam po we, nie co -
dzien ne. Za wsze mia !am w uszach t$ in no&'
brzmi% c% w je go wy po wie dzi, dla te go bar dzo cze -
ka !am na ten mo ment, kie dy po dej dzie my, by za -
mie ni' cho' kil ka s!ów.

Pó( niej, kie dy pra co wa !am ju# w ra diu, ma rzy -
!am o tym, #e by go na gra', aby po wsta !a d!u ga, po -
g!$ bio na au dy cja do ku men tal na. Wie dzia !am, #e
cz$ sto udzie la wy wia dów lu dziom zna j% cym si$ do -

sko na le na mu zy ce i po wsta j% pro -
fe sjo nal ne au dy cje o wspó! cze -
snym, wy bit nym kom po zy to rze.
Na to miast ja chcia !am przed sta wi'
Woj cie cha Ki la ra z in nej per spek ty -
wy, ja ko nie sa mo wi te go cz!o wie ka
po pro stu i to si$ uda !o. Roz po cz$ -
li &my w 1997 ro ku i na gry wa nie
trwa !o dwa la ta. Nie wszyst ko,
o czym mó wi li &my zna la z!o si$
na dwóch p!y tach, któ re w efek cie
po wsta !y. Jed na z nich po &wi$ co -
na jest mu zy ce fil mo wej i je go fa -
scy na cji ki nem, a dru ga kom po no -
wa niu mu zy ki po wa# nej i tam
zna la z!y si$ wy po wie dzi o wie rze,
mi !o &ci, o fi lo zo fii i po li ty ce, o #y -
ciu po pro stu, no i oczy wi &cie o sa -
mej mu zy ce. I w tej au dy cji, cho' by!
to do pie ro 1997 rok, od niós! si$ tak -
#e do &mier ci, któ rej, jak twier dzi!,
si$ nie boi, i do prze mi ja nia, któ re
wbrew te mu, co s% dzi wi$k szo&' lu -
dzi, uwa #a! za co& wspa nia !e go.
Mó wi!, #e nie chcia! by by' ani o je -
den dzie" m!od szy, nie chcia! by, #e -
by czas si$ cof n%!, a je &li ju# – a by -
!o to dla mnie bar dzo nie zwy k!e
i po ru sza j% ce, – to tyl ko dla te go, #e -
by na pra wi' krzyw dy, któ re wy rz% -
dzi!, aby od pi sa' na li sty, na któ -
re nie od pi sa!, #e by móc pój&' na po grzeb,
na któ ry nie po szed!. Na py ta nie, co uwa #a
za szcz$ &cie, od po wie dzia! ta kim prze j$ tym,
g!o sem, #e po pro stu #y cie jest szcz$ &ciem. 

Ten kon takt, ta ki d!u gi, ja ko #e cz$ sto wte dy u nie -
go by wa !am, to by !o co& wy j%t ko we go i je stem
szcz$ &li wa, #e to by !o mo# li we, #e si$ wy da rzy !o.
W na st$p nych la tach na gry wa !am go jesz cze wie -
lo krot nie; mó wi! o „Mis sa Pro Pa ce”, roz ma wia -
!am z nim wte dy kie dy skom po no wa! „Po lo ne za”
i przy wie lu in nych oka zjach i za wsze mia !am to
sa mo od czu cie – ob co wa nia z kim& wy j%t ko wym.
Ci% gle s!u cha !am te# je go utwo rów. Po tem to czy -
li &my d!u gie roz mo wy te le fo nicz ne, ostat nio, je sie -

ni%, kie dy otrzy ma! fran cu sk% Le gi$ Ho no ro w%. Dla
nie go, któ ry ko cha! Fran cj$, a zw!asz cza Pa ry#, by -
!o to bar dzo wa# ne wy da rze nie. Pa mi$ tam te# jak
w ubie g!ym ro ku za dzwo ni !am la tem, #e by z!o #y'
mu #y cze nia uro dzi no we. Po wie dzia! mi, #e od ja -
kie go& cza su mia! pro blem z pew nym mo ty wem
w swo jej naj now szej kom po zy cji, ale po przed niej
no cy &ni !a mu si$ je go uko cha na #o na Bar ba ra i ra -
no, po prze bu dze niu, zna laz! bez tru du w!a &ci we roz -
wi% za nie. Czu!, i# sta !o si$ tak za jej spra w%. By! bar -
dzo we so !y, to co mó wi! by !o zja wi sko we, po god ne
i ra do sne. I ta kie go Woj cie cha Ki la ra za pa mi$ ta !am. 

Za no to wa! Witold Turant

nia &ro do wi ska czy so li dar no&'
z to wa rzy sza mi spo ty ka ny mi
na &cie# ce na Ry sy’.

(…) ten dok to rat ho no ris cau sa
jest o wie le bar dziej po trzeb ny
nam, Wy dzia !o wi Teo lo gicz ne mu,
sze rzej: Uni wer sy te to wi, ni# Czci -
god ne mu Lau re ato wi, wie lo krot nie
ju# ho no ro wa ne mu na ca !ym &wie -
cie. Co mó wi$ szcze rze, z po ko r%
i du m%, a te# z pew nym za my s!em.
Ten za& do ty czy te go, #e chcie li by -
&my – ja ko aka de mic cy &l% scy
teo lo go wie – no si' i pro pa go wa'
owo Ki la ro we zna mi$, t$ roz po zna -
wal n% w &wie cie mu zy ki to na cj$,
syn te z$: in te lek tu al n% i ar ty stycz -
n%, du cho w% i eg zy sten cjal n%. To
w!a &nie chce my, wzo rem Lau re ata,
da wa' na sze mu Uni wer sy te to wi,
sio strom na ukom. Naj kró cej: wia -
r$ i pi$k no. Do k!ad niej: wzmac nia'
ro zum no&' wia r% i pi$k nem”.

[J. Szy mik, frag men ty lau da cji
pod czas wr! cza nia dok to ra tu h.c.
w au li Wy dzia "u Teo lo gicz ne go
Uni wer sy te tu #l$ skie go, 12 czerw -
ca 2012 r.]

2. „For ma Ki la ro wej mu zy ki
mó wi &wia tu i je go Stwór cy ja kie&

wiel kie, fun da men tal ne ‘tak’. Dla te go ta mu zy -
ka idzie a# tak da le ko: jak wte dy, kie dy s!u cha -
my eks ta tycz ne go fi na !u Krze sa ne go, kie dy to nie -
bo zda je si$ otwie ra' na o&cie#… Do my &la my si$,
#e zaj rza! za za s!o n$ (w na szym imie niu; po to w!a -
&nie ma my ar ty stów, by tam za gl% da li i mó wi li jak
jest). Uj rza!, a nut, d(wi$ ków i ci szy po trze bu je
je dy nie po to, by nam o tym opo wie dzie'. I mó -
wi: nie wy obra #al nie pi$k ne jest praw dzi we.

Bo pi$k no jest praw d%, a praw da – pi$k nem.
Kie dy prze czy ta! mo j% pro st% Mo dli tw! do Ma -

"ej Te re ski, in kru sto wa n% zwro ta mi wzi$ ty mi

z ‘Dzie jów du szy’ &w. Te re sy i z ‘)ó! te go ze szy -
tu’, rzu ci! si$ na ni% !ap czy wie, jak wy g!od nia !y wilk
na d!u go tro pio n% zwie rzy n$. To by !a jed na z ostat -
nich kom po zy cji w je go #y ciu (je &li nie ostat nia).
Stwo rzy! wspa nia !% pie&" na chór mie sza ny a ca -
pel la, utwór de dy ko wa ny Uni wer sy te to wi *l% skie -
mu na ju bi le usz 45-le cia. Tekst jest na st$ pu j% cy:

*wi$ ta Te re so, Sio stro, Przy ja ció! ko,
Po mó# nam pi sa' #ó! ty ze szyt ma !y.
I tak jak je ste& Je mu wier n% cór k%,
Tak przy nas czu waj: wró' nas Bo gu ca !ych.

Tak si$ po do ba Pa nu twa na dzie ja,
Wszyst ko co pro ste, czy ste i po kor ne.
I do Je zu sa oczy twe si$ &mie j%.
Niech nas pro wa dzi two je ser ce hoj ne.

*wi$ ta Te re so, Pa tron ko mi !o &ci,
Usi%d( za sto !em, do bra Sio stro – z na mi.
Spe!" swe ma rze nia: wy rwij nas z ciem no &ci
I mknij ku nie bu win d% z grzesz ni ka mi.

Do tych fraz &mia !y mu si$ oczy (jak Te re sce
do Je zu sa): wró' nas Bo gu ca !ych, wy rwij nas
z ciem no &ci, mknij z na mi ku nie bu. Prze czu wa!,
#e zbli #a si$ mo ment przej &cia, i #e mu zy ka, film,
Lwów, *l%sk i zie mia ca !a by !y je dy nie przed sion -
kiem. )e Bóg i Ba sia cze ka j%”.

[J. Szy mik, B! d! Ci %pie wa" wo bec anio "ów
(Psalm 138,1), „Go%& Nie dziel ny”, 2 lu te go 2014 r.]

3. Te dwa po wy# sze au to cy ta ty przy wo !u je,
by do okre &li' to, co dla mnie w fe no me nie #y -
cia i dzie !a Ki la ra jest kwe sti% naj wa# niej sz%,
brzmi% c% cu dow nie ana chro nicz nie: #e sztu ce
i re li gii jest po dro dze, wbrew wspó! cze snym
krzy kom i po zo rom. I #e nie zmien nie #ar li wa mi -
!o&' do jed nej i tej sa mej #o ny przez ca !e d!u gie
#y cie oraz ró #a niec w kie sze ni mo g% nie prze -
szka dza' ar ty stycz nej twór czo &ci. A na wet
wprost prze ciw nie.
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1. „(…) je go mu zy ka bu dzi opór, zw!asz cza
w sfe rach awan gar do wej, (po) no wo cze snej kry -
ty ki. Jest to, ge ne ral nie, kon ster na cja pro sto t% Ki -
la ro wych kom po zy cji oraz ich nie ukry wa n% re li -
gij no &ci% (obie te ce chy s% za wsze po dej rze wa ne
o kicz, grzech nie wy ba czal ny dla pew ne go ty pu
‘re cen zji wy so kiej”). To za sta na wia j% ce: nie -
odmien nie, w ka# dym cza sie, po wo du j% od rzu ce -
nie, te dwie – ak cep ta cja ze stro ny ma lucz kich i !a -
ska wia ry. Jak bym czy ta! Ewan ge li$… Sam
Kom po zy tor, ostro# nie, oszcz$d nie, ale te# ja sno
na ten te mat: ‘nie wiem, co jest wa# niej sze: opi -

ks. prof. Jerzy Szymik
poeta, teolog, Wydzia! Teologiczny U*

Anna Sekudewicz
reporta#ystka, dziennikarka
Polskiego Radia Katowice
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Na sza wspó! pra ca z Woj cie chem Ki la rem
mia !a wy j"t ko wy cha rak ter, bo wiem na pi sa! on
mu zy k# do wszyst kich mo ich fil mów. Gdy za -
czy na li $my wspó! pra co wa% przy pierw szym
ob ra zie Struk tu ra krysz ta !u prze ko na !em Wojt -
ka, &e by mu zy ka po wsta !a naj pierw, a ja do -
pie ro pó' niej na kr# c# do niej film. By! scep -
tycz ny i mia! oczy wi $cie ra cj#, trze ba by !o j"
na pi sa% po raz dru gi. Od te go cza su po zo sta -
wi !em mu swo bo d#, a on od wdzi# cza! mi si#
kom po zy cja mi, o któ rych ma rzy !em i któ re by -
!y ko men ta rzem do mo ich fil mów. By% mo &e
raz za bra k!o mi pew ne go te ma tu, ale ni gdy nie
by !o tak, &e bym po wie dzia! mu: na pi sa !e$ nie
to, co bym chcia!. 

W kil ku fil mach u&y !em je go mu zy ki sym -
fo nicz nej. Nie zwy k!e by !o to, &e do Exo du su,
któ ry Woj tek mi de dy ko wa!, ja z ko lei do ro -
bi !em film, któ ry kom plet nie nie przy le ga
do te go, jak Woj tek ten utwór prze &y!. Exo dus

by! hym nem „So li dar no $ci”, a Do tkni" cie r" -
ki od no si !o ten utwór do &y dow skie go mo ty -
wu i do pa mi# ci Ho lo kau stu. Oczy wi $cie
Woj tek twór czo wspó! pra co wa! przy tym fil -
mie i od two rzy! dla nie go eta py po wsta wa nia
utwo ru. 

Za no to wa! To masz Okra ska

Krzysztof Zanussi
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ks. arcybiskup senior
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Woj cie cha Ki la ra po zna !em, b# d"c bi sku pem
die ce zjal nym, ok. 1985, 1986 ro ku, cho% oczy -
wi $cie, ju& wcze $niej s!y sza !em ró& ne wy ko na -
nia je go utwo rów. W cza sie tych wszyst kich lat
zna jo mo $ci od wie dza !em pa( stwa Ki la rów,
te le fo no wa li $my do sie bie, roz ma wia li $my
na ró& ne te ma ty. Od po cz"t ku ude rzy !a mnie je -
go oso bo wo$%, nie zwy k!a skrom no$% i pro sto -
ta. Wi dzia !em rów nie&, &e kul tu ra gór no $l" ska
go urze k!a. My $l#, &e wi dzia! w niej pro sto t#,
ci#& k" pra c#, ale i Bo ga. To war to $ci, któ re przy -
wióz! ze so b" ze Wscho du, z uko cha ne go
Lwo wa – st"d tak do brze za akli ma ty zo wa! si#
na Gór nym )l" sku. Tu w Ka to wi cach zna laz!
wszyst ko to, co by !o mu po trzeb ne do &y cia
i two rze nia. Tu móg! si# roz wi ja%, tak &e du cho -
wo. Zna laz! $ro do wi sko mu zycz ne, wy bit -
nych na uczy cie li, wy cho waw ców, któ rzy
do dzi$ kszta! c" ko lej ne po ko le nia uzdol nio nych
mu zy ków. Tu wresz cie po zna! &o n# Bar ba r#.
Oprócz Lwo wa i Ka to wic nie zwy kle wa& na dla
Ki la ra by !a rów nie& Ja sna Gó ra. Cz# sto tam by -
wa!. Da wa !a mu in spi ra cj# do two rze nia i by -
!a dro go wska zem w je go &y ciu. 

Ki lar otwo rzy! nam drzwi do praw dy.
W tym $wie cie tak bar dzo zró& ni co wa nym,
w $wie cie ró& nych qua zi -war to $ci po ka za!, &e
mu zy ka mo &e pe! ni% bar dzo wa& n" ro l#. I to
by !a w!a $nie ta nie zwy k!a umie j#t no$% Ki la -
ra, &e za po mo c" mu zy ki !" czy! lu dzi. Ale mu -
zy ka wy p!y wa !a z je go wia ry, nie od wrot nie.
Mia! g!# bi# du cho w" i prze le wa! j" w nu ty.
Dla te go uwa &am, &e aby zro zu mie% mu zy k#
Ki la ra, trze ba wej$% w je go du cho wo$%, w to
ogrom ne bo gac two, któ re zo sta !o wy kszta! co -
ne za !a sk" Bo &". 

Wa& n" ce ch" Ki la ra by! rów nie& je go we -
wn#trz ny !ad, pew ne go ro dza ju po uk!a da nie.
To dzi# ki tej we wn#trz nej dys cy pli nie móg!
zna le'% si# w cha osie co dzien no $ci i two rzy%
tak do sko na !e dzie !a. Bez wia ry jed nak tych
dzie! by nie by !o. To do wód na to, &e chrze -
$ci ja( stwo jest na ka& d" epo k#, na ka& dy czas.
Ki lar nie ba! si# swo ich cza sów, po tra fi! zna -
le'% w nich !ad, pew no$%, spo kój – na wet gdy
cho dzi !o o rze czy osta tecz ne. Mo& na na wet po -
wie dzie%, &e Ki lar ja ko$ zbli &y! si# do praw -
dy, a praw da za owo co wa !a wia r", na dzie j"

i mi !o $ci". I re &y se rzy w nim to wi dzie li i do -
ce nia li. Kutz, Waj da, Za nus si to prze cie& s"
rów nie& lu dzie, któ rzy szu ka j" praw dy. Po -
szcze gól ni ar ty $ci pod cho dz" do niej ina czej.
Mó wi si#, &e ka& dy cz!o wiek ma swo j" praw -
d#. A w rzeczywisto$ci je ste $my zm# cze ni re -
la ty wi zmem. Dla Ki la ra praw da by !a jak
sym fo nia – wpraw dzie wie lu wy ko naw ców,
a ka& dy mia! cz"st k# praw dy, jed nak wszyst -
ko ra zem by !o ze so b" sple cio ne, po uk!a da ne
i zjed no czo ne. Ale jesz cze raz po wta rzam, to
po uk!a da nie wy ni ka !o z &y cia na wzór Chry -
stu sa. To by !o praw dzi we chrze $ci ja( stwo, któ -
re nie na wra ca ogniem i mie czem, ale mu zy -
k". I Ki lar to rze czy wi $cie ro bi!, dla te go je go
mu zy ka by !a jak ka te che za. Dzi# ki te mu Ki -
lar tra fia! i do lu dzi sta rych, i m!o dych. 

Ta de usz Ró &e wicz kie dy$ po wie dzia!, &e
„cz!o wiek dzi siaj ro dzi si# bez mi !o $ci, &y je
bez wia ry i umie ra bez na dziei”. To przy k!ad
my $li to tal nie pe sy mi stycz nej. Ki lar jest
przy k!a dem cze go$ in ne go. Mó wi!, &e nie boi
si# $mier ci, bo je $li jest si# cz!o wie kiem
wia ry, to nie mo& na si# ba% spo tka nia z naj -
wy& szym do brem, z Pa nem Bo giem. Po ka za!,
&e do bre chrze $ci ja( skie &y cie pro wa dzi
do do brej $mier ci. Ten te mat dzi$ jest jed nak
wiel kim pro ble mem. Ni by wie my, &e wszyst -
ko zmie rza do $mier ci, wie my, &e kie dy$
umrze my, ale jed nak dla m!o dych lu dzi
$mier% nie ma wy mia ru re al ne go, nie ist nie -
je. *y j" tak, jak by $mier ci nie by !o. Nikt ich
jed nak te go nie uczy, nie wy cho wu je. I po tem
w ob li czu osta tecz no $ci s" dra ma ty i roz pacz.
To wy nik bra ku chrze $ci ja( skie go po dej $cia.
A Ki lar swo im &y ciem i $mier ci" da! $wia dec -
two praw dzie. Nie za !a ma! si# po $mier ci &o -
ny, nie za mkn"! w so bie, a prze cie& wie lu lu -
dzi w ob li czu $mier ci bli skiej oso by, nie
ma j"c wia ry, za tra ca si# w roz pa czy. )mier%
by !a dla nie go for m" mo bi li za cji. Pra co wa!
i dzi# ko wa! Pa nu Bo gu, &e oszcz# dzi! &o nie
cier pie(, a je mu da! !a sk# d'wi ga nia krzy &a
roz sta nia. Efek tem te go okre su by !y Te Deum

i Ve ni Cre ator. 
Co zro bi my ze spu $ci zn", któ ra zo sta !a

po Ki la rze? Ki lar nie tyl ko zo sta wi! nam mu -
zy k#, któ ra nas pod no si, któ ra uka zu je no we ho -
ry zon ty, ale po ka za!, jak &y%. To by! $wiec ki apo -
sto!. Wa& ne do prze ka za nia s" war to $ci, któ re
wy zna wa! Woj ciech Ki lar: skrom no$%, po ko ra,
mi !o$% do Bo ga i cz!o wie ka oraz to, &e war to
&y cie do brze prze &y%. 

Za no to wa !a Agniesz ka Si ko ra

re&yser filmowy,
napisa! muzyk# do wsztstkich moich filmów
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Woj ciech Ki lar i Krzysz tof Za nus si. Uro czy sto#$ nada nia ty tu!u do cto ra ho no ris cau sa

Uni wer sy te tu Opol skie go. Opo le 1998.
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Napo cz!t ku by" jed nak ro dzin ny Lwów
– mia sto wspo mi na ne za wsze z czu "o -

#ci! i te nie na sy co ne w"ó cz$ gi po ki nach, pa sja,
któ ra ju% wte dy da "a o so bie zna& z ca "! mo c!.
Lecz do mia sta uro dze nia Ki lar nie o#mie li" si$
ni gdy wró ci&, cho& oka zje b$ d!; zbyt bo le sne by -
"o tam to roz sta nie ze Lwo wem 12-let nie go
Wojt ka, gdy Ki la ro wie w ro ku 1944 mu sz! go
opu #ci& na za wsze, jak dzie si!t ki ty si$ cy lwo wia -
ków. Ma j! za so b! la ta woj ny oraz prze mien nej
oku pa cji nie miec kiej i so wiec kiej. Oj ciec Jan
Fran ci szek, gi ne ko log i mat ka Neo nil la, ak tor -
ka, nie wie le za bio r! ze so b! z prze stron ne go
miesz ka nia przy uli cy Sa pie hy 89. Wkrót ce tak -
%e oka %e si$, %e w no wej sy tu acji da dz! o so bie
zna& ró% ni ce cha rak te ru, co do pro wa dzi nie ba -
wem do roz pa du ich zwi!z ku i w kon se kwen cji
do roz wo du. Oj ciec za miesz ka naj pierw w Za -
brzu, sk!d prze no si si$ wnet do War sza wy, gdzie
w 1951 ro ku umie ra. Mat ka z sy nem za trzy mu -
j! si$ w Rze szo wie, gdzie pa ni Neo nil la wi! %e
si$ z An to nim Gra zia dio, wi ce dy rek to rem rze -
szow skie go te atru, cz"o wie kiem o sta ro #wiec kim
uro ku, za wsze z musz k!, z któ rym prze nie sie si$
wkrót ce na 'l!sk. Woj tek kon ty nu uje na uk$ gry
na for te pia nie, cho& nie bar dzo przy k"a da si$
do in stru men tu, za to wnet wy ka zu je spon ta nicz -
ne za in te re so wa nie kom po no wa niem mu zy ki.
Krót ki po byt w Kra ko wie te% oka %e si$ nie for -
tun ny – nie po wo dze nia w szko le wr$cz alar mu -

j! ce; w pew nym mo men cie zbie ra a% 6 dwój, bo
ja ko an ty ta lent ma te ma tycz ny nie ra dzi so bie
z przed mio ta mi #ci s"y mi, ba, na wet z gim na sty -
ki mo cu je si$ z pa "! (pó( niej b$ dzie %ar to bli wie
okre #la" sie bie ja ko cia maj d$).

Ra tun kiem oka zu j! si$ Ka to wi ce, gdzie funk -
cjo nu je pierw sze w Pol sce Li ceum Mu zycz ne,
któ re "! czy na uk$ mu zy ki z przed mio ta mi ogól -
no kszta" c! cy mi, a te nie s! tu kla sy fi ko wa ne tak
ostro. Jest rok 1948 i Woj ciech Ki lar od naj du je
si$ wresz cie w no wym miej scu – jesz cze nie wie,
%e ca "e go %y cia. Ka to wi ce tych lat prze %y wa j!
okres wiel kiej ko niunk tu ry ar ty stycz nej, za#
na czo "o wy su wa si$ mu zy ka. Mia sto, któ re nie
bar dzo ucier pia "o w wy ni ku dzia "a) wo jen nych,
sta je si$ mek k! dla po wo jen nych roz bit ków,
w tym ar ty stów, twór ców i lu dzi na uki. Ju% 28 lu -
te go 1945 ro ku zo sta je po wo "a na Fil har mo nia
(pierw sza w po wo jen nej Pol sce) pod kie row nic -
twem Ja na Ni wi) skie go (przed woj n! – dy rek -
to ra Fil har mo nii War szaw skiej). 1 mar ca ma na -
to miast miej sce wy j!t ko wa uro czy sto#&: otwar cie
'l! skie go Kon ser wa to rium Mu zycz ne go (do eg -
za mi nów wst$p nych przy st! pi wnet 800 kan dy -
da tów – przy j$ tych zo sta nie 400). Jesz cze w mar -
cu da pierw szy kon cert or kie stra ra dio wa
stwo rzo na przez Wi tol da Ro wic kie go (pó( niej -
sza WO SPR). W po cz!t kach kwiet nia pod no si si$
kur ty na w Te atrze 'l! skim i do cho dzi do pre mie -
ry „Ze msty” Fre dry. Gdy z ko) cem sierp nia do -

trze do Ka to wic ewa ku owa ny ze Lwo wa Te atr
Pol ski pod dy rek cj! D! brow skie go z licz nym ze -
spo "em i du %ym re per tu arem, Ka to wi ce sta j! si$
ar ty stycz n! po t$ g!. Nie brak tu i lwo wia -
ków – po #ród ma la rzy, lu dzi pió ra i w ogó le twór -
ców ze wszyst kich dzie dzin. Ka wiar nie ma j!
wzi$ cie, za# przy „ma "ej czar nej” to cz! si$ nie -
ko) cz! ce roz mo wy z lwow skim za #pie wem.
Do te atru, w któ rym za an ga %o wa "a si$ pa ni
Neo nil la, z gma chu Kon ser wa to rium, gdzie
na par te rze usa do wi "o si$ Li ceum Mu zycz ne, Woj -
tek ma nie spe" na ki lo metr. Wpa da tu cz$ sto, by -
wa za ku li sa mi, sta je si$ by wal cem te go miej sca,
za pa mi$ ta nym przez ak to rów, w tym przez Gu -
sta wa Ho lo ub ka. Przyj d! la ta, gdy zo sta nie mu
zle co ne opra co wa nie opra wy mu zycz nej do pre -
mier, wte dy jed nak jest to ju% Woj ciech Ki lar, ce -
nio ny, cho& jesz cze po cz!t ku j! cy, kom po zy tor. 

W Li ceum Mu zycz nym jest w tym cza sie wie -
lu #wiet nych w przy sz"o #ci mu zy ków i twór ców,
s! Zdzi s"aw Szo stak i Jó zef 'wi der, któ ry roz pocz -
nie po tem stu dia od ra zu na trzech kie run kach:
teo rii mu zy ki, w kla sie for te pia nu oraz kom po -
zy cji pod kie run kiem Bo le s"a wa Woy to wi cza,
u któ re go kom po zy cj$ stu diu je tak %e Ki lar (jed -
no cze #nie kszta" ci si$ ja ko pia ni sta w kla sie prof.
W"a dy s"a wy Mar kie wi czów ny). Z jak wiel kim
spo ty ka si$ od ra zu za in te re so wa niem i uwa g! ja -
ko ta lent wy j!t ko wy, #wiad czy tak %e fakt, %e za -
miesz ka u swe go pro fe so ra Bo le s"a wa Woy to wi -
cza, cz"o wie ka o wiel kim pre sti %u, wa lo rach
in te lek tu i uzna nej kla sie to wa rzy skiej, przy tym
kon cer tu j! ce go pia ni sty i ce nio ne go kom po zy to -
ra. To #wiet ne la ta Wy dzia "u Kom po zy cji, gdy jed -
no cze #nie pro wa dzi swo j! kla s$ Bo le s"aw Sza -
bel ski, mistrz Hen ry ka Mi ko "a ja Gó rec kie go
i ro dzi si$ tzw. „szko "a #l! ska”. Po uko) cze niu stu -
diów z naj wy% szym od zna cze niem Woj ciech Ki -
lar jest przez pe wien czas asy sten tem pro fe so ra
Woy to wi cza nim ca" ko wi cie po ch"o nie go w"a -
sna twór czo#& – od ra zu z wy j!t ko wy mi suk ce -
sa mi; to te% ni gdy ju% nie zwi! %e si$ eta tem z %ad -
nym miej scem i po zo sta nie wol nym twór c!,
nie za le% nym w ka% dym zna cze niu. O je go po zy -
cji oso bi stej #wiad czy tak %e po wie rze nie mu wy -
g"o sze nia mo wy po %e gnal nej po #mier ci Grze go -
rza Fi tel ber ga w 1953 ro ku.

Ude rze nie pio ru na

Rokwcze #niej ma miej sce naj wa% niej sze
wy da rze nie w %y ciu Ki la ra, te% zwi! -

za ne z gma chem Kon ser wa to rium, gdy mi ja
na scho dach m"o dziut k! pia nist k$ wy j!t ko wej uro -
dy Bar ba r$ Po mia now sk!. To by "o jak ude rze nie
pio ru na; sam kom po zy tor po rów na tam to wra %e -
nie do pa mi$t nej sce ny z „Oj ca chrzest ne go” Fran -
ci sa For da Cop po li, gdy Mi cha el Cor lo ne pod roz -
pa lo nym nie bem Sy cy lii zde rza si$ wzro kiem
z mi ja n! dziew czy n!. Lecz mi n!& mu si a% 12 lat
na rze cze) stwa, nim w 1966 ro ku doj dzie w ko) -
cu do #lu bu z naj wi$k sz! mi "o #ci! %y cia. Ma ju%
wte dy za so b! trzy krot ne, ja ko kom po zy tor
awan gar do wy, rok po ro ku, owa cyj ne suk ce sy
na „War szaw skiej Je sie ni” oraz ca "! se ri$ kom -
po zy cji, w tym „Riff 62”, wy ko na ny w ro -
ku 1963 przez Fil har mo ni$ No wo jor sk!, ucho dz! -
c! za naj lep sz! or kie str$ sym fo nicz n! na #wie cie.
Trzy dzie sto let ni w tym cza sie Woj ciech Ki lar, cho&
cza sem zer ka na War sza w$, za wsze wra ca
do oswo jo nych Ka to wic, cho& w sen sie twór czym
i %y cio wym nic go tu w isto cie nie trzy ma. 

Wa% n! da t! w je go %y cio ry sie by" Pa( dzier -
nik i rok 1956, gdy Ka to wi ce od zy sku j! swo j!
hi sto rycz n! na zw$ i str! ca j! z sie bie znie na wi -
dzo ny Sta li no gród. Ten czas to okres su we ren -
nych aspi ra cji mia sta otwar te go, gdy ty le si$ dzie -
je w %y ciu kul tu ral nym i w sztu ce, pod wp"y wem
no wych im pul sów i awan gar do wych pro gra mów.
Ju% w tych la tach na zwi sko Ki la ra nie ma je dy -
nie lo kal ne go re zo nan su, za li cza ne jest do czo -
"o wych przed sta wi cie li m"o dej mu zy ki ja ko re -
pre zen tan ta tzw. „szko "y #l! skiej”. Moc no te%
za zna czy si$ od po cz!t ku w pro gra mach „War -
szaw skiej Je sie ni” – Mi$ dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu Mu zy ki Wspó" cze snej, za ini cjo wa ne go
w ro ku 1956 przez Ta de usza Ba ir da i Ka zi mie -

TADEUSZ
KIJONKA
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W 2004 ro ku Woj ciech Ki lar ode bra! z r"k Ta de usza Ki jon ki ty tu! Przy ja ciel #l" ska, a w ko lej nym ro ku zo sta!
lau re atem „Or !ów #l" skich” przy zna nych przez na sz" re dak cj$.

Gdy w dzie! po "mier ci Woj cie cha Ki la ra za dzwo ni #em do osia d#e go od lat w Cie szy nie
Jó ze fa $wi dra, ró wie "ni ka i jed ne go z naj bli% szych przy ja ció# z okre su stu diów i cza sów m#o -
do "ci, us#y sza #em za raz na wst& pie przy to czo ne w ty tu le zda nie, któ re mo% na uzna' za pod -
sta wo we dla wi ze run ku i oce ny %y cia zmar #e go. A prze cie% nie cho dzi #o mi o po zy ska nie te -
go ro dza ju opi nii ko go", kto si& ga pa mi& ci( do pierw szych ka to wic kich dni twór cy
„Krze sa ne go”. To by #a jak by od ru cho wa re ak cja Józ ka, oce na utrwa lo na przez wszyst kie
la ta a% po cza sy ostat nie, gdy %y cie Woj cie cha Ki la ra zbli %a #o si& do kre su. My "l&, %e tak pod -
su mo wa' mo% na w naj wi&k szym skró cie je go bio gra fi&, cho' nie da si& w kil ku s#o wach za -
wrze' ca #ej praw dy o ni kim. Tak, to by# szcz& "li wy cz#o wiek – spe# nio ny w sen sie twór czym
i %y cio wym, przy tym za wsze wol ny i nie za le% ny. Przede wszyst kim wy ko rzy sta# swój wiel -
ki ta lent, ce chy cha rak te ru i b#y sko tli w( in te li gen cj& cho' przy sz#o mu %y', jak nam wszyst -
kim, w nie #a twych cza sach wsze la kich ogra ni cze! i de spo ty zmu. 

To by"
szcz$#liwy
cz"owiek
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rza Se roc kie go. To okres wiel kiej ak tyw no !ci
spo "ecz nej, gdy ja ko pre zes Ko "a Zwi#z ku
Kom po zy to rów Pol skich w Ka to wi cach przez
kil ka ka den cji jest tak $e cz"on kiem pre zy dium
Zwi#z ku w War sza wie. Czyn ny w ju ry kon kur -
sów kom po zy tor skich, uczest nik licz nych przed -
si% wzi%& kul tu ral nych i ar ty stycz nych oraz ini -
cja tyw !ro do wi sko wych, gdy do mi nu je ha s"o
in te gra cji i wspól nych dzia "a' (w Ka to wi cach po -
ja wia si% wów czas (l# ski Klub M"o dych Twór -
ców) Ki lar jest ju$ w tych la tach na der wy ra zi -
st# po sta ci#, barw n# tak $e w roz bu cha nym
$y ciu to wa rzy skim, ja ko uczest nik wer ni sa $y, po -
pre mie ro wych spo tka' i dys put. Mo$ na go spo -
tka& w wie lu miej scach, gdzie si% co! dzie je, cz% -
sto z kie lisz kiem w r% ku i za pa lo nym pa pie ro sem
(pre fe ru je moc ne gau lo ises), nie rzad ko przy ba -
rze w s"yn nej Piw nicz ce w klu bie Pra cy Twór -
czej przy War szaw skiej; ko ne ser do brej kuch ni
i al ko ho li, en tu zja sta szyb kich sa mo cho dów, za -
wsze mod ny cho& z nie wy szu ka n# ele gan cj#, jest
ad o ro wa ny ja ko bon vi vant. Wy so ki, szczu p"y,
po ru sza j# cy si% lek kim spr% $y stym kro kiem,
dow cip ny i nie zwy kle oczy ta ny, ob da rzo ny
b"y sko tli w# iro ni#, wy ra sta" za wsze po nad Ka -
to wi ce i lo kal ne eli ty, cho& nie by" za du fa ny ani
te$ nie grze szy" ni gdy py ch#. Znacz n# cz%!& cza -
su sp% dza" w uwiel bia nym Za ko pa nem, gdzie
w do mu ZA IKS -u „Ha la mie”, by" nie mal do -
mow ni kiem, cho& w tych la tach ra czej „ta ter ni -
kiem ka wiar nia nym”. Two rzy" jed nak w Ka to -
wi cach, do k#d wra ca" by za si#!& do pra cy;
fi nan so wo nie za le$ ny i w ka$ dym ca lu pro fe sjo -
na li sta. Cho& wy da wa "o si% oczy wi ste, $e po rwie
go War sza wa – w Ka to wi cach $y" i tu wra ca", co -
raz bar dziej zro !ni% ty ze (l# skiem, z cza -
sem – (l# zak z wy bo ru. 

Jed nak li czy si% przede wszyst kim to, co two -
rzy. Spo !ród dzie" te go okre su spe cjal ne zna cze -
nie ma „Oda Be la Bar tók in me mo riam” (1957),
na pi sa na pod wra $e niem krwa wych wy da rze'
na W% grzech je sie ni# 1956. Gdy po uzy ska niu
sty pen dium prze by wa w Pa ry $u u s"yn nej Nad ii
Bo ulan ger, ta po przej rze niu par ty tu ry uzna "a, $e
nic wi% cej ja ko kom po zy to ro wi da& mu ju$ nie
mo $e i pro po nu je swo bod ne kon ser wa to rium
w j% zy ku fran cu skim o mu zy ce. Ten czas sta nie
si% okre sem roz sma ko wa nia w kul tu rze fran cu -
skiej i $y cia w Pa ry $u – wów czas jesz cze sto li -
cy kul tu ral nej !wia ta. Sp% dzi go g"ów nie w ki -
nach i jazz klu bach, co oka $e si% wa$ ne dla
kom po no wa nia nie tyl ko mu zy ki fil mo wej.
Mo $e i ten po byt po zwo li mu po tem wyj!& z nie -
wo li awan gar dy oraz pol skich kom plek sów za -
pó) nie nia i wtór no !ci, bo wiem wro dzo ny kry -
ty cyzm Ki la ra i je go kla sa wy ra fi no wa ne go
in te lek tu ali sty na pew no nie sprzy ja "y w upo rczy -
wym trwa niu przy wy czer pa nych wzo rach,
cho& nie od ra zu po ja wi si% „Krze sa ny”, któ ry
sta nie si% prze bo jem mi% dzy na ro do wych es trad
kon cer to wych.

Przed tem jesz cze da o so bie zna& cier pli wy do -
t#d los. W dro dze z Ka to wic do Kra ko wa, do k#d
po d# $a ko le j# z Bar ba r#, gdzie! pod jed n#
z ostat nich sta cji p%k" za nie dba ny wrzód $o "#d -
ka. Po trzeb na by "a na tych mia sto wa ak cja ra tun -
ko wa i prze wóz sa ni tar k# do kli ni ki. Na szcz% -
!cie na miej scu by "a nie od "#cz na Ba sia, rzec
mo$ na z po r% ki Opatrz no !ci. I tak w kwiet -
niu 1966 ro ku zo sta "a wresz cie je go $o n#, od t#d
obec n# nie mal wsz% dzie gdzie i on, w tym pod -
czas licz nych po dró $y po wiel kim !wie cie – a No -
wy Jork, Pa ry$, Lon dyn, Rzym i in ne me tro po -
lie od wie dza j# wie lo krot nie tak $e ja ko tu ry !ci.
Jed nak naj wa$ niej sze by "y za wsze Ka to wi ce.
O kli ma cie $y cia w bry now skim do mu Woj cie -
cha i Bar ba ry !wiad czy wzru sza j# ce zdj% cie kom -
po zy to ra na tle be $o we go mer ce de sa w ogro dzie
z na pi sem na ta bli cy re je stra cyj nej S1*BA SIA.
Ile$ w tym czu "o !ci, ale i wdzi% ku, bo te$ w ich
wza jem nych kon tak tach by "o co! wzru sza j# ce -
go, tak jak w mi "o !ci do udo mo wio nych ko tów,
któ re ni mi za w"ad n% "y. Na sta n# te raz d"u gie,
szcz% !li we la ta, naj bar dziej przy tym twór cze, tak -
$e z ra cji du cho wych prze "o mów, gdy co raz moc -
niej Ki lar zwi# $e si% z Ko !cio "em $ar li w#, g"% -
bo k# wia r#, któ rej naj czyst szy wy raz to za pew ne

przej mu j# cy „An ge lus” a udzia" w tym zna cz# -
cy ma w"a !nie g"% bo ko re li gij na Bar ba ra.

Miej sce Ka to wic

Otym, $e ni gdy nie wy pro wa dzi si% z Ka to -
wic roz strzy gnie osta tecz nie dom przy uli -

cy Ko !ciusz ki 165, gdzie Ki la ro wie za miesz ka -
j# naj pierw na wa run kach kwa te run ko we go
przy dzia "u, by w ko' cu na by& go na w"a sno!&.
To tu po wsta nie ca "a se ria po ema tów sym fo nicz -
nych oraz in nych kom po zy cji, któ re zy ska j# nie -
by wa "e po wo dze nie, tak $e ja ko !wia dec twa po -
wro tu do ko rze ni, w tym pol sko !ci. B% d%,
b% dzie my tu taj z $o n# go !ci&, ja ko nie da le cy s# -
sie dzi. Tak $e Woj ciech i Bar ba ra nie raz wst# pi#
do nas. Wa$ ne wy da rze nia ma j# tak $e miej sce
w ro ku 1980, gdy znów da o so bie zna& oby wa -
tel ski tem pe ra ment Ki la ra, zwi# za ne go z „So li -
dar no !ci#”. Gdy je sie ni# doj dzie do po wo "a nia
i ukon sty tu owa nia w Ka to wi cach Ko mi te tu Po -
ro zu mie waw cze go Sto wa rzy sze' Twór czych
i Na uko wych ja ko re pre zen ta cji ka to wic kich !ro -
do wisk, od po cz#t ku ja ko przed sta wi ciel kom po -
zy to rów, w je go pra cach uczest ni czy& b% dzie ak -
tyw nie Woj ciech Ki lar. 

My !l%, $e tak $e roz le g"a twór czo!& zwi# za -
na z mu zy k# fil mo w#, obej mu j# ca bo daj 150 ty -
tu "ów, mia "a wp"yw na sze ro kie ra my je go po za -
mu zycz nych za in te re so wa'. We) my cho cia$ by
pod uwa g% fil my Kut za od „Nikt nie wo "a”,
po !l# skie ob ra zy, któ re za my ka „(mier& jak
krom ka chle ba”, rzecz o tra ge dii na ko pal ni „Wu -
jek”. A wszyst kie fil my Za nus sie go, ty tu "y
Krzysz to fa Kie !low skie go, fil my Waj dy w tym
„Zie mia obie ca na”, „Ka ty'” i „Pan Ta de usz”, fil -
my Po la' skie go – na cze le z „Pia ni st#”... Ka$ -
dy sce na riusz to by "a rów nie$ no wa wie dza
o cz"o wie ku i wy da rze niach wpi sa nych w !wiat
hi sto rycz nej rze czy wi sto !ci i na szej wspó" cze sno -
!ci. Te do !wiad cze nia za pew ne mia "y wp"yw
na sztu k% po s"u gi wa nia si% efek ta mi kul mi na cji,
kon cen tra cji na stro jów i kon den sa cji wra $e'. To
w"a !nie w znacz nym stop niu Ki lar wp"y wa"
na pod nie sie nie ran gi mu zy ki fil mo wej do war -
to !ci rów no rz%d nej – o czym !wiad czy jej ro la
w fil mie Fran ci sa For da Cop po li „Dra ku la”.

Ja ko wy bit ny kom po zy tor móg" czu& si%
Woj ciech Ki lar rów nie$ cz"o wie kiem spe" nio -
nym, ob da rzo ny ogrom n# "a two !ci# twór cz#
obej mu j# c# wy ra fi no wa ne dzie "a sym fo nicz ne,
ale i utwo ry z pro gra mu dla Ze spo "u Pie !ni i Ta' -
ca „(l#sk”. Ter mi no wy, nie zwy kle wy daj ny
i ad o ro wa ny, w isto cie ni gdy nie do !wiad cza kry -
zy sów twór czych czy wy pa le nia ener gii. Mia"
przy tym prze ko na nie, $e wszyst kie pro ble my
twór cze zni ka j# i roz wi# zu j# si% po po wro cie
do Ka to wic – tu móg" two rzy& sku pio ny i skon -
cen tro wa ny w po czu ciu har mo nii i spe" nie nia;
w mie !cie, gdzie nikt go nie nie po ko i". 

No sz% w pa mi% ci wie le wi ze run ków Wojt ka Ki -
la ra z wa$ nych miejsc i sy tu acji za rów no po tocz -
nych jak i pod nio s"ych. T% ta li% roz k"a dam te raz
przed so b# z $a lem, ale i u!mie chem, bo prze cie$
ten naj wy bit niej szy spo !ród (l# za ków ro dem ze
Lwo wa by" po sta ci# za wsze wy j#t ko w#. Po zwa -
lam so bie przy po mnie& barw n# aneg do t%, któ ra
mó wi o nim wi% cej, ni$ ca "y uczo ny trak tat. Otó$
od cza su za wa "u ser ca, po wsz cze pie niu by -pas -
sów w 1992 ro ku, od by wa" Woj tek co dzien ne spa -
ce ry do Par ku Ko !ciusz ki, cz% sto prze cho dz#c
obok mo je go do mu. U s# sia dów za p"o tem po ja -
wi" si% wów czas pies – przy b"% da, ro s"y i na oko
gro) ny, zwa ny Zbó jem, któ ry co dnia z li sto nosz -
k# ob cho dzi" t% cz%!& Bry no wa, sta no wi#c ro dzaj
jej nie od st%p ne go ochro nia rza. Wy cho dzi" po ni#
tak $e na przy sta nek tram wa jo wy i ocze ki wa" na jej
po ja wie nie si% o prze czu wa nej go dzi nie. Tra sa w% -
drów ki roz po czy na "a si% pod do mem Ki la -
rów. I oto pew ne go dnia dzwo ni za tro ska ny
Woj tek, bo oka za "o si%, $e Zbój nie otrzy ma" co -
dzien ne go przy sma ku. Ta ki za wód… I co on so -
bie te raz o nas po my !li! Po wia do mi "em Wojt ka,
$e Zbój jesz cze nie wró ci" z li sto nosz k# z co dzien -
ne go obej !cia dziel ni cy… Za ja ki! czas zja wi" si%
Woj tek z ka wa" kiem kie" ba sy w r% ce, by zre ha -
bi li to wa& si% w oczach Zbó ja. 

* * *

By" Woj ciech Ki lar wy bit nym i to !wia to wej
s"a wy kom po zy to rem o ogrom nym do rob ku,
a przy tym cz"o wie kiem nad zwy czaj wra$ li wym,
przy wi# za nym do zwie rz#t a ju$ szcze gól nie
do udo mo wio nych ko tów. Dba" o to, by ni ko go
nie skrzyw dzi&, nie ura zi& – po zba wio ny agre -
sji, de li kat ny i uprzej my. Ten szcz% !li wy okres $y -
cia w do mu z ogro dem w Ka to wi cach -Bry no wie
prze ry wa po la tach czter dzie stu nie ule czal na cho -
ro ba pa ni Bar ba ry, te raz ju$ Woj ciech Ki lar cho&
za wsze to wa rzy ski, nie ch%t nie przyj mu je go !ci,
by nie za k"ó ci& spo ko ju zbo la "ej $o ny, u któ rej
co dzien nie zja wia si% pie l% gniar ka. Jed nak ra tun -
ku nie b% dzie, po mi mo mak sy mal nych sta ra'
w ro ku 2007 pa ni Bar ba ra umie ra. Po !mier ci $o -
ny po gr# $o ny w bó lu i $a "o bie Woj ciech Ki lar
ogra ni czy" kon tak ty to wa rzy skie do sy tu acji
ko niecz nych i nie unik nio nych. No si" od t#d dwie
ob r#cz ki – !wia dec two, $e ani na chwi l% nie roz -
sta" si% ze zmar "#, zwi# za ny z ni# du cho w# jed -
no !ci#. Po zo sta "o mu te raz ocze ki wa nie na w"a -
sn# !mier&, a na sta "y dni, $e cza sem nie po tra fi"
si% prze móc, by wyj!& mi% dzy lu dzi, bo nie móg"
opa no wa& szlo chu. Jed nak two rzy" do ko' ca, za -
pi su j#c nu ty, jak by stan $a "o by sta" si% no wym )ró -
d"em ener gii twór czej.

Sko' czy "y si% ju$ na za wsze co dzien ne kon -
tem pla cyj ne spa ce ry do Par ku Ko !ciusz ki, ko' -
cz# ce si% w dro dze po wrot nej przy kio sku
z ga ze ta mi, nie opo dal re stau ra cji Sin ger, bo na -
wyk czy ta nia pra sy by" na "o giem chro nicz nym,
tak jak pa le nie pa pie ro sów. Pod czas pa mi%t nej
uro czy sto !ci nada nia Ki la ro wi ty tu "u dok to ra ho -
no ris cau sa Uni wer sy te tu (l# skie go w 2012 ro -
ku, Woj tek wy szed" na dzie dzi niec Wy dzia "u
Teo lo gicz ne go wsty dli wie za ci# ga j#c si% cie niut -
kim pa pie ro sem. – Jak wi dzisz, ju! tyl ko ta kie
mi po zo sta "y…

W tych la tach raz po raz spo ty ka j# go na gro -
dy, pre sti $o we wy ró$ nie nia, gdy otrzy mu je bar -
dzo dla sie bie wa$ ny, ce nio ny przez „(l# za ka
z wy bo ru” ty tu" Ho no ro we go Oby wa te la Ka to -
wic, zdo by wa fil mo we go Ce za ra za mu zy k%
do „Pia ni sty” czy zo sta je mu przy zna ny Or der Or -
"a Bia "e go wr% czo ny przez pre zy den ta Ko mo row -
skie go. Jed nak nie umrze, jak prze wi dy wa",
na ser ce, prze ko na ny, $e !mier& b% dzie mia" lek -
k#, sko ro $y" od lat z roz rusz ni kiem ser ca a przy -
ja)' z wy bit nym kar dio chi rur giem pro fe so rem
Sta ni s"a wem Wo siem utwier dza "a go w tych prze -
czu ciach. A jed nak ser ce wy trzy ma "o to wszyst -
ko, co mu sia" jesz cze prze $y&, gdy za krad" si% rak
mó zgu a przed je go roz po zna niem przy tra fia "y
si% za s"ab ni% cia, za wro ty g"o wy, a na wet omdle -
nie na uli cy. Ope ra cja wy ci% cia ra ka mó zgu po -
wio d"a si%. Pro gno zy wy da wa "y si% po my!l ne.
Lecz se rii na !wie tla' or ga nizm ju$ nie zniós", Ki -
lar stra ci" g"os i w ostat nich dniach mó wi" ju$
szep tem. Z $y ciem roz sta" si% w uko cha nym bry -
now skim do mu, gdzie sp% dzi" jesz cze ostat nie
!wi% ta, sta "o si% to 29 grud nia 2013 ro ku.

* * *
Z je go !mier ci# wi# $e si% odej !cie jed ne go

z naj wy bit niej szych ka to wi czan, któ ry mi mia sto
chlu bi "o si%, nie po no sz#c z te go ty tu "u w isto -
cie $ad nych kosz tów. Po Je rzym Du dzie -Gra czu,
Hen ry ku Mi ko "a ju Gó rec kim i Woj cie chu Ki la -
rze, a wszy scy spo cz% li na tym sa mym ka to wic -
kim cmen ta rzu przy uli cy Sien kie wi cza, po wsta -
"a wiel ka pust ka. Ju$ na za wsze. Trzy wiel kie
kon duk ty $a "ob ne, któ re ru szy "y z ka to wic kiej ka -
te dry wpi sa "y si% w pa mi%& (l# ska i b% d# wspo -
mi na ne ja ko zbio ro we po $e gna nia naj wi%k -
szych ar ty stów i twór ców, któ ry mi szczy ci "y si%
Ka to wi ce, cho& $a den z nich nie uro dzi" si% w tym
mie !cie, lecz zdo by" tu wy kszta" ce nie i na mia -
r% swe go wiel kie go ta len tu i twór czej pa sji zy -
ska" s"a w% oraz trwa "e miej sce w hi sto rii pol skiej
kul tu ry. *y li i two rzy li w tym sa mym cza sie. Czy
jesz cze kie dy kol wiek po dob ny przy pa dek b% dzie
mia" miej sce – nie s# dz%, by to by "o mo$ li -
we. I mu si my mie& !wia do mo!& kto $y" tu taj i by"
z na mi a da" z sie bie wszyst ko, ka$ dy ja ko ka to -
wi cza nin z wy bo ru do ko' ca $y cia. !
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Woj ciech Ki lar 
i je go Ka to wi ce
Nie by oso b wi dy wa n na sa lo nach,

nie lu bi ofi cjal nych uro czy sto ci, spo -
tka. Jed nak za wsze ce ni so bie otrzy -
my wa ne wy ró nie nia i lau ry, a wa ci -
wie zwy czaj ne ge sty, któ re by y
wy ra zem sza cun ku. Za wsze te ge sty
od wza jem nia. 

Wród dzie si tek kra jo wych i za gra -
nicz nych lau rów znaj du j si i te przy -
zna ne mu na l sku, w Ka to wi cach 
– w miej scu, któ re uko cha naj bar dziej.
Od po wia da jc na py ta nia za gra nicz nych
dzien ni ka rzy o to, gdzie na le y miesz ka,
e by pi sa tak wspa nia  mu zy k, nie -
zmien nie od po wia da: w Ka to wi cach. To
by o je go naj wa niej sze miej sce na zie mi. Tu miesz ka, tu gra -
no je go mu zy k – wie le pra wy ko na by o dzie em l skich fil -
har mo ni ków czy to pod dy rek cj prof. Ka ro la Stryji, prof. An to -
nie go Wi ta czy prof. Mi ro sa wa Jac ka Basz czy ka. By cz ci
te go mia sta, je go ho no ro wym oby wa te lem, by cz ci swo jej
bry now skiej pa ra fii, dla wie lu bli skim s sia dem…

Ka to wi com po da ro wa to, co mia naj pik niej sze i naj cen -
niej sze – swo j mu zy k. W 2010 ro ku, z oka zji ju bi le uszu 145-
le cia nada nia mia stu praw miej skich, na pi sa Uwer tu r, któ rej
pierw sz stro n opra wio n w ra m prze ka za pre zy den to wi
Ka to wic Pio tro wi Uszo ko wi pod czas uro czy stej se sji Ra dy
Miej skiej. R ko pis par ty tu ry prze cho wy wa ny jest w Mu zeum
Hi sto rii Ka to wic. (wk)
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W 2012 roku Uniwersytet lski nada Wojciechowi Kilarowi tytu doctora honoris
causa. Na zdjciu akt nadania  wrcza  rektor U prof. dr hab. Wiesaw Bany.

W 2006 roku Maestro zosta honorowym obywatelem Katowic. Aktu nadania
tej godnoci dokona prezydent Katowic Piotr Uszok.

Bo ha ter fil mu „Woj ciech Ki lar. Cre do” oraz gro no je go twór ców i wspó twór ców na cze le z re ali -
za tor k Vio let t Rot ter -Ko ze r (trze cia od le wej) po pre mie ro wym po ka zie w ki nie „Ko smos”
w Ka to wi cach.

Pierwsza strona „Uwertury” znajdujcej si w zbiorach
Muzeum  Historii Katowic.

lska premiera September Symphony odbya si 24 stycznia 2004 roku. Wojciech Kilar jej
prowadzenie powierzy  Antoniemu Witowi, który tego wieczoru, po 23 latach, znów poprowadzi
orkiestr Filharmonii lskiej. 

KATOWICE

ZNAKI
I 

TWARZE
MIASTA
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„Bulwar zachodzcego soca”, 1957

11. Biennale Plakatu Polskiego, 1985 20 lat Muzeum Plakatu, 1985

„Szepty i krzyki”

Tadeusz Grabowski, wystawa plakatu, 2000

Tadeusz Róewicz, „Na czworakach”,
Teatr Dramatyczny

Cyrk, 1970 „Nocny kowboj”, 1973

WALDEMAR
WIERZY
(1931-2013)

PLAKATY
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ocz nik 1931. Dy plom
w 1952 ro ku – Aka de -

mia Sztuk Pi!k nych w Kra ko -
wie, Wy dzia" Gra fi ki w Ka to -
wi cach. W sztu ce na do bre
hu la re alizm so cja li stycz ny.
Je #li pla kat to pro pa gan do wy
z ch"o pem i ro bot ni kiem, mat -
k$-Po lk$, a wszy scy pr! %$ si!
do jed no #ci i pra cy w imi! so -
cja li stycz nej oj czy zny. Hucz nie
ob cho dzo ne 1 ma je i 22 lip ce,
por tre ty wo dzów ra dziec kiej re -
wo lu cji na – jak by to dzi siaj 
po wie dzie&, o iro nio! – na gi -
gan tycz nych bil l bor dach, ale
z p"ót na z od ci #ni! ty mi #la da -
mi par kie tu na twa rzach (bo
ma lo wa ne naj cz! #ciej na pod -
"o gach sal kon fe ren cyj nych),
cho r$ giew ki z em ble ma ta mi
sier pa i m"o ta al bo or "a na czer -
wo nym tle, bez ko ro ny. Sztu -
ka w s"u% bie pro pa gan dy, dla
mas, dla lu du pra cu j$ ce go
miast i wsi…

Ale jest wte dy w Ka to wi -
cach Jó zef Mrosz czak, gdzie
wraz z in ny mi ar ty sta mi za "o -
%y" Wol n$ Szko "! Ma lar stwa
i Ry sun ku i przez dwa la ta
(1937-1939) pro wa dzi" pra -
cow ni! gra fi ki. Ar ty sta jesz cze
„sta rej da ty”, przed wo jen nej
(1910). A po tem by" ka to wic -
ki Wy dzia" Gra fi ki naj pierw
w Od dzia le Pa' stwo wej Wy% -
szej Szko "y Sztuk Pla stycz -
nych we Wro c"a wiu, pó( niej
prze kszta" co ny w II Wy dzia"
Gra fi ki kra kow skiej ASP.
W Ka to wi cach jest do 1953
ro ku. Mia" wi!c Wal de mar
)wie rzy du %o szcz! #cia, %e
tra fi" do je go pra cow ni. Mistrz
Mrosz czak wnet za bra" zdol -
ne go ab sol wen ta ze so b$ do sto li cy i za -
pro po no wa" mu wspó" pra c!. Tam te%
do sta je pierw sze zle ce nia i tam roz po czy -
na si! wiel ka ka rie ra Wal de ma ra )wie rze -
go ja ko gra fi ka i pro jek tan ta pla ka tów. 

Gdy by nie Mrosz czak zo sta" by pew nie
ma la rzem, bo ma lar stwo by "o je go pierw -
sz$ fa scy na cj$. In te re so wa "o go od za -
wsze: od kie dy na s"u pach i mu rach Ka -
to wic ja ko pi!t na sto let ni ch"o pak,
za ra bia j$c na %y cie, roz le pia" pla ka ty
fir my „Ge niusz i syn” i od kie dy za cho -
dzi" do ma la rza – s$ sia da – The odo ra Rat -
ki. Ale traf chcia", %e w %y ciu za wo do wym
po zo sta" gra fi kiem. Jed nak ma lar stwa
nie wy rzek" si!. Tak na praw d! to wa rzy -
szy mu przez ca "e %y cie: ge nial nie "$ cz$c
to co ma lar skie, roz ko lo ry zo wa ne, roz bu -
ja ne w bar wach, rzu co ne sze ro kim ge -
stem, z tym co pre cy zyj ne, w"a snym li -
ter nic twem, a wszyst ko to uj! te w ob raz 
– znak, two rz$c re we la cyj ny skrót my #lo -
wy. Ta kich pla ka tów „do )wie rze go”
nie by "o. On wy zna czy" no wy spo sób my -
#le nia o pla ka cie, wy ty czy" no w$ dro g!,
po ka za", %e pla kat mo %e by& ob ra zem, któ -
ry nie tyl ko opi su je zda rze nie przy po mo -
cy warsz ta tu pro jek tan ta i gra fi ka, czy

opo wia da jak naj kró cej i naj do bit niej
tre#& fil mu, sztu ki te atral nej czy in ne go
zda rze nia, któ re mu s"u %y, ale mo %e by&
wy two rem pi!k nym sa mym w so -
bie – wy bit nym dzie "em sztu ki. 

la ka ty )wie rze go ogl$ da "o si! nie
tyl ko po to, %e by „si! do wie dzie&”,

ale %e by „zo ba czy&”. By "a w tych pla ka -
tach nie praw do po dob na ra do#& ma lo wa -
nia, za ba wa w ko mu ni ka cj! z od bior -
c$ – nie by wal cem ga le rii, ko ne se rem,
mi "o #ni kiem sztu ki wy so kiej, ale zwy czaj -
nym prze chod niem, któ ry za uwa %a" pla -
kat w dro dze do skle pu, do pra cy, al bo
przy sta wa" przy ki no wej ga blo cie, %e by
do wie dzie& si! co „le ci” w ki nie. Otrzy -
my wa" in for ma cj!, a na de ser ka wa "ek zna -
ko mi tej sztu ki, któ r$ przyj mo wa" mi mo -
cho dem. I tak przez la ta – do ra sta" w#ród
tych pla ka tów, bo by "y cz$st k$ je go rze -
czy wi sto #ci. Czy to ame ry ka' ski „Noc ny
kow boj” z Mar lo nem Bran do, fran cu ska
„Czer wo na obe r%a” z Fer nan de lem, al bo
pol ski Waj da ze swo j$ „Zie mi$ Obie ca n$”,
o wszyst kim in for mo wa" Wal de mar )wie -
rzy. Pla kat by" wi!c pierw sz$ in ter pre ta -
cj$ fil mu czy sztu ki te atral nej. W du %ej
mie rze od )wie rze go za le %a "o, czy kto#

R sp! dzi wie czór w ki nie – bo
„faj ny” pla kat go za ch! ci". 

po nad dwu ty si!cz nych
zbio rach pla ka tów, ja -

kie wy ko na" dla pol skich i za -
gra nicz nych zle ce nio daw ców,
dla przy ja ció" ar ty stów na ich
wy sta wy, po ka zy fil mo we,
pre mie ry te atral ne zna cz$ ce,
a na wet do mi nu j$ c$ po zy cj!
zaj mu j$ pla ka ty – por tre ty.
Gdy by nie zo sta" pla ka ci st$,
pew nie przez ca "e %y cie 
ma lo wa" by por tre ty. To by" je -
go naj le piej roz po zna wal ny
znak – jak by w twa rzy szu ka"
te go co naj wa% niej sze – praw -
dy o da nej oso bie, al bo ra czej
praw dy, ja k$ on so bie wy -
obra %a" – wi da& w tych pla ka -
tach ogrom n$ po go d! du cha
ich au to ra, wi da& po zy tyw ne
na sta wie nie do por tre to wa -
nych, jak by szu ka" tyl ko te go,
co do bre, ra do sne, a jed no cze -
#nie cha rak te ry stycz ne i nie po -
wta rzal ne. Do da wa" do tych
ro ze dr ga nych por tre tów swo -
j$ ma lar sk$ du sz! i eks pre sj!.
Cz! sto ma lo wa" au to por tre -
ty – z dy stan sem, jak by z bo -
ku sie bie sa me go. 

Barw ne pla my prze pla ta ne
z dy na micz n$ kre sk$ zde cy do -
wa nie wy ró% nia "y )wie rze go
spo #ród gro na wie lu zna ko -
mi tych pla ka ci stów. Je go dzie -
"a – tak %e te naj star sze, ci$ gle
ema nu j$ ja k$# we wn!trz n$,
nie spo %y t$ ener gi$, bo mi mo
up"y wu lat nie sta rze j$ si!. Je -
dy nym zna kiem prze mi ja nia
jest pa pier, na któ rym przed lo -
ty by "y dru ko wa ne. Gdy by dzi#
na uli cach na szych miast po ja -
wi "y si! w wiel kim for ma cie,

jak gi gan tycz na re kla ma, za dzi wi "y by ka% -
de go. By "y by czym# ab so lut nie wy j$t ko -
wym – dzie "a mi sztu ki w prze strze ni mia -
sta. Bo nie s$ ni mi, ju% z za "o %e nia,
roz le wa j$ ce si! i za w"asz cza j$ ce ka% dy wol -
ny metr po t!% ne bil l bor dy. Tych ju% nie wi -
dzi my, dla te go mu sz$ by& co raz wi!k sze.
Uod par nia my si! na krzy cz$ ce re kla my, 
za czy na my je omi ja&, wy "$ cza&. A )wie -
rzy – ten gi gant uli cy, by" by ozdo b$,
do sta" by dru gie %y cie, po za tym mu ze al no-
ko lek cjo ner sko -wy sta wien ni czym. I mo %e
nie tyl ko )wie rzy, ale rów nie% i in ni wspa -
nia li twór cy, któ rych dzie "a po wsta wa "y
z my #l$ o uli cy, o s"u pach og"o sze nio wych,
o ga blo tach. Dzi siej sza kul tu ra ob raz ko wa,
jak na zy wa j$ wspó" cze sne nam cza sy
znaw cy me diów, mo %e jest do br$ oka zj$
do pod j! cia ta kiej pró by. Bo )wie rzy ju% nic
no we go nie stwo rzy. Pa mi! taj my o ogro -
dach… #pie wa" Ja nusz Ko fta. Pa mi! taj my
o ogro dach sztu ki, któ re mo %e my mie&
na co dzie', pod r! k$, któ re przy po mn$
nam, %e wo kó" nas i w nas jest jesz cze 
in ny #wiat, nie tyl ko ten mie rzo ny ka s$ fi -
skal n$. 

WIES*AWA KONOPELSKA

)WIE RZY 
– gi gant na uli cy
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W stycz niu te go ro ku Sejm zno we li -
zo wa! eko lo gicz n" usta w# o la sach
z 1991 ro ku. Uzu pe! nio no j" o pre cy zyj -
ny za pis ksi# go wy, kie ru j" cy pie ni" dze
La sów Pa$ stwo wych na !a ta nie dziu ry
bu d%e to wej. Jest to zmia na za bój cza. 

Wspó! cze sne dzie je la sów to bez u stan -
na wal ka o ich trwa nie w wa run kach
ska %o ne go &ro do wi ska, na si la j" cych si#
ka ta strof, tak %e kli ma tycz nych oraz
tych, pro wo ko wa nych zwy k!" ludz k"
bez my&l no &ci" i krót ko wzrocz n" po li -
ty k" rz" dz" cych. Usta wo wy skok na ka -
s# Pa$ stwo we go Go spo dar stwa Le &ne -
go „La sy Pa$ stwo we” mo %e oka za' si#
dla nich &mier tel n" cho ro b".

O
sa czo ny las jest kru chy. Jak ludz kie

!y cie. Przez wie ki rós" sam. Dzi# mu -

si si$ bro ni% ka! de go dnia. Dla te go trze -

ba nim za rz& dza% w spo sób zrów no wa -

!o ny. Z wiel kim znaw stwem go od na wia%
i pie l$ gno wa%, zgod nie z ryt mem na tu -

ry. Wspie ra% na uk& i edu ka cj& spo "e cze' -
stwa. Chro ni% przed szkod ni ka mi i po !a -

rem. I umie% le czy% je go ra ny, je #li
zda rzy si$ ka ta stro fa. To nie wy obra !al -

nie du !o kosz tu je. Obec ny, uni ka to wy

w Eu ro pie, mo del funk cjo no wa nia La sów

Pa' stwo wych, wy pra co wy wa ny od 90.

lat, od niós" suk ces przy rod ni czy, eko no -

micz ny i spo "ecz ny. Nie po raz pierw szy

do ce ni" go #wiat. Sa mo fi nan su j& ce si$
pol skie La sy Pa' stwo we zo sta "y uho no -

ro wa ne na gro d& UNE SCO. 

Tro ch# hi sto rii

P
o cz& tek pol skim La som Pa' stwo wym

da "o roz po rz& dze nie Pre zy den ta Rze -

czy po spo li tej z 28 czerw ca 1924 ro ku.

Dwa la ta pó( niej obej mo -

wa "y one po wierzch ni$
bez ma "a trzech mi lio nów

hek ta rów. Wkrót ce ko lej -

ne roz po rz& dze nie pre zy -

denc kie wy mo g"o za go -

spo da ro wy wa nie la sów

pa' stwo wych w ta ki spo -

sób, by za pew ni% ich trwa -

"o#% i ci& g"o#% u!yt ko wa -

nia. Po ja wi "o si$ w nim

po raz pierw szy, po j$ cie la -

sów ochron nych. Od k&d
la sy pa' stwo we sta "y si$
wy od r$b nio n& or ga ni za -

cj& go spo dar cz& i roz po -

cz&" si$ ich wiel ki roz wój.

W la tach trzy dzie stych

ubie g"e go wie ku ich zysk

zwi$k szy" si$ czte ro krot -

nie, wp"a ty do bu d!e tu

pa' stwa sze #cio krot nie.

Za cz$ "y te! ro sn&% na k"a -

dy na in we sty cje i za go -

spo da ro wa nie. Tyl ko do

cza su II woj ny #wia to wej,

któ ra i na la sy spro wa dzi "a nie wy obra !al -

n& kl$ sk$. I cho% sys tem po wo jen ny oraz

ogrom ne po trze by roz wi ja j& cej si$ wów -

czas go spo dar ki nie bar dzo la som sprzy -

ja "y, dzi$ ki le #ni kom ich go spo dar stwo

prze trwa "o. 

W la tach 1969 -1990 na po wrót za cz$ -
"y si$ w nim ko rzyst ne prze mia ny.

W grud niu 1968 ro ku roz po rz& dze niem

Ra dy Mi ni strów po wo "a no po now nie or -

ga ni za cj$ go spo dar cz& pn. La sy Pa' -
stwo we. Nada no im oso bo wo#% praw n&,
wpi sa no do re je stru przed si$ biorstw. La -

sy pu blicz ne, ja ko or gan ad mi ni stra cji pa' -
stwo wej, za cz$ "y funk cjo no wa% we d"ug

za sad roz ra chun ku go spo dar cze go. Do daj -

my, w bar dzo trud nych wa run kach ka ta -

stro fal ne go znisz cze nia #ro do wi ska na tu -

ral ne go.

Po trans for ma cji ustro jo wej, w 1991 r.

przy sz"a im z po mo c& no wa usta wa

o la sach. Za pi sa no w niej ko niecz no#% za -

cho wa nia i wie lo funk cyj ne go u!yt ko wa -

nia la sów przez obec ne i przy sz"e po ko -

le nia. 

W lip cu 2001 ro ku t$ pod sta wo w& za -

sa d$ utrwa li "a ko lej na usta wa o za cho wa -

niu na ro do we go cha rak te ru stra te gicz -

nych za so bów na tu ral nych kra ju. Jej

Art. 3. brzmi: „go spo da ro wa nie stra te gicz -

ny mi za so ba mi na tu ral ny mi jest pro wa dzo -

ne zgod nie z za sa d& zrów no wa !o ne go roz -

wo ju w in te re sie do bra ogól ne go”.

By" to pierw szy oby wa tel ski usta wo wy

pro jekt, któ ry mia" strzec w spo sób szcze -

gól ny za so by na tu ral ne, sta no wi& ce w"a -

sno#% Skar bu Pa' stwa, w tym la sów, nie

pod le ga j& cych prze kszta" ce niom w"a sno -

#cio wym!

Za bój czy ha racz

D
o k"ad nie 28 stycz nia 2014 ro ku, na

krót ko przed zbli !a j& cym si$ ju bi le -

uszem 90-le cia La sów Pa' stwo wych

Sejm przy j&" zmia ny w usta wie o la sach

ko ali cyj n& wi$k szo #ci& g"o sów PO i PSL.

Przy zgod nym sprze ci wie ca "ej opo zy cji.

Od pra wej do le wej stro ny, co pra wie si$
nie zda rza.

No we za pi sy na "o !y "y na PGL „La sy

Pa' stwo we” obo wi& zek od pro wa dza nia od

2016 ro ku do bu d!e tu pa' stwa dwu pro -

cent rocz nych przy cho dów ze sprze da !y
drew na. Nie za le! nie od tej usta wo wej da -

ni ny, w tym i na st$p nym ro ku ma j& te!
PGL LP, zgod nie ze zno we li zo wa n& usta -

w&, za si li% ka s$ pa' stwa kwo t& 1,6 mi liar -

da z"o tych z ka pi ta "u w"a sne go. To zna czy

wp"a ci% 800 mln z"o tych w 2014 ro ku i ta -

k& sa m& su m$ w ro ku 2015! Wp"a ty ma -

j& by% do ko ny wa ne w rów nych ra tach

kwar tal nych.

Szo ku je nie tyl ko wy so ko#% kwot, wy -

pra co wa nych przez La sy Pa' stwo we

na ce le pu blicz ne, z ochro n& stra te -

gicz nych za so bów #ro do wi ska – na -

sze go do bra na ro do we go na cze le. 

Rów nie sil ne emo cje bu dzi spo sób pro -

ce do wa nia no we li za cji usta wy, jak i oko -

"orz& do we uza sad nie nia skut ków tej

re gu la cji. 

Bez po wo "y wa nia si$
na rze tel ne ana li zy eko no -

micz ne oraz opi ni$ pu -

blicz n& fe ru j& one oce ny

po wierz chow ne i nie praw -

dzi we. W ro dza ju: do dat -

ko we kwo ty z le #nic twa,

tra fia j& ce do bu d!e tu pa' -
stwa nie wp"y n& ne ga tyw -

nie na re ali za cj$ je go za da'
usta wo wych czy stwier -

dze nie, !e pro jekt za "o !e'
do zmian usta wy o la sach

by" kon sul to wa ny spo "ecz -

nie. Tym cza sem umiesz -

czo no go tyl ko w ostat niej

chwi li na stro nie in ter ne to -

wej Rz& do we go Cen trum

Le gi sla cji i Mi ni ster stwa

)ro do wi ska!

Pró by si$ ga nia po le -

#ne pie ni& dze czy po my -

s"y o spry wa ty zo wa niu

pol skich la sów pu blicz -

nych, zda rza "y si$ wcze -

#niej. 

La sy 

dla bu d!e tu 
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Pierw sza mia !a miej sce na prze !o mie stu -

le ci, gdy rz"d Je rze go Buz ka przed sta wi!
pro jekt usta wy, zmie nia j" cej sta tus praw -

ny przed si# bior stwa La sy Pa$ stwo we

na jed no oso bo w" spó! k# Skar bu Pa$ stwa.

Gdy by do te go do sz!o, dzi% cz#%& la sów by -

!a by ju' spry wa ty zo wa na. Po zo sta !a, pa$ -
stwo wa ich cz#%& po dzie li !a by z pew no %ci"
los ta kich stra te gicz nych bran' go spo dar -

czych Pol ski jak np. stocz nio wa czy nie -

wy p!a cal na gór ni cza. Ale jest ich wi# cej.

(le za rz" dza ne pa$ stwo we spó! ki, ob ci" -
'a !y i da lej ob ci" 'a j" dziu ra wy bu d'et.

Nie po wio d!o si# rów nie' dru gie po dej -

%cie do w!" cze nia zbyt do brze go spo da ru -

j" cych w imie niu Skar bu Pa$ stwa La sów

Pa$ stwo wych do sek to ra fi nan sów pu -

blicz nych w 2010 ro ku. Ze bra no mi lion

pod pi sów prze ciw, mi ni ster Ro stow ski wy -

co fa! si# ze swo je go po my s!u.

Tym ra zem po sz!o b!y ska wicz nie, cho -

cia' spo !e cze$ stwa nikt o zgo d# nie py ta!!
Tem pem pro ce do wa nia no we li za cji o la sach

za sko cze ni zo sta li na wet sa mi le %ni cy.

W ko smicz nym tem pie

M
i ni ster )ro do wi ska wpraw dzie za -

pro si! sto wa rzy sze nia i or ga ni za cje

le %ne oraz dy rek to rów Re gio nal nych

Dy rek cji La sów Pa$ stwo wych na kon -

sul ta cje pro jek tu no we li zo wa nej rz" do -

wej usta wy o la sach, go to we go ju' 18

grud nia ub. ro ku, ale... ema il w tej spra -

wie ro ze s!a no w okre sie %wi" tecz nym,

do k!ad nie 27 grud nia ub. ro ku. Za in te -

re so wa ni dy rek to rzy i zwi"z kow cy mie -

li si# sta wi& 2 stycz nia br. Wcze %niej o ta -

kim kszta! cie pro jek tu nie by li

in for mo wa ni. Nie by !o te' mo' li wo %ci

prze kon sul to wa nia go we wn"trz le %nych

%ro do wisk. Obec ni na spo tka niu zdo !a -

li je dy nie pod trzy ma& swo je sta no wi sko

z ar gu men tem, 'e PGL La sy Pa$ stwo we

mo g" bez szkód dla go spo dar ki le %nej

prze ka za& w dwu naj bli' szych la tach

mak sy mal nie 1mi liard z!o tych. Pod wa -

run kiem, 'e wy ha mu j" in we sty cje

i wpro wa dz" nie ko rzyst ny dla la sów pro -

gram oszcz#d no %cio wy. Po pro si li te'
o prze su ni# cie ter mi nu pro ce do wa nia no -

we li za cji usta wy i usta le nia ter mi nu

mo g" cych od by& si# kon sul ta cji z or ga -

ni za cja mi le %ny mi. Bez sku tecz nie. 

Ju' 7 stycz nia do Mar sza !ek Sej mu tra -

fia z kan ce la rii pre mie ra pro jekt usta wy

o zmia nie usta wy o la sach. Z in for ma cj",
'e do pre zen to wa nia sta no wi ska Rz" du

jest upo wa' nio ny Mi ni ster )ro do wi ska.

(czy li po wo !a ny nie daw no Ma ciej Gra -

bow ski, fi nan si sta. Ten sam, któ ry pod -

czas pre zen ta cji no we go ga bi ne tu mi ni -

strów o%wiad czy!, 'e je go g!ów nym

za da niem jest przy %pie sze nie wy do by cia

ga zu !up ko we go. I jak si# wkrót ce mia -

!o si# oka za& – tak 'e !a ta nie la sa mi

dziu ry bu d'e to wej).

Mar sza !ek Sej mu Ewa Ko pacz ju' na -

st#p ne go dnia – 8 stycz nia kie ru je pro jekt

tej usta wy do Ko mi sji Fi nan sów Pu blicz -

nych oraz Ko mi sji Ochro ny )ro do wi ska,

Za so bów Na tu ral nych i Le %nic twa.

Po pierw szym je go czy ta niu w ko mi sjach,

a nie na po sie dze niu ple nar nym Sej mu, ko -

mi sje wno sz": „Wy so ki Sejm uchwa li& ra -

czy pro jekt usta wy z dru ku 2041 bez po -

pra wek.”

I uchwa li! ko ali cyj n" wi#k szo %ci" g!o -

sów no we li za cj# usta wy o la sach z 1991

r. We d!ug sce na riu sza jej po my s!o daw ców

i wnio sko daw ców. Bez po pra wek, ale

na szcz# %cie, przy na ra sta j" cym sprze ci -

wie wszyst kich par tii opo zy cyj nych

i wszyst kich au to ry te tów le %nic twa!

Mo' na s" dzi&, 'e praw dzi wa bu rza

w spra wie la sów do pie ro przed na mi. 

Zgo dy nie ma!

PIS
ju' roz po cz# !o zbie ra nie pod pi -

sów o prze pro wa dze nie ogól no -

kra jo we go re fe ren dum nie tyl ko w spra -

wie przy sz!o %ci la sów pa$ stwo wych, ale

i za po bie 'e niu wol ne mu ob ro to wi pol sk"
zie mi" od 2016, na co zezwoli za pis

z Trak tatu Ak ce syj nego z Uni".

Kra jo wy Se kre ta riat Za so bów Na tu -

ral nych, Ochro ny )ro do wi ska i Le %nic -

twa NSZZ „So li dar no%&” w swo im 

pi %mie do Pre zy den ta RP na pi sa! o bul -

wer su j" cym dla Zwi"z ku bra ku ja kich -

kol wiek kon sul ta cji w spra wie uchwa -

lo nych zmian w usta wie o la sach.

Uchwa lo nych w try bie nad zwy czaj -

nym, co jest nie do zwo lo ne w przy pad -

ku sta no wie nia pra wa o da ni nach pu -

blicz nych. Zda niem zwi"z kow ców

z!a ma no rów nie' za kaz dzia !a nia pra wa

wstecz (sko ro 1,6 mld z!o tych wy rwa -

ne dla bu d'e tu to oszcz#d no %ci z kil ku -

na stu ostat nich lat) oraz za sa d# rów no -

%ci pod mio tów wo bec pra wa (op!a ta mi

ob ci" 'o no tyl ko PGL „La sy Pa$ stwo -

we”, go spo da ru j" ce na 77 proc. le %nej

po wierzch ni kra ju).

Prze ciw ko ta kiej zmia nie usta wy czy li

ko lej ne mu uchy le niem drzwi dla pry wa -

ty za cji os!a bio nych na po cz" tek fi nan so -

wo, z cza sem te' kon dy cyj nie, La sów Pa$ -
stwo wych, s" (z wy j"t ka mi), by li

mi ni stro wie %ro do wi ska, wszyst kie or ga -

ni za cje le %ne i przy rod ni cze oraz au to ry -

te ty na uko we w tej dzie dzi nie. 

Szko da tyl ko, 'e lu dzie tak ma !o o grze

la sa mi wie dz". To wi da& te mat ma !o me -

dial ny. Wy ja %nia j" naj pe! niej sta no wi sko

Pol skie go To wa rzy stwa Le %ne go, jed nej

z naj star szych te go ty pu or ga ni za cji w Eu -

ro pie. (Dzia !a od 1882 ro ku, sku pia po -

nad 4,7 tys. cz!on ków). 

Czy ta my w nim m.in.: ro zu mie my po -

trze b# wzmoc nie nia fi nan sów pa$ stwa

z za so bów La sów Pa$ stwo wych, ale spo -

sób, ja ki za pro po no wa no, po przez zmia -

ny w usta wie o la sach z 1991 r. bu dzi nasz

zde cy do wa ny sprze ciw. Kwo ty sku mu lo -

wa ne w ci" gu dwu lat (2014 i 2015 r.) oraz

po po nad 100 mln z! rocz nie w ka' dym na -

st#p nym ro kiem, to kwo ty ol brzy mie.

Ozna cza j" one opo dat ko wa nie ka' de go

hek ta ra drze wo sta nu La sów Pa$ stwo -

wych kwo t" pra wie 115 z!, co da je rocz -

nie 1,9 mln z! na prze ci#t ne nad le %nic two.

(Jest ich w Pol sce 430!)

Las skoszony przez tornado Pejza! beskidzki po gradacji komornika 
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War to przy po mnie!, "e PGL LP funk -
cjo nu j# na za sa dach go spo dar ki ryn ko wej,
po kry wa j#c kosz ty dzia $al no %ci oraz na -
k$a dy na roz wój z w$a snych przy cho dów.
La sy Pa& stwo we re ali zu j# wszel kie p$at -
no %ci na rzecz ce lów pu blicz nych w po -
sta ci po dat ków, op$at, sk$a dek na ubez pie -
cze nia spo $ecz ne i in ne. Po dat ki te s#
'ró d$em bu d"e tu cen tral ne go, jak i bu d"e -
tów sa mo rz# do wych. Tyl ko po da tek le %ny
w 2012 ro ku wy niós$ 168 mln z$o tych.
PGL jest te" p$at ni kiem po dat ków i op$at
na ce le pu blicz ne. P$at no %ci te wy no sz# po -
nad 2 mi liar dy rocz nie. W la tach 2009-
2012 PGL LP uzy ska $o wy nik fi nan so wy
w kwo cie 1.623,5 tys., a za tem kwo ta ob -
ci# "e nia 1.600,0 tys. z$ po zba wia La sy
Pa& stwo we %rod ków na roz wój.

Ist nie je te" wie le in nych nie ja sno %ci,
w#t pli wo %ci i py ta& ob ci# "e nia La sów
Pa& stwo wych do dat ko w# da ni n#. Usta wa
o la sach z 1991 ro ku do ty czy wszyst kich
form w$a sno %ci. Tak "e la sów pry wat nych,
gmin nych czy pa& stwo wych in nych re sor -
tów, sta no wi# cych a" 23 proc. $#cz ne go
ob sza ru la sów kra ju. Z$a ma no w tym
przy pad ku kon sty tu cyj n# rów no%! wo bec
pra wa. Wy so kie wp$a ty zna cz# co ogra ni -
cza j# za pla no wa ne in we sty cje i pla ny roz -
wo jo we, po zba wia j# La sy Pa& stwo we 
re zer wy w po sta ci %rod ków re ase ku ra cyj -
nych na wy pa dek kl(sk "y wio $o wych i po -
"a rów na wiel kich ob sza rach (ni gdzie
na %wie cie la sów si( nie ubez pie cza!) oraz
%rod ków nie zb(d nych na od bu do w( eko -
sys te mów. Tak wy so ka wp$a ta unie mo" -
li wi re ali za cj( przed si( wzi(! in we sty cyj -
nych, s$u "# cych ochro nie przy ro dy,
edu ka cji le %nej, re kre acji i tu ry sty ce, po -
pu la ry za cji wie dzy itp.

Za so by ma te rial ne i fi nan so we La sów
Pa& stwo wych, zna cz# ca cz(%! ma j#t ku
Skar bu Pa& stwa, nie s# w$a sno %ci# kon -
kret ne go mi ni ster stwa i rz# du. Za so by le -
%ne gro ma dzo ne s# od dzie si#t ków, a na -
wet se tek lat, sta no wi# za sób stra te gicz ny,
pod sta wo wy ele ment in fra struk tu ry eko -
lo gicz nej kra ju. Ja ko ta kie, przez wi(k szo%!
spo $e cze& stwa trak to wa ne s# ja ko do bro

na ro do we, zde cy do wa nie przez nie bro nio -
ne przed ewen tu al n# pry wa ty za cja i re pry -
wa ty za cj#.

Pod tym sta no wi skiem pod pi sa$ si(
wiel ki au to ry tet na uko wy, prof. dr hab. An -
drzej Grzy wacz, pre zes Pol skie go To wa -
rzy stwa Le %ne go. Bez w#t pli wo %ci, nie tyl -
ko w imie niu %ro do wi ska na uko we go
i le %ni ków.

Pol skie La sy Pa& stwo we funk cjo nu j#
wzor co wo. Na gro da UNE SCO, wr( czo -
na im  w grudniu ub. roku w Rio de Ja ne -
iro, pod czas )wia to we go Fo rum Na uki jest
po dzi( ko wa niem za wy bit ne osi# gni( cia
w ochro nie przy ro dy i %ro do wi ska oraz
pro wa dze nie zrów no wa "o nej go spo dar ki
le %nej. Tak "e za prak tycz ne po dej %cie
do eko lo gicz nych, spo $ecz nych i eko no -
micz nych funk cji la sów. I ich otwar to%! dla
lu dzi! To wzór nie tyl ko dla Eu ro py!

Gdy za brak nie pie ni! dzy

PGLLP s# naj wi(k sz# w Unii Eu -
ro pej skiej or ga ni za cj# do brze

za rz# dza j# c# la sa mi Skar bu Pa& stwa. Bez
oso bo wo %ci praw nej, go spo da ru j# w opar -
ciu o 17 Re gio nal nych Dy rek cji La sów
Pa& stwo wych i 430 nad le %nictw. I wspól -
ny „fun dusz le %ny”, któ ry s$u "y wy rów -
ny wa niu szans czy li nie do bo rów fi nan so -
wych w s$ab szych, z ró" nych przy czyn,
nad le %nic twach. Tych zlo ka li zo wa nych
na ob sza rach za gro "o nych i po szko do wa -
nych zja wi ska mi kl( sko wy mi. 

Ta kich jest naj wi( cej w wo je wódz -
twie %l# skim. Ci(" ko do %wiad czo nych
ska "e niem %ro do wi ska, de gra da cj# po -
wierzch ni zie mi, kl( ska mi "y wio $o wy -
mi czy na po rem prze lud nio nej aglo me -
ra cji. Lasy %l#skie nie pach n# jak Bo ry
Tu chol skie i da lej zni ka j#, gdy za pa da
si( pod ni mi zie mia na w( glu. Ale
i one po upad ku sta re go prze my s$u,
dzi( ki de ter mi na cji le %ni ków, pod no si -
$y si( z ko lan, $a pi#c jak lu dzie, zdrow -
szy od dech. Po trze bo wa $y jed nak so li -
dar ne go wspar cia fi nan so we go, co jest
oczy wi st#, le %n# prak ty k#.

Strach po my %le!, co mo g$o by si(
dzia!, gdy by w %l# skich czy la sach in -
nych re gio nów wy buch$ dzi% po "ar jak
ten po d$u go trwa $ej su szy w 1992 ro ku
w Nad le %nic twie Ru dy Ra ci bor skie.
Wów czas do szcz(t nie wraz z gle b#,
sp$o n( $y drze wo sta ny na po nad dzie wi( -
ciu ty si# cach hek ta rów. Ogie& zbli "a$ si(
do po bli skich za k$a dów che micz nych.
Kto i za co pod j#$ by pró b( od twa rza nia
te go la su, wy po sa "y$ go w no wo cze sn#
in fra struk tu r( prze ciw po "a ro w#, za pew -
ni$ sa dzon ki, uru cho mi$ ca $y po ten cja$ na -
uki, by las móg$ po wró ci! na sta $e? Dzi%,
jesz cze bar dzo wra" li wy, ro %nie od no -
wa. I bu dzi na dzie j(. 

Kto zmie rzy$ by si( z kor ni kiem, naj -
wi(k szym szkod ni kiem la sów, któ ry jak
sza ra& cza za ata ko wa$ kil ka lat te mu, te be -
skidz kie? Na ukow cy pra co wa li tam
na miej scu, w prze strzen nych la bo ra to riach
nie do ogar ni( cia. Za trud nio no te" cza so -
wo pra cow ni ków, kil ka krot nie pod cho dz# -
cych do dzie si( ciu mi lio nów za ata ko wa -
nych drzew, by je ozna czy! i dzia $a!,
za nim bu szu j# ce w drzewach kor ni ki do -
cze ka j# si( ko lej ne go po tom stwa?

Co b( dzie, gdy przez pol skie la sy
przej dzie tr# ba po wietrz na i sko si je jak
zbo "e. Tak zda rzy $o si( w 2008 ro ku
w Nad le %nic twie Her by, na kil ku set hek -
ta rach. Nisz czy ciel sk# moc tr# by po -
wietrz nej osza co wa no na po nad 10 mln
z$o tych! Nie d$u go po tym z jesz cze wi(k -
sz# si $# tor na do prze mie rzy $o la sy Ko sz( -
ci na, Ru dzi& ca i Strze lec Opol skich, po -
zo sta wia j#c swój za bój czy %lad na
d$u go %ci 60. ki lo me trów.

Dwa la ta pó' niej ko ro ny drzew w %l# -
skich la sach w re jo nie Cz( sto cho wy za ata -
ko wa $a szad' i oki%!, a na st(p nie sil ny mróz
sku$ je lo dem o gru bo %ci kil ku na stu cen ty -
me trów. I ten las zgi n#$ pod je go ci( "a rem.

Kto uratuje lasy, gdy le%nikom zabraknie
pieni(dzy? 

Do ko go nale"# pol skie la sy? Do dziu -
ra we go bu d"e tu czy przysz$ych po ko le&?

JO LAN TA MA TIA KOW SKA

Zapad!y las Nadle"nictwa Katowice Lasy pszczy#skie jak za dawnych lat...
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Potej, pierw szej w do rob -
ku Ro ber ta Ta lar czy -

ka ja ko no we go dy rek to ra Te -
atru !l" skie go w Ka to wi cach,
pre mie rze spo dzie wa no si#
wie le. Ape tyt na po wtó rze nie
suk ce su „Pi" tej stro ny $wia ta”
we d%ug po wie $ci Ka zi mie rza
Kut za w je go re &y se rii by%
spo ry. Jed nak spek ta kle wy bit -
ne zda rza j" si# nie zwy kle
rzad ko. 

Ka to wic ki „Lot nad ku ku% -
czym gniaz dem” Da le’a Was -
ser ma na, we d%ug po wie $ci Ke -
na Ke seya, jest za le d wie
przed sta wie niem in te re su j" -
cym. I po wiem prze wrot -
nie – to nie wi na je go twór ców,
a cza sów, w któ rych &y je my.
Nie ma w nich t# sk no ty
za bun tem, a od wa ga bar dzo
po ta nia %a. Ro bert Ta lar czyk to
po ka za%. 

Trud no si# jed nak dzi wi',
&e by por tret skar la %e go spo %e -
cze( stwa wio d" ce go spsia %e
&y cie, móg% si# spodo ba' tym,
któ rzy prze szli przez Mo rze
Czer wo ne i do tar li do Zie mi
Obie ca nej. Ka& de po ko le nie ma bo wiem ta -
ki „Lot nad ku ku% czym gniaz dem”, na ja ki
za s%u gu je. 

Kil ka dni przed pre mie r" „Lo tu nad ku ku% -
czym gniaz dem” pro wa dzi %am w Ko) lu
spo tka nie z Ma riu szem Szczy g%em. Wy bit -
ny re por ta &y sta opo wia da% o tym, jak za da%
swym cze skim czy tel ni kom py ta nie, czym
jest dzi$ od wa ga. Od po wie dzi mo& na uzna'
za za ska ku j" ce: od wa ga to wy ra &e nie po gl" -
du in ne go ni& zda nie sze fa, od wa ga to prze -
ko na nie od mien ne ni& zda nie wspó% pra -
cow ni ków, od wa ga to prze &y cie kil ku na stu
dni w kor po ra cji po ujaw nie niu swo ich,
sto j" cych w kontrze do po zo sta %ych osób, po -
gl" dów. Ma riusz Szczy gie% za mie rza te mat
ten dr" &y' tak &e u nas, w Pol sce. A mnie si#
wy da je, &e a& tak bar dzo nie b# dzie my si#
ró& ni' w po gl" dach od na szych po %u dnio -
wych s" sia dów – co te& uzna' mo& na za znak
cza sów. 

Wal ka o zwy k%" eg zy sten cj# w na szym
wy ma rzo nym ra ju de mo kra cji, na stra &y
któ rej stoi po dob no pa( stwo pra wa, moc no
ogra ni cza dzi$ de fi nio wa nie wol no $ci i od -
wa gi. Ko niecz no$' trud nych wy bo rów i nie -
ustan ne po dej mo wa nie ry zy ka zo sta %y wt%o -
czo ne w cia sne, cho' kli ma ty zo wa ne
po miesz cze nia kor po ra cji. Bunt nie jest
w ce nie. W ce nie jest suk ces, za cho wa nie
m%o do $ci i szyb kie, opar te na kon sump cji, nie
na war to $ciach fi lo zo ficz nych, tem po &y cia.
Jak &e wi#c czy ni' z te go za rzut, &e u Ro ber -
ta Ta lar czy ka psy chia trycz ny szpi tal jest
we so %ym do mem dla nie szko dli wych wa ria -
tów? A mo &e to $wia do me na wi" za nie
do sta re go dow ci pu, w któ rym o Pol sce mó -
wi si#, jak o naj we sel szym ba ra ku w so cja -
li stycz nym obo zie? 

Ken Ke sey „Lot nad ku ku% czym gniaz dem”
na pi sa% po nad pi#' dzie si"t lat te mu. W Pol -
sce – z ra cji cen zu ry – po wie$' i g%o $ny, na -
kr# co ny w 1975 ro ku, film Mi lo sa For ma na,
we sz%y do obie gu z opó) nie niem. Po prze dzi%
je, fan ta stycz ny pod wzgl# dem ar ty stycz nym,
spek takl Zyg mun ta Hu eb ne ra, wy sta wio ny
w 1977 ro ku w Te atrze Po wszech nym w War -
sza wie. Nie spe% na rok po je go pre mie rze od -
by wa %am w tym te atrze prak ty k# te atro lo gicz -
n" i mia %am oka zj# „Lot” Hu eb ne ra ogl" da'
kil ku krot nie. Do dzi$ po zo sta je dla mnie ta -
jem ni c", dla cze go cen zu ra nie zo ba czy %a

czy te& nie chcia %a zo ba czy' w tam tym
przed sta wie niu te go, co wi dzie li w nim wi -
dzo wie – by% to wszak ma ni fest wol no $ci cz%o -
wie ka prze ciw sta wia j" ce go si# to ta li tar nej
dyk ta tu rze. To przed sta wie nie ob ro s%o le gen -
d". I z t" le gen d" ka& dy, kto po nie si# ga, mu -
si si# zmie rzy', pó ki na wi dow ni mo &e za si"$'
kto$, kto spek takl Hu eb ne ra wi dzia%, a nie tyl -
ko o nim czy ta% lub zna je dy nie z ust nych
prze ka zów in nych osób. 

Szpi tal psy chia trycz ny vel Kom bi nat – jak
de fi niu je go nar ra tor po wie $ci Ke seya,
wódz Bromb den – ja ko me ta fo ra me cha ni -
zmu uci sku jed nost ki przez sys tem, by%
w owym cza sie zna kiem czy tel nym dla
wszyst kich. W ko( cu o psy chu! kach
w Zwi"z ku So wiec kim wie dzie li $my nie tyl -
ko z li te ra tu ry, cho' prze cie& i tam by %y opi -
sy wa ne. Vi de „Mistrz i Ma% go rza ta” Bu% ha -
ko wa, a w pol skiej be le try sty ce g%o $na
w tam tym cza sie po wie$' „Ob%#d” Je rze go
Krzysz to nia, uka zu j" ca bez rad no$' jed -
nost ki wo bec Hi sto rii, któ ra wy prze dzi %a a&
o trzy la ta pierw sze wy da nie po pol sku „Lo -
tu nad ku ku% czym gniaz dem”. 

W tam tych cza sach ob%#d, tak &e ten zbio -
ro wy, by% bun tem, sprze ci wem wo bec tam -
tej rze czy wi sto $ci. A by %a to rze czy wi sto$',
w któ rej d" &o no do tak zna ko mi cie opi sa nej
przez Ke seya „ca% ko wi tej de mo kra cji”, u nas
zwa nej „de mo kra cj" so cja li stycz n"”. Owe
przy miot ni ki, po prze dza j" ce s%o wo „de mo -
kra cja”, by %y przy miot ni ka mi ni we lu j" cy -
mi – jak traf nie okre $li% to kla syk ka ba re tu
Ja cek Fe de ro wicz. 

Czy tel ny na prze %o mie lat sie dem dzie si" -
tych i osiem dzie si" tych klucz in ter pre ta cyj -
ny „Lo tu nad ku ku% czym gniaz dem” jest ju&
dzi$ pas se. Ta lar czyk mu sia% zre de fi nio wa'
wi#c McMur phy’ego i sio str# Rat ched oraz
Kom bi nat, nad któ re go re gu %a mi ona czu wa. 

Ju& we foy er te atru ak to rzy  – per so nel i pa -
cjen ci szpi ta la psy chia trycz ne go – wcho dz"
w in te rak cj# z wi dza mi. Prze cha dza j" si#
w$ród nich Bil ly Bib bit – Bar t%o miej B%asz -
czy( ski i nie roz sta j" cy si# z la tar k" – tzw.
czo %ów k" Mar ti ni – Ma rek Ra cho(. Pu% kow -
nik Mat ter son – An to ni Gry zik pró bu je
prze bi' si# przez t%um na wóz ku in wa lidz kim.
Scan lon – Wie s%aw S%a wik po ka zu je bom b#,
któ r" kon stru uje, by wy sa dzi' $wiat. Da le
Har ding – Ar tur !wi#s ner wo wo prze bie ra

no ga mi. Ruc kly – Wie s%aw
Kup czak i El lis – Zbi gniew
Wró bel, prze my ka j" pod $cia -
na mi. Che swick – Je rzy G%y -
bin, gó ru je nad wszyst ki mi.
Gdy wi dzo wie sia da j" w rz# -
dach, Pie l# gnia rze – Grze gorz
La mik, Ma te usz Zna niec ki
i An drzej War ca ba – wcho dz"
mi# dzy nie i przy po mi na j",
&e na le &y wy %" czy' ko mór ki,
nie na gry wa' i nie fo to gra fo -
wa'. Re gu %y s" ja sne i po da wa -
ne uprzej mie acz sta now czo.
Kom bi nat two rzy my za tem
wszy scy. 

Mu zy ko te ra pi# roz po czy na
hymn „Va pen sie ro” Ver die go.
Pie$( znie wo lo nych nie sie uko -
je nie, bo Kom bi nat to nie bez -
piecz ny $wiat, w któ rym, by
dzi siaj prze &y', trze ba pod -
po rz"d ko wa' si# nie ty le bez -
wzgl#d nej w%a dzy, co obo wi" -
zu j" cym re gu %om, któ re
po rz"d ku j" eg zy sten cj# i na da -
j" jej ja ki$ sens. Na wet Dok tor
Spi vey – Je rzy Ku cze ra – zna
w nim swe miej sce, na te ra pi#,
któ r" pro wa dzi z Sio str" Rat -

ched, przy no si sam krze se% ko i grzecz nie go
od no si do ga bi ne tu, gdy si# ona ko( czy. 

W$ród pra gn" cych ta kie go „znie wo le -
nia” bunt nie jest na miej scu. McMur -
phy – Da riusz Choj nac ki to wi#c bun tow nik
bez po wo du. Kie dy$ by %a to po sta' he ro icz -
na, dzi$ – to jej ka ry ka tu ra, he do ni sta, któ -
ry z prze ko ry i ch# ci za im po no wa nia in nym
za czy na roz gryw k# z Sio str" Rat ched.

Rów nie& Sio stra Rat ched – Ka ta rzy na
Brzo ska, wbrew li te rac kie mu pier wo wzo ro -
wi jest m%o d" i atrak cyj n" ko bie t" – pew nie
dla te go, &e dzi$ obo wi" zu je kult m%o do $ci
i na wet sta re pie l# gniar ki zwal nia si# z po -
sad, za nim do cze ka j" eme ry tu ry. To Per fek -
cyj na Pa ni Od dzia %o wa, szczu p%a, z ma lut -
ki mi pier sia mi, a nie cy borg z wiel kim
biu stem, któ ry jak try bik w ma szy nie, re ali -
zu je ja ki$ ob%" ka( czy plan to ta li tar ne go
uci sku. Star cie McMur phy’ego i Sio stry
Rat ched kie dy$ by %o star ciem gi gan tów.
U Ro ber ta Ta lar czy ka jest tyl ko gr" skar la -
%ych lu dzi wio d" cych spsia %e &y cie.

Z Kom bi na tu, w któ rym jest tak bez piecz -
nie, a je $li przy da rzy si# ko mu$ ja ka$ tra -
ge dia, to dla te go, &e na ru szy% je go re gu %y
i za bu rzy% do tych cza so w" har mo ni#, nie
ucie ka na wet Wódz Bromb den. Kie dy udu -
si pod da ne go lo bo to mii McMur phie go, nie
wy rwie kon so li do hy dro ma sa &u, a znów
usi" dzie na niej w kuc ki i za sty gnie w me -
dy ta cji jak Bud da. W ta kiej po zie go wi dzi -
my od pierw szej sce ny i w ta kiej ko( czy ten
spek takl. Jed nak bunt McMur phie go za owo -
co wa% w nim – Bromb den ma ni fe stu je sw"
wol no$' pió ro pu szem, któ ry za k%a da na g%o -
w#, za nim znów za pad nie w le targ, cze ka -
j"c na nir wa n#. 

DA NU TA LU BI NA -CI PI* SKA

Ja kie po ko le nie,
ta ki „Lot”
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Da le Was ser man Lot nad ku ku! czym
gniaz dem, na pod sta wie po wie !ci Ke na Ke -

seya, prze k"ad: Bro ni s"aw Zie li# ski. Re $y -

se ria i opra co wa nie mu zycz ne Ro bert Ta lar -

czyk, opra co wa nie tek stu: Alek san dra

Cza pla -Osli slo, In sta la cje, ko stiu my Ka ta -

rzy na So ba# ska i Mar cel S"a wi# ski, re $y se -

ria !wia t"a Ma ria Ma chow ska, ruch sce nicz -

ny Ka ta rzy na Ko strze wa. Pre mie ra 22

li sto pa da 2013 r. w Te atrze %l& skim w Ka -

to wi cach.
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Eu ge niusz Bo do – naj ja -
!niej sza gwiaz da pol skie -

go fil mu, ka ba re tu, re wii. Kró -
lo wa" na sce nie le gen dar ne go
Qui pro Quo, któ ry by" te -
atrem, re wi#, ka ba re tem i ope -
ret k# w jed nym. Wy st$ po wa"
tam m.in. z wiel k# Han k# Or -
do nów n# i w"a !nie tam za !pie -
wa" s"yn n# Ti ti ne, któ ra pod -
bi "a pol skie ser ca. Jak pi sze
au tor bio gra fii ar ty sty, Ry -
szard Wo la% ski za !pie wa" j#
tak, $e za fa lo wa "y za dy sza ne
pier si dam, a "zy wy cie ra no
ukrad kiem. Ba wi" pu blicz -
no!& m.in. w No wym Per -
skim Oku, Mor skim Oku,
Ban dzie, No wym Mo mu sie,
Cy ru li ku War szaw skim. Pa -
mi$& o tych nie zwy k"ych sce -
nach va riètès jest 'y wa do dzi -
siaj. Nie ma "a w tym za s"u ga
te go ge nial ne go ar ty sty. Swo -
j# ro l$ ra do sne go aman ta gra"
tak 'e w 'y ciu. Strzeg" swo jej
pry wat no !ci, miesz ka" z mat -
k#, ni gdy si$ nie o'e ni". Mia"
po !lu bi& Ta hi tan k$ Re ri, z któ -
r# za gra" w fil mie „Czar na
Per "a” – ale !lu bu nie by "o.
Dzi siej sze ta blo idy by go po 'ar "y. W tam -
tych cza sach by" ko cha ny i no szo ny na r$ -
kach. Mo' na po wie dzie&, i' wszy scy go roz -
piesz cza li, zw"asz cza wier na pu blicz no!&
i na gle ten !nio ny na ja wie sen prys". Wy -
bu ch"a woj na i po wie lu pe ry pe tiach Bo do
tra fi" w try by to ta li tar nej, ko mu ni stycz nej
ma chi ny !mier ci. Zna laz" si$ w so wiec kim
"a grze. Nie móg" zro zu mie& cze go od nie go
chc# t$ pi opraw cy. Mia" oby wa tel stwo szwaj -
car skie, zna" j$ zy ki ob ce, po s# dzi li go wi$c
o szpie go stwo i za m$ czy li na !mier&. Zmar" 7
pa( dzier ni ka 1943 r. w Ko t"a sie nad Dwi n#
w ob wo dzie ar chan giel skim. Spo cz#" w bez -
i mien nym gro bie…

Eu ge niusz Bo do uro dzi" si$ w Ge ne wie
w 1899 r. ja ko Bog dan Eugène Ju nod, oj -
ciec Teo dor Ju nod by" Szwaj ca rem, mat ka
Ja dwi ga An na Do ro ta Dy lew ska pol sk#
szlach cian k#. Bo do to pseu do nim stwo rzo -
ny z pierw szych sy lab imion swo je go i mat -
ki: Bog dan, Do ro ta. Kie dy by" ma "ym
dziec kiem ro dzi na prze nio s"a si$ do )o -
dzi – no i st#d dwa oby wa tel stwa: szwaj car -
skie i pol skie. Co – zda niem Ali cji Cho i% -
skiej – w znacz nym stop niu przy czy ni "o si%
do je go tra gicz nej !mier ci.

Czy Lu cy na to dziew czy na?, Pa we" i Ga -
we", Ja !nie Pan Szo fer, Pi% tro wy $ej, Sk"a -
ma "am, Stra chy, Za wi ny nie po pe" nio ne – to
tyl ko nie któ re z wiel kich ki no wych hi tów
z udzia "em Eu ge niu sza Bo do. Z wiel k# przy -
jem no !ci# dzi$ ki TVP Hi sto ria s# ogl# da -
ne do dzi siaj a daw niej po ka zy wa ne by "y we
wspa nia "ym cy klu Sta ni s"a wa Ja nic kie go
„W sta rym ki nie”, któ ry gro ma dzi" przed te -
le wi zo ra mi nie mniej sz# wi dow ni$ od „Ko -
bry”. W fil mie „Pi$ tro wy 'ej” uzna nym
za jed n# z naj lep szych pol skich ko me dii za -
!pie wa" dwa swo je naj wi$k sze prze bo je:
Umó wi "em si% z ni# na dzie wi# t# i Sex ap -
pe al. Te i wie le in nych nie za po mnia nych
pio se nek mo' na us"y sze& w Te atrze Za g"$ -
bia w So snow cu pod czas zna ko mi te go
spek ta klu za ty tu "o wa ne go Eu ge niusz Bo -
do – Czy mnie kto! wo "a? Sce na riusz na pi -
sa" zna ny re 'y ser (tak 'e fil mo wy, twór ca
m.in. sym pa tycz nych se ria li Szpil ki na Gie -
won cie i Brzy du la) za fa scy no wa ny po sta -

ci# wszech stron ne go ar ty sty – Ra fa" Si sic -
ki, któ ry przed sta wie nie na so sno wiec kiej
sce nie rów nie' wy re 'y se ro wa". Zna ko mi -
t# sce no gra fi$ i ko stiu my za pro jek to wa "a
Alek san dra Szem pruch a ca "o!& ozdo bi" 'y -
wio "o w# – raz sza le% czo za baw n# (tam gdzie
trze ba) to zno wu kla sycz nie ele ganc -
k# – cho re ogra fi# mistrz w tej dzie dzi nie Ja -
kub Le wan dow ski. 

Ra fa" Si sic ki wspo mi na jak to w jed nej
z ga zet uka za" si% ar ty ku" opi su j# cy !mier&
Bo do w sta li now skim "a grze. Szok. Pa no wa -
"o wów czas ogól ne prze ko na nie, $e Bo do
zgi n#" w cza sie II woj ny !wia to wej, za strze -
lo ny przez Niem ców. Roz po cz# "em po szu ki -
wa nia. W Aka de mii Te atral nej na tra fi "em
na pra c% ma gi ster sk# Mag da le ny 'a kow -
skiej (wów czas Cy tow skiej) „Eu ge niusz
Bo do. G"o !ne $y cie prze mil cza na !mier&”.
Pó( niej jesz cze jed na lek tu ra „Eu ge niusz
Bo do. Ju$ ta ki je stem zim ny dra)” Ry szar -
da Wo la) skie go i ju$ wie dzia "em – mu sz%
stwo rzy& przed sta wie nie o jed nym z naj bar -
dziej lu bia nych i po pu lar nych ak to rów fil -
mu i te atru mi% dzy wo jen nej Pol ski. Na pre -
mie rze au tor przy wo "a" na zwi sko Zbi gnie wa
Ry ma rza, któ re go wie dza o mu zy ce i hi sto -
rii te atru mi$ dzy wo jen ne go, o przed wo jen -
nych se an sach fil mo wych i gwiaz dach
z tam tych lat oraz zna jo mo!& ów cze snych
szla gie rów oka za "a si$ bez cen na. To on po -
móg" wy bra& z prze bo ga te go re per tu aru Eu -
ge niu sza Bo do te pio sen ki, któ re – jak mó -
wi Si sic ki – naj le piej przed sta wi# po sta&
bo ha te ra. Te wszyst kie ele men ty twór ca
spek ta klu na de skach Te atru Za g"$ bia po wi# -
za" w elek try zu j# c# ca "o!&. 

Dwa 'y cia – to pe" ne ra do !ci sprzed woj -
ny i to tra gicz ne, wo jen ne, obo zo we, po wo -
li, bez wzgl$d nie i bru tal nie od bie ra ne przez
ko mu ni stycz nych opraw ców – ni czym fil -
mo we ka dry prze su wa j# si$ przed na szy mi
ocza mi. Raz jest po nu ro, raz we so "o. Bun -
tu je my si$ prze ciw ko psy chicz ne mu mal tre -
to wa niu nie ko% cz# cy mi si$ prze s"u cha nia -
mi, by za chwi l$ wpa!& do jed ne go ze
s"yn nych ka ba re tów i !wiet nie si$ ba wi&. To
ry zy kow ny po mys", m$ cz# cy wi dza i "a twy
do prze ry so wa nia. Twór cy so sno wiec kie go

spek ta klu unik n$ li wszyst -
kich pu "a pek i po da ro wa li nam
ory gi nal ne i nie zwy kle szla -
chet ne w for mie wi do wi sko.
Du 'a w tym za s"u ga do sko na -
"ych so sno wiec kich ak to rów.
W ro l$ po wo li za bi ja ne go
w so wiec kim "a grze le gen -
dar ne go ar ty sty wcie li" si$
Grze gorz Kwas. Wzru sza spo -
so bem uka za nia kosz ma ru sy -
tu acji bez wyj !cia. Naj pierw
nie ro zu mie dla cze go si$ tu
zna laz", dzi wi si$, 'e kto! mo -
'e go nie zna&, po wta rza ca "#
praw d$ o so bie, w któ r# nikt
mu nie wie rzy. Za czy na s"ab -
n#& i mó wi co raz ci szej – ale
ju' tyl ko do sie bie, tyl ko po to,
'e by nie za po mnie&, prze sta -
je si$ bun to wa&, kie dy go dzi
si$ z okrut nym lo sem umie -
ra… Pi$k na ro la – Kwas 
za s"u 'y" na wiel kie bra wa.
Eu ge niu sza Bo do ja ko cza ru -
j# ce go ulu bie% ca pu blicz no !ci
wy kre owa" per fek cyj nie Piotr
Bu" ka. Wie rz$, 'e o tym
wszech stron nie uta len to wa -
nym m"o dym ar ty !cie us"y szy -
my jesz cze wie le do bre go.

Oto czo ny wia nusz kiem pi$k nych pa% by wa
sa mot ny, znaj du je mi "o!&, to zno wu j# gu -
bi, sta wia wa' ne (szcze gól nie w dzi siej -
szych, zwa rio wa nych cza sach) py ta nia
w po zor nie b"a hych pio sen kach. Bu" ka
wy krad" ta jem ni c$ wiel kie go suk ce su nie -
za po mnia ne go mi strza sce ny, fil mu i ka ba -
re tu. Do te go nie wy star czy do sko na "e
opa no wa nie ak tor skie go warsz ta tu (!pie wa&,
ta% czy&, re cy to wa& ka' dy mo 'e si$ na uczy&
i to ca" kiem do brze). Ro la Bu" ki to wy' sza
szko "a jaz dy. Woj ciech Le !niak, An drzej
Roz mus i Piotr Za wadz ki przej mu j# co po -
ka za li wszyst ko co z"e w so wiec kich "a -
grach. Pa nie: Agniesz ka Bie% kow ska, Be -
ata Deut sch man, Ka ta rzy na Gi 'y% ska, Ewa
Kop czy% ska (nie kry j$, 'e to od wie lu lat
mo ja ulu bio na ak tor ka), Edy ta Osto jak,
Ewa *urawiecka – s# nie tyl ko pi$k ne, ale
przede wszyst kim zna ko mi cie ta% cz# i !pie -
wa j#. To wa rzy sz# im w noc nych sza le% -
stwach pa no wie: Mi cha" Ba "a ga, Prze my -
s"aw Ka nia, Krzysz tof Ko rze niow ski
i To masz Mu szy% ski – co tu du 'o ga da&: bez
za rzu tu. Uko cha n# mat k$ pol skie go kró la re -
wii wzru sza j# co uka za "a Kry sty na Gaw ro% -
ska. Przy go to wa nie wo kal ne ze spo "u ak tor -
skie go na szóst k$ to za s"u ga wspa nia "e go
mu zy ka Ada ma Snop ka. Trwa do bra pas sa
Te atru Za g"$ bia. Z ca "e go ser ca 'y cz$, 'e -
by trwa "a bez ko% ca! Ni gdy nie lu bi "em pi -
sa& z"ych re cen zji, wo la "em s"a be spek ta kle
prze mil cze&. Pi sa nie do brych re cen zji to czy -
sta przy jem no!& i za ni# Te atro wi Za g"$ bia
ser decz nie dzi$ ku j$. Wszyst kich ko cha j# cych
te atr za pra szam do So snow ca i za r$ czam, 'e
gnio ta w re per tu arze nie znaj dzie cie! 

WI TOLD KO CI+ SKI

Piotr Bu"ka jako Eugeniusz Bodo otoczony wianuszkiem pi%knych pa). 

Bodo !piewa
w Sosnowcu
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Te atr Za g!" bia w So snow cu. Eu ge -
niusz Bo do – Czy mnie kto! wo "a?,
sce na riusz i re #y se ria: Ra fa! Si sic ki, sce -
no gra fia i ko stiu my: Alek san dra Szem -
pruch, cho re ogra fia: Ja kub Le wan -
dow ski, aran #a cje i na gra nie mu zy ki:
Ste fan Sen dec ki, przy go to wa nie wo kal -
ne: Adam Sno pek, pra pre mie ra:
3 stycz nia 2014 r.
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Ocze ki wa ny spek takl du -
etu Pa we! De mir ski

i Mo ni ka Strz"p ka „Bierz cie
i jedz cie” w Te atrze Roz -
ryw ki to ko lej na po ra# ka
tej sce ny. Mo #e war to za sta -
no wi$ si", dla cze go ostat nio
w re per tu arze te go re no mo -
wa ne go te atru co raz wi" cej
po ja wia si" nie uda nych pro -
po zy cji? 

„Frank V”, któ rym Roz -
ryw ka otwie ra !a ten se zon,
to nie wy pa!, ale „Bierz cie
i jedz cie” to ju# ob struk cja.
Gdy by nie %wiet ny, ale ka -
me ral ny spek takl „Dwa uko -
cha nia” do so ne tów Szek spi -
ra, trze ba by by !o za cz&$
tr& bi$ na alarm. Ale za nim
za tr& bi", spró bu j" po wal -
czy$ z ob struk cj& – mo #e
w przy sz!o %ci uda si" jej
unik n&$, a wte dy nie trze ba
b" dzie alar mo wa$. 

Ce ch& wy ró# nia j& c& twór -
czo%$ De mir skie go i Strz"p -
ki jest pro wo ka cja. Pro wo ka cj& prze cie#
sztu ka stoi nie od dzi%. Nie dzi wi wi"c,
#e ju# ty tu! spek ta klu ni& jest – „Bierz -
cie i jedz cie” to prze cie# ewan ge licz ne
prze s!a nie z ostat niej Wie cze rzy Pa' -
skiej, któ re wy brzmie wa pod czas ka# -
dej chrze %ci ja' skiej mszy %wi" tej. Ale
to nie je dy ne szar ga nie %wi" to %ci, z ja -
kim ma my tu do czy nie nia. 

Spek takl to czy si" w je li cie gru bym,
a je go g!ów ny te mat to zdro we – nie -
zdro we od #y wia nie oraz die ty, za po -
mo c& któ rych pró bu je si" wal czy$ ze
zmo r& wspó! cze sne go spo !e cze' stwa,
ja k& jest nad wa ga. W to wa rzy stwie
o je dze niu mo# na dys ku to wa$, w ko' -
cu go to wa nie to sztu ka ku li nar na,
a o sztu ce na sa lo nach si" roz ma wia
nie od dzi%. W do brym to wa rzy stwie
o tra wie niu i de fe ka cji jed nak si" nie
mó wi, to te mat do bry do prze dys ku -
to wa nia z le ka rzem czy die te ty kiem.
De mir ski i Strz"p ka pro gra mo wo do -
bre go to wa rzy stwa uni ka j&, a jak ju#
mu sz& si" w nim po ja wi$, to osten ta -
cyj nie przy cho dz& na sa lo ny w dre -
sach. Nic za tem dziw ne go, #e przy go -
to wu j&c „Bierz cie i jedz cie”
po szli tro pem sur re ali stycz -
ne go fil mu „Wid mo wol no -
%ci” Lu isa Bu nu ela sprzed
czter dzie stu lat, w któ rym
spo !ecz ne za sa dy zo sta j&
od wró co ne. Tam pod czas
przy j" cia wy twor ni go %cie
sie dz& wo kó! sto !u na se de -
sach i roz ma wia j& o fi lo zo -
fii, za% je dz& w ustron nym
miej scu, bo je dze nie, w od -
ró# nie niu od wy pró# nia nia
si", jest czyn no %ci& wsty dli -
w&. Hu mor Bu nu ela jest
wy ra fi no wa ny, cho$ czer pie

so ki z fi zjo lo gii, cze go nie mo# na po -
wie dzie$ o De mir skim i Strz"p ce.
W „Bierz cie i jedz cie” ca !y %wiat
prze s!a nia go !a du pa, a wszyst kie mu -
zycz ne akor dy s& ni czym wo bec g!o -
%ne go pierd ni" cia, ja kie ona wy da je,
wy da la j&c na oczach pu blicz no %ci
wiel k& ku p". Do s!ow no%$ „me ta fo ry”
po wo du je za #e no wa nie. 

Pra pre mie r" te go „dzie !a” po prze dzi -
!y licz ne wy wia dy, w któ rych ar ty %ci
ze swa d& opo wia da li o je go ge ne zie
i wy k!a da li ide" te go spek ta klu. Nie
od dzi% mam ta kie wra #e nie, #e im
wi" cej twór ca mó wi o tym, co chce
swym dzie !em prze ka za$, tym mniej
sa tys fak cji ma widz, któ ry przy cho dzi
obej rze$ to, co mu tak za wzi" cie re kla -
mo wa no. I prze czu cie, wspar te tym do -
%wiad cze niem, mnie nie za wio d!o. 

Gdy bym by !a dy rek to rem Da riu -
szem Mi! kow skim, po pro stu nie do -
pu %ci !a bym do pre mie ry „Bierz cie
i jedz cie”. Dla te go, #e spek takl ten to
po pro stu huc pa. I nie cho dzi tu o szo -
ko wa nie for m& i te ma tem, z któ rych
s!y nie ta pa ra te atral nych twór ców,

a o co%, co na zy wa my rze -
mio s!em te atral nym, a któ -
re go w „dzie le” tym po pro -
stu za bra k!o. 

„Po !o# ni ce szpi ta la %w.
Zo fii” – pierw szy zre ali zo -
wa ny na sce nie Te atru Roz -
ryw ki spek takl De mir skie go
i Strz"p ki, by! otwar ciem ja -
ki% no wych drzwi. Mu si cal
spo !ecz nie za an ga #o wa ny,
pu bli cy stycz ny – to by !a
%wie #a pro po zy cja. Chwa li -
!am wów czas dy rek to ra Da -
riu sza Mi! kow skie go za od -
wa# n& de cy zj" wy sta wie nia
tam tej sztu ki, ale te# wska -
zy wa !am na jej nie do sko na -
!o %ci. Pi sa !am w li sto pa -
dzie 2011 ro ku na !a mach
„(l& ska”: „Dra ma tur gi" ma -
j& tyl ko nie któ re sce ny, ale
ca !o%$ ju# jej nie po sia da.
Ar ty %ci nad u#y wa j& nad -
mier nej eks pre sji, wi"k szo%$
ar ty ku la cji – i tych mó wio -
nych i tych %pie wa nych – to

po pro stu wrzask, jak by au to rzy in sce -
ni za cji chcie li na ma te ri" te atru prze -
!o #y$ «Krzyk» Mun cha. To po wo du -
je, #e trzy ipó! go dzin ne wie lo ob sa do we
wi do wi sko nu #y”. 

Twór cy „Bierz cie i jedz cie” nie
wy ci& gn" li wnio sków z tam tej przy -
go dy, wr"cz prze ciw nie, za miast roz -
wi ja$ si", cof n" li si" w twór czym roz -
wo ju. „Bierz cie i jedz cie” to nie
sztu ka, ale za le d wie jej za mys!, nie -
po rad nie prze !o #o ny na j" zyk te atru.
W tek %cie pa no sz& si" ba na !y i kró lu -
je gra fo ma' ski be! kot, na sce nie
trium fu j& za% sta re, zgra ne po my s!y,
nie wy bred ne #ar ty i pu sty wy g!up. Ak -
cja – je %li w ogó le ta ka jest – to czy si"
nie mra wo, nie ma tem pa ani zwro tów.
Dzie !o to na pew no nie jest mu si ca -
lem, a son gi i pio sen ki s& okrop ne,
na szcz" %cie dla uszu jest ich – jak
na mu zycz ne dzie !o – ma !o. 

Widz ma rzy o tym, by to po nad
trzy go dzin ne pseu do wi do wi sko si"
jak naj szyb ciej sko' czy !o. Ten, któ -
ry wy trwa do ko' ca, wyj dzie z Roz -
ryw ki ze zga g&. De mir ski ze Strz"p -

k& po ka za li bo wiem go !&
du p" pu blicz no %ci, w efek -
cie cze go na st& pi !a de fe ka -
cja Te atru Roz ryw ki. )e na -
da i ty le. 

DA NU TA
LU BI NA -CI PI* SKA

De fe ka cja
Roz ryw ki
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Bierz cie i jedz cie – tekst Pa we!
De mir ski, mu zy ka Jan Su "wi! -
!o, re #y se ria Mo ni ka Strz$p ka,
sce no gra fia Mi cha! Kor cho -
wiec, cho re ogra fia Ce za ry To -
ma szew ski. Pra pre mie ra w cho -
rzow skim Te atrze Roz ryw ki 14
grud nia 2013 ro ku. 

Alona Szostak, Jacek Niepsujewicz, Dariusz Niebudek
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I wa j# ce go obec nie nad ba da nia mi za war -

to $ci mu zycz nej klasz tor ne go ar chi wum,
Re mi giu sza Po $pie cha. Do klasz tor ne go
ar chi wum zaj rza %a te& Mar ta Po po wska,
pre zen tu j#c kil ka naj cen niej szych sta ro -
dru ków mu zycz nych z je go za so bu. Au -
to rzy dwóch ar ty ku %ów na te mat &y cia
mu zycz ne go w Cz' sto cho wie w okre sie -
1900 –1939: Ro bert Gaw ro( ski i Wan da
Mal ko wy ko rzy sta li w sze ro kim za kre -
sie )ró d%a ar chi wal ne i pra so we,
przy czym w ostat nim przy pad ku si' gn' li
nie tyl ko po pra s' re gio nal n#, ale i „ogól -
no pol sk#”. Da %o to mo& li wo$* spoj rze -
nia na przed sta wia ne fak ty z szer szej per -
spek ty wy, otwie ra j# cej cie ka wy wi dok
na rze czy wi ste pro por cje uk%a du cen trum -
-pro win cja, ja ki ukszta% to wa% si' na zie -
miach pol skich w cza sach za bo rów.
Na cz'$* po wo jen n# re la cji sk%a da j# si'
pra ce oj ca Ni ko de ma Kil na ra, Paw %a
Skar gi, Ma ry li Re nat, Ewy Gra bow -
skiej -Lis, Be aty M%y nar czyk, Ma% go -
rza ty Zu zan ny No wak, Ada ma Mrocz ka
i Ma cie ja Za gór skie go, po $wi' co ne in -
sty tu cjom kon cer to wym, fe sti wa lom
i mu zycz nym pla ców kom edu ka cyj nym
w Cz' sto cho wie. Upo rz#d ko wa no w ich
ra mach im po nu j# c# licz b' in for ma cji
o &y ciu mu zycz nym mia sta. Pu bli ka cja
jest za opa trzo na w no ty o au to rach, bi -
blio gra fi' oraz in deks oso bo wy.
Pod wzgl' dem re dak cyj nym jest nie na -
gan na, a i od stro ny gra ficz nej co naj -
mniej za do wa la j# ca. Przy da si' nie tyl -
ko oso bom, któ re in te re su j# si' &y ciem
mu zycz nym Cz' sto cho wy, ale i tym, któ -
rzy chcie li by za bra* si' za do ku men to -
wa nie &y cia kul tu ral ne go in nych o$rod -
ków. Po zor nie wie le ju& zro bio no na tym
po lu, ale g%ów nie s# to pra ce ma gi ster -
skie i li cen cjac kie pi sa ne na kie run kach
nie gdy$ na zy wa j# cych si' Wy cho wa niem
mu zycz nym, a te raz – Edu ka cj# ar ty -
stycz n#. +a two zgad n#*, &e spo czy wa j#
w ar chi wach, wi'c prak tycz nie nie ma
do nich do st' pu. Gdy by je od ku rzo no
i wpusz czo no do in ter ne tu, mo g%o by si'
oka za*, &e gro ma dzo na pra co wi cie przez
ano ni mo wych ma gi stran tów wie dza na te -
mat wy da rze( kul tu ral nych na „pro win -
cji” gó ru je nad t#, któ r# ma my na te mat
me tro po lii, a na wet o$rod ków sto %ecz nych.
Syn te tycz ne pra ce o &y ciu mu zycz nym
War sza wy, Lwo wa i Kra ko wa obej mu j#
je dy nie wiek XIX. Hi sto ria kul tu ry mu -
zycz nej Po zna nia i Wil na „do ci# gni' ta”
jest do dru giej woj ny, ale i tak nie jest pe% -
na, ja ko &e do tych czas by %o w zwy cza ju
re la cjo no wa* je dy nie dzia %al no$* pol -
skich $ro do wisk w tych mia stach. O sy -
tu acji ba da( „na od cin ku” ,l# ska mo& na
po wie dzie* wie le do bre go, ale i tu ma my
du &e bra ki, g%ów nie do ty cz# ce dzia %al no -
$ci $ro do wisk nie miec kich i &y dow skich.
Prze szko d# dla nad ro bie nia za le g%o $ci
mo &e by* co raz rzad sza zna jo mo$* j' zy -
ka nie miec kie go w$ród m%o dych osób, nie
mó wi#c ju& o he braj skim i ji dysz – tu 
da le ko nam do Kra ko wa, szczy c# ce go 
si' naj lep szym In sty tu tem Ju da isty ki
w Pol sce.

MAGDALENA DZIADEK

„duch cza su”, czy li no we go ro man ty zmu,
któ ry po cz#w szy od lat 70. XX wie ku
sys te ma tycz nie ucie ra% ro gi awan gar -
dzie i wy ty cza% dro g' dla te go ro dza ju
mu zy ki, ja k# za pro po no wa% Ki lar czy Gó -
rec ki. 

Do daj my, &e p%y ta ma sta ran nie zre da -
go wa n# ksi# &ecz k', a au tor k# tre $ci wych
ko men ta rzy do utwo rów jest Ewa Gra -
bow ska -Lis. 

Mu zy ka w Cz! sto cho wie

In sty tut Mu zy ki Aka de mii im. J. D%u -
go sza w Cz' sto cho wie wy da% ob szer -

ny i cie ka wy tom Mu zy ka w Cz! sto cho -
wie. Wy szed% on pod re dak cj# na uko w#
An ny Sta chu ry -Bo gu s%aw skiej, a sk%a da -
j# si' na( ar ty ku %y na pi sa ne za rów no
przez pra cow ni ków In sty tu tu, jak i oso -
by za pro szo ne z ze wn#trz. Bar dzo no wo -
cze sny jest za mys% tre $ci – ob j' to re flek -
sj# nie tyl ko pa( stwo we i miej skie
in sty tu cje mu zycz ne, ale i mu zycz n#
dzia %al no$* klasz to ru ja sno gór skie go.
W ten spo sób prze %a ma ny zo sta% tra dy -
cyj ny po dzia% na cz'$* $wiec k# i re li gij -
n# kul tu ry mu zycz nej, ju& nie ak tu al ny,
zw%asz cza w przy pad ku Cz' sto cho wy,
w któ rej oba nur ty od kil ku de kad za z' -
bia j# si' ze so b#, two rz#c wspól ne ob sza -
ry. Naj bar dziej zna nym z nich jest fe sti -
wal Mu zy ki Sa kral nej „Gau de Ma ter”,
wspó% two rzo ny przez Fil har mo ni' Cz' -
sto chow sk#, ale do cho dzi do te go jesz -
cze dzia %al no$* edu ka cyj na, wy daw ni cza
itp. Dru g# ka pi tal n# za le t# oma wia nej pu -
bli ka cji jest w%# cze nie w ob szar za in te -
re so wa( au to rów dzia %al no $ci mu zycz -
nej mniej szo $ci na ro do wych – omó wio no
m.in., pió rem Wan dy Mal ko, pra c' &y -
dow skich sto wa rzy sze( kul tu ral nych.
Roz wa &a nia au to rów pu bli ka cji miesz -
cz# si' za sad ni czo w ra mach XX
i XXI wie ku, z nie wiel k# re tro spek cj# po -
trzeb n# na za ry so wa nie ge ne zy po szcze -
gól nych zja wisk – tu na le &y wy mie ni*
nie zwy kle cen ny za rys dzie jów kul tu ry
mu zycz nej Ja snej Gó ry na pi sa ny przez
wy bit ne go mu zy ko lo ga $l# skie go, czu -

Bo gu s!aw ski i Krza now ski
– mu zy ka na akor de on

Za s%u &o na dla pro mo wa nia mu zy ki
pol skiej fir ma p%y to wa Ac te Pre ala -

ble opu bli ko wa %a p%y t', na któ rej za re -
je stro wa ne zo sta %y nie zna ne i ni gdzie po -
przed nio nie pu bli ko wa ne utwo ry
akor de ono we dwóch wiel kich $l# skich
kom po zy to rów: Edwar da Bo gu s%aw -
skie go i An drze ja Krza now skie go. Ini -
cja tor k# pu bli ka cji by %a akor de onist ka
Ewa Gra bow ska -Lis zwi# za na z In sty -
tu tem Mu zy ki Aka de mii im. J. D%u go -
sza w Cz' sto cho wie. Na p%y cie umiesz -
czo no: Su ple ment for ac cor dion
Edwar da Bo gu s%aw skie go z 2002 ro ku
oraz Po lish folk tu nes na chór mie sza -
ny, ze spó% akor de ono wy i per ku sj'
z 1989 ro ku te go& kom po zy to ra. Z twór -
czo $ci An drze ja Krza now skie go
uwzgl'd nio no I Kwar tet akor de ono wy
z 1971 ro ku (a wi'c jesz cze z okre su stu -
diów), któ ry uzna wa no za za gi nio ny,
lecz od na laz% si' przed dwo ma la ty
w do mo wym ar chi wum pa( stwa Krza -
now skich. Wy ko naw ca mi wy mie nio -
nych dzie% s# akor de oni $ci: Ewa Gra -
bow ska -Lis, Da niel Lis, Ene asz Ku bit,
Le szek Ko %o dziej ski, Mar cin Ja b%o( ski,
Agniesz ka Ba gi( ska, Adam Po te ra
i Piotr Cho %o %o wicz, per ku sist ka Pau li -
na Drza zgow ska, so pra nist ka Mag da le -
na Se man oraz Chór Ka me ral ny Aka de -
mii Mu zycz nej w Ka to wi cach pod
dy rek cj# nie od &a %o wa nej pa mi' ci Cze -
s%a wa Freun da.

Mi mo &e pre zen to wa ne dzie %a po -
wsta wa %y w od st' pach dwu dzie sto let -
nich, wie le je %# czy. Rzecz ja sna, przede
wszyst kim prze zna cze nie na akor de on.
An drzej Krza now ski by% kon cer tu j# -
cym akor de oni st#, zna% in stru ment
na wy lot, wi'c nie dzi wi, &e szcze gól nie
w m%o do $ci po $wi' ca% mu ja ko twór ca
naj wi' cej uwa gi. Edward Bo gu s%aw ski
po ko cha% akor de on w ostat nich la tach &y -
cia – po zna% je go mo& li wo $ci dzi' ki
wspó% pra cy z Jo achi mem Pi chu r#. An -
drzej Krza now ski wpra wia% si' ju&
w cza sie stu diów w kom po zy cje %# cz# -
ce duch eks pe ry men tu (przede wszyst -
kim brzmie nio we go) i tra dy cyj ny li ryzm.
Bo gu s%aw ski „na wró ci% si'” na akor de -
on w cza sie, kie dy po szu ki wa% mo& li wo -
$ci wyj $cia po za idiom awan gar do -
wy. I u nie go ob ja wi %a si' wów czas nu ta
ro man ty zu j# ca. S%y cha* j# wy ra) nie
w Pol skich pie "niach lu do wych – utwo -
rze na pi sa nym na za mó wie nie za gra nicz -
nych wy ko naw ców (dla te go ma tak
nie ty po wy sk%ad i obec no$* rów nie nie -
ty po wych w mu zy ce Bo gu s%aw skie go in -
spi ra cji mu zy k# lu do w#). 

Zwy k%o si' uwa &a* Bo gu s%aw skie go
i Krza now skie go za przed sta wi cie li
dwóch ró& nych ge ne ra cji, tym cza sem
w tym ze sta wie niu, w ja kim zo sta li za -
pre zen to wa ni na p%y cie, ujaw nia si' ich
g%' bo kie po kre wie( stwo. Zresz t#, wie ko -
wo ró& ni li si' tyl ko o dzie si'* lat – to
za ma %o na dwa po ko le nia… Mo& na
przy j#*, &e na obu twór ców od dzia %a%
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Rze! bia rze to w na szym "ro do wi sku ci,
któ rzy two rz# dzie $a w 3D, ogl# da%

mo& na je bez oku la rów. 
Czcz#c pa pie &a Pol ska po sta wi $a wie le

po mni ków Ja na Paw $a II na co ko $ach, po -
tem in ne po mni ki (zgod nie z za wi dzia n#
mo d#) ze sz$y na po ziom chod ni ka i przy -
sia d$y na $a wecz kach tak by zo sta wi%
wol ne miej sce, dla lu dzi chc# cych w do -
brym to wa rzy stwie tra fi% do al bu mu fo to -
gra fii ro dzin nej. 

I tak jak za wsze w Pol sce, za ist nia $a mo -
da w li czeb no "ci bi je "wia to we re kor dy. 

Ju& pra wie ka& de wi'k sze mia sto ma
swe go sie dz# ce go bo ha te ra. 

Te raz z po mni ko rod ny mi ini cja ty wa mi wy -
cho dz# mniej sze mia stecz ka, za" wy obra! -
ni bra ku je by ogar n#% licz b' po mni ków, któ -
re sta n' $y by po in nym wy bor czym zwy ci' -
stwie. 

Sam te& rze! b# od pierw szych lat stu diów
zma ga $em si'... mia $em na wet pew ne zna cz# -
ce osi# gni' cia.

Nie ste ty mo ja naj wi'k sza (po nad dwu me -
tro wa) rze! ba zre ali zo wa na z roz ma chem
w ro ku 1959 w Par ku Kul tu ry nie za cho wa -
$a si', cho% by $a na gro dzo na pierw sz# na gro -
d# w Kon kur sie na rze! b' w "nie gu.

Stu dio wa li "my rze! b' na pierw szym i czwar tym ro ku, bar dziej
wte dy po zna $em rze! bia rzy ni& ich rze mio s$o. O Re in hol dzie Do -
mi nie rze! bia rzu z Cho rzo wa, za zna ja mia j# cym nas z taj ni ka mi ana -
to mii ju& kie dy" wspo mnia $em, jak i o Sta ni s$a wie Mar ci no wie te&,
ale o Jac ku Pu get’cie nie. 

Ten &e Pu get przy by$ kie dy" na Na ra d' Wy dzia $u do ASP w Ka -
to wi cach, se kre tar ka Ire na wi dz#c go wcho dz# ce go do se kre ta ria -
tu s# dzi $a, &e to ja ki" ja$ mu& nik, wi'c da $a mu pi'% z$o tych... 

To mo g$o si' zda rzy%, bo Ja cek ubie ra$ si' z ele gan cj# klo szar -
da, prze pa sa ny pa skiem do no sze nia spodni, na wy so ko "ci bio der,
ja kim" ci p$asz czem okry ty. 

Wie le o nim by $o za baw nych przy po wie "ci, któ re bar dziej wi# -
za $y si' z je go nie dba $# syl wet k# ni& z je go wy bit ny mi dzie $a mi. 

Py ta ny nie gdy" jak to jest, &e w prze ci wie( stwie do ma$ &on ki i star -
sze go sy na Ja sia, m$od szy Fra nu" jest za wsze czy sty.

– A co w tym dziw ne go? Od po wie dzia$ Ja cek. – Fra nio si' my je. 
Zda rzy $o si', &e Sta ni s$aw Mar ci now i Ja cek Pu get od wie dzi li stu -

den tów w pra cow ni rze! by. 
Tak to wspo mi na Do ro ta Ada miec – rze tel na ma lar ka i ko le &an -

ka z pra cow ni Ja na Dut kie wi cza: 
Wy czu wa $o si', &e obaj Pa no -

wie pro fe so ro wie by li moc no
wczo raj si. 

Po de szli do mej rze! by i je den
znie kszta$ co nym kciu kiem jak
szpa chl# (po tym po zna% rze! -
bia rzy) zje cha$ po mo jej rze! -
bie – „ja bym tak”, a dru gi no -
&em – „a ja bym, tak”... tak „ta -
ko wa li”, a& zo sta$ je no go $y
szty lec kon struk cji rze! by, gli -
na le &a $a wo kó$ na pod $o dze, po -
pa trzy li jesz cze chwi l' co uczy -
ni li po czym Mar ci now z mi n#
wy ra &a j# c# znie ch' ce nie twór -
czym zma ga niem, po wie dzia$:

– Eeeeeeeh,... chod! my si'
cze go" na pi%”. 

Rze! b' mie li "my na ASP nie ja ko do dat -
ko wo, ot tak przez dwa la ta, &e by wie -

dzie% jak utrzy ma% wil got no"% gli ny i pion.
O pio nie po tem.

Za j' cia mie li "my w naj ni& szym po miesz -
cze niu bu dyn ku, w daw nej kuch ni nie gdy -
siej sze go ka sy na. Pra co wa li "my pod prze -

wod nic twem prof. Mar ci no wa, na tu ra li zo wa ne go gó ra la z No we -
go Tar gu, lu bi# ce go cho dzi% w ugro wych sztruk so wych odzie niach
o gru bym splo cie. 

Ko rek t' roz po czy na$ od wbi cia no &a w czo $o gli nia nej rze! by
i po ci# gnie cia nim w dó$.

– Tu jest pion, ma wia$... A po tem za czy na$ rze! bi%. 
Wy ry wa$ gli n' z szyi rze! by i do k$a da$ do twa rzy. Za po mi na$

si' tak, &e do stu den ta ma wia$:
– Pro sz' ob ró ci% mo de la... 

Z au to ra stu dent prze cho dzi$ do ro li ob ro to we go, by po tem
po sko( czo nej lek cji rze! bie nia, nie ro bi% nic wi' cej, bo jak do -
tkn#% gli ny któ r# sam pro fe sor mo de lo wa$. 

Ta kich au to rów, przy któ rych rze! bach pra co wa$ Pro fe sor by -
$o czte rech do pi' ciu i Ci na ko( cu ro ku otrzy my wa li sto pie( „bar -
dzo do bry”.

Ty le pó$ &ar tem, Sta ni s$aw Mar ci now by$ zna ko mi tym rze! bia -
rzem, twór c# wie lu zna nych dzie$, w tym wie lu w po wsta j# cym
Par ku Kul tu ry. 

W cza sie co ty go dnio wych po by tów w Ka to wi cach, za trzy my wa$
si' u Ra fa $a Po mor skie go przy ul. Dy rek cyj nej. 

Zda rzy $o si', &e po &y czy$ od Ra fa $a 100 z$ i d$u go nie od da wa$. 
Kie dy" po tem po ja wi$ si'

u pro fe so ra z tek tu ro w# wa liz -
k# pe$ n# pie ni' dzy tj. z ho no ra -
rium za wy ko na ny po mnik &o$ -
nie rzy na pla cu Wol no "ci.

Kie dy po $o &y$ wa li zecz k'
na sto le i za cz#$ prze li cza% pie -
ni# dze zbli &y$ si' do nie go Ra -
fa$ i rzek$ nie "mia $o:

– S$u chaj Stasz ku, czy móg$ -
by" mi od da% te sto z$o tych...

Mar ci now za trza sn#$ wie ko
wa liz ki, spoj rza$ zdu mio ny
na Ra fa $a i po wie dzia$: 

– Wiesz Ra fa$, nie my "la -
$em, &e je ste" tak pa zer ny
na pie ni# dze.

!
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No i po szli.
Acio Star czew ski u"mie cha$ bez d! wi'cz -

nie si' pod no sem...
A na st'p ne go dnia za li cze nie, nie by $o mi

do "mie chu, trze ba co" stwo rzy%... 
Na sta rym rusz to wa niu pa ra so la, przy po -

mo cy ban da &y gip so wych ule pi $am ta k#
nie co sp$asz czo n# ku l' z wy sta j# cy mi dru -
ta mi – ro ba la mi, no po dob ne to by $o do mor -
skiej mi ny...

Acio po cie szy$ mnie ze znaw stwem – „&e -
by" so bie nie my "la $a, &e za 20 mi nut mo& -
na co" zro bi%, co in ni ro bi# przez mie si# ce”.

No i przy szed$ Mar ci now, po pa trza$ i si'
za chwy ci$, mo &e pa mi' ta$, ja k# mi zro bi$ de -
mol k', a mo &e na praw d' za s$u &y $am... Do -
sta $am pi#t k'... a Acio, ju& te go nie sko men -
to wa$.

!Ane
gdo

ty
HENRYK)BZDOK
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na dzie! przed "mier ci# au to ra) fa scy nu -
je tym, za co je go prze ciw ni cy go nie na -
wi dzi li – igra niem z rze czy wi sto "ci#. Me -
to da pi sar ska TC po le ga $a bo wiem m. in.
na tym, i% ma te ria $u wyj "cio we go do star -
cza $o mu za wsze %y cie pod pa try wa ne
na ró% nych po zio mach. Z rów nym pie -
ty zmem au tor „Ob ser wa cji i szki ców”
po chy la si& nad s$u %# c# z Sy cy lii co Gre -
t# Gar bo czy Eli sa beth Tay lor. Rów nie fa -
scy nu j# cy jest dla nie go no wo jor ski ko -
le ga po pió rze, jak pro win cjo nal ny de tek -
tyw, pro wa dz# cy nie mo% li w# do roz wi# -
za nia spra w& se rii mor derstw. 

Spo "ród ró% nych prze ja wów ame ry -
ka! skie go %y cia, trze ba to po wie dzie',
Tru man Ca po te wy bra$ w$a "nie zbrod ni&
ja ko je den z naj bar dziej in try gu j# cych.
Wi da' to by $o wy ra( nie w je go re por ta -
%u -po wie "ci „Z zim n# krwi#” i wi da'
rów nie wy ra( nie w ese ju -re por ta %u, czy
mo %e ra czej wy wia dzie z Ro ber tem Be -
au so le il, jed nym z gu ru -mor de crów
z tzw. gru py Man so na. Wszyst kie nie do -
mó wie nia, prze mil cze nia oraz po wtó rze -
nia ze stro ny za bój cy two rz# nie co -
dzien n#, lecz wy mow n# prze s$an k&
do oce ny mo ral nej je go czy nu oraz
okre "le nia je go po zio mu umy s$o we go.
Mo g$o by si& wy da wa', i% tak sub tel ne na -
rz& dzie s$u %# ce do po ka za nia czy nu
skraj nie bru tal ne go i pry mi tyw ne go, ja -
kim jest mord mu si sprowa dzi' au to ra,
a wraz z nim czy tel ni ków na ma now ce.
A jed nak jest prze ciw nie, do ty ka my ja -
kiej" nie uchwyt nej, wr&cz me ta fi zycz nej,
a przez to bar dziej prze ra %a j# cej tkan ki,
któ ra uzmy s$a wia nam po ten cjal ne z$o
tkwi# ce w ka% dym z nas.

W tym zbio rze ese istycz nych tek stów
nie bra ku je tak %e li ry ki. Li ry ki pro z#,
rzecz ja sna. Oto przy k$ad: „Uli ce No we -
go Or le anu ma j# d$u g#, sa mot n# per -
spek ty w&; w pu stych go dzi nach pa nu je
na nich at mos fe ra jak u de Chi ri co, a rze -
czy nie win ne, zwy czaj ne (twarz, na któ -
r# pa da uko "nie "wia t$o zza okien nic, za -
kon ni ce su n# ce w od da li, gru be, ciem ne
ra mi& wy wie szo ne nie dba le z ja kie go"
okna, sa mot ny czar no skó ry ch$o piec przy -
kuc ni& ty w bocz nej ulicz ce, wy dmu chu -
j# cy ba! ki my dla ne i ob ser wu j# cy ze
smut kiem, jak uno sz# si& i p& ka j#) na bie -
ra j# cech prze mo cy... Wie dzio ny we -
wn&trz nym przy mu sem ru szy $em do "rod -
ka... Wi sia$ na wierz bie – m&% czy zna
o twa rzy ban dy ty z kr& co ny mi pla ty no wy -
mi w$o sa mi; wi sia$ tak wiot ko, jak sa ma
wierz ba. W tym mil cz# cym, dusz nym
ogro dzie wia $o gro z#... Za mkni& te okna
przy pa try wa $y si& "le po; "la dy "li ma ków
l"ni $y sre brzy "cie na li "ciach alo ka zji i nic
nie po ru sza $o si& z wy j#t kiem je go cie nia.
Ki wa$ si& nie co, w przód i w ty$, cho cia%
nie by $o wia tru. Pier "cie!, któ ry mia$
na pal cu, l"ni$ w s$o! cu, a na ra mie niu wid -
nia $o wy ta tu owa ne imi&, «Fran cy». Pies
po chy li$ $eb, %e by si& na pi' z fon tan ny, a ja
ucie k$em. Fran cy – czy to z jej po wo du si&
za bi$? Nie wiem. N.O. to ta jem ne miej sce.”

Tak %e bar dzo emo cjo nal ne s# por tre -
ty lu dzi i ob ser wa cje miejsc po czy nio ne
we W$o szech. Mo% na za uwa %y', %e Ca -
po te, któ ry, o czym ju% wspo mi na li "my,

e "li przed wy two ra mi wspó$ -
cze snej po ezji zda rza si&, i% sta -
j& bez rad ny, ja ko %e jej in dy wi -

du alizm i her me tycz no"' zda je si& cz& -
sto prze kra cza' wszel kie gra ni ce, to
wspó$ cze sna pro za ra czej jest tym me -
dium, któ re do brze od bie ram i je stem
w sta nie w$a "ci wie na nie za re ago wa'.
Ale w$a "ci wie, to zna czy jak? Zro zu -
mie'? Wzru szy' si&? Unie"' si& w me -
ta fi zy k&? Otó% to. Wszyst ko to ra zem,
i ka% de z osob na. Pro blem w tym, i% te -
go ro dza ju stan za chwy ce nia zda rza mi
si& nie zwy kle rzad ko. Dla cze go? Za pew -
ne na sku tek prze $a dow nia, jak to okre -
"la pew na mo ja bar dzo wy kszta$ co na
zna jo ma, po lo ni stycz nym pi tu -pi tu. Bo
prze cie% nie dlate go, %e li te ra tu ra by wa
kiep ska, bo ta kiej te zy nie mia$ bym od -
wa gi po sta wi'. 

No i w$a "nie od kil ku dni znaj do wa $em
si& w sta nie ta kie go za chwy ce nia za spra -
w# jed ne go z naj wi&k szych mi strzów
wspó$ cze snej pro zy "wia to wej, Tru ma -
na Ca po te. Je go ksi#% ka z$o %o na z tek -
stów pi sa nych nie mal do ostat niej chwi li
%y cia (szkic o Wil li Ca ther na pi sa ny
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bra$ cz& sto na warsz tat wiel kich te go
"wia ta i by wa$ wo bec nich z$o "li wy, a na -
wet okrut ny, to wo bec tych naj skrom niej -
szych by wa$ pe $en cie p$a, a na wet tkli -
wej czu $o "ci i za in te re so wa nia.(Fon ta na
Vec chia).

Ca$ kiem in n# na tu r& ma re por ta% za ty -
tu $o wa ny „S$y cha' mu zy”. To ody se ja no -
wo jor skie go ze spo $u wy sta wia j# ce go
ope r& Geo r ge’a Ger sh wi na „Po rgy and
Bess” po Zwi#z ku So wiec kim w 1956 ro -
ku. Rzecz na pi sa na bez cie nia z$o "li wo -
"ci da je ob raz cza sem za baw nej, cza sem
iry tu j# cej, a cza sem dra ma tycz nej kon -
fron ta cji wy obra %e! ame ry ka! skich ar ty -
stów, w wi&k szo "ci o na sta wie niu, we dle
ame ry ka! skich stan dar dów, le wi co wym,
z po nu r# rze czy wi sto "ci# ko mu ni stycz -
ne go, au to ry tar ne go pa! stwa. Co bar dzo
uj mu j# ce, nie ma w tym tek "cie ani jed -
ne go z$o "li we go zda nia pod ad re sem lu -
dzi. Pa mi& ta' na le %y, i% by $o to w okre -
sie po prze dza j# cym wy da rze nia na W& -
grzech, w do bie mi ni mal ne go od pr& %e nia,
kie dy w USA nie któ rzy in te lek tu ali "ci usi -
$o wa li lan so wa', i% ko mu nizm to ustrój
jak ka% dy in ny, a pro ble my s# wy ni kiem
ludz kiej g$u po ty i nie doj rza $o "ci. TC nie
ku pi$ te go punk tu wi dze nia i dzi& ki te mu
otrzy ma li "my cu dow ny li te rac ko, a do te -
go obiek tyw ny tekst, któ ry czy ta si&
z tym wi&k sz# przy jem no "ci#, i% nie któ -
rzy z nas pa mi& ta j# by' mo %e wy st&p te -
go ze spo $u w Ka to wi cach (ni %ej pod pi -
sa ny je dy nie z opo wia da!, ja ko %e by$
zbyt m$o do cia ny, by za bra no go do Ha li
Par ko wej).

Cie ka wy jest tak %e au to wy wiad wiel -
kie go pi sa rza, uchy la j# cy r#b ka ta jem ni -
cy zwi# za ne go z je go me to d# pi sar sk#. 

– Czy jest pan oso b! szcze r!? 
– Ja ko pi sarz – ow szem, tak sa dz". Pry -

wat nie – có#, to kwe stia dys ku syj na; nie -
któ rzy przy ja cie le uwa #a j!, #e opo wia -
da j!c o wy da rze niach czy no wi nach,
mam sk$on no%& do wpro wa dza nia zmian
i upi"k sze'. Ja to uwa #am po pro stu
za „o#y wia nie” hi sto rii. In ny mi s$o wy,
za for m" sztu ki. Sztu ka i praw da to nie -
ko niecz nie do bra na pa ra.”

Nie któ re tek sty zna ne ju% s# pol skie mu
czy tel ni ko wi, m.in.”Mu zy ka dla ka me le -
onów”. Jed nak wi&k szo"' tek stów zawar -
tych w „Por tre tach i ob ser wa cjach” tra fia
do r#k pol skie go od bior cy po raz pierw -
szy. Ten zbiór sta no wi do pe$ nie nie swo je -
go ro dza ju, bez któ re go zna jo mo"' twór -
czo "ci Tru ma na Ca po te nie by $a by sa tys -
fak cjo nu j# ca. Roz ma icie oce nia ny za %y -
cia, z kart tej spo rej ob j& to "ci (nie mal sze"' -
set stron) ksi#% ki prze ma wia do nas z ca -
$ym swo im kunsz tem pi sar skim i udo wad -
nia, i% za s$u gu je na opi ni& jed ne go z naj -
wi&k szych w gro nie dwu dzie sto wiecz nych
pi sa rzy ame ry ka! skich. Dla mi $o "ni ków
pro zy ame ry ka! skiej – lek tu ra ab so lut nie
obo wi#z ko wa. Dla lu bi# cych re por ta %e
i ese je oraz pro z& syn kre tycz n# – chy ba
tak %e. Chwa $a wy daw cy za pod j& cie ry zy -
ka, jako %e wy da wa nie li te ra tu ry z naj wy% -
szej pó$ ki wi# %e si& ze znacz nym ry zy kiem.
Ta kie cza sy.

WI TOLD TU RANT

J

Tru man Ca po te: Por tre ty i ob ser wa cje.
Ese je. Wy daw nic two Al ba tros A. Ku ry !o -
wicz, "ód# 2012.
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esz cze do nie daw na pol ski czy -
tel nik móg! za po zna" si# je dy -
nie z nie wiel k$ cz# %ci$ li te -

rac kie go do rob ku sióstr Brontë, wy bit -
nych an giel skich pi sa rek. Wie lo krot nie
wzna wia no za chwy ca j$ ce ko lej ne po ko -
le nia od bior ców po wie %ci: Wi chro we

Wzgó rza Emi ly Brontë, Dziw ne lo sy Ja -

ne Ey re oraz Vil let te Char lot te Brontë,
za% po zo sta !e ich do ko na nia jak by lek -
ce wa &o no. Ta sy tu acja zmie ni !a si#
w ci$ gu ostat nich dwóch lat, gdy opu -
bli ko wa no Lo ka tor k! Wild fell Hall

i Agnes Grey pió ra An ne Brontë, trze -
ciej z uta len to wa nych sióstr, a tak &e po -
zo sta !e po wie %ci au tor stwa Char lot te
(Shir ley, Pro fe sor). Do st#p do nie zna -
nych do t$d ksi$ &ek pi sa rek z Ha worth
po zwa la na no we od czy ta nie nie tyl ko
ich twór czo %ci, ale tak &e ob ro s!ej le gen -
d$ bio gra fii (jed nej z naj bar dziej fa scy -
nu j$ cych w hi sto rii li te ra tu ry). Owo cem
ta kie go %wie &e go spoj rze nia jest ksi$& -
ka Ery ka Ostrow skie go Char lot te Brontë

i jej sio stry "pi# ce. 
T# po zy cj# – o któ rej by !o g!o %no jesz -

cze przed ofi cjal n$ pre mie r$ – re kla mo -
wa no nie kie dy ja ko pierw sz$ pol sk$
bio gra fi# Char lot te Brontë. Czy s!usz nie?
Nie do ko' ca. Wszak na na szym ryn ku
od daw na do st#p ne s$ bio gra fie sióstr
z Ha worth, w któ rych po sta" Char lot te
zaj mu je naj wi# cej miej sca (do sko na !a,
na pi sa na z roz ma chem Na ple ba nii

w Ha worth au tor stwa An ny Przed pe! -
skiej -Trze cia kow skiej wy da na po raz
pierw szy w 1990 ro ku oraz du &o skrom -
niej sza acz nie po zba wio na cie ka wych
spo strze &e' ksi$& ka Sio stry Brontë pió -
ra Ewy Kra skow skiej z 2006 ro ku).
Trze ba jed nak przy zna", &e Ostrow ski
ujaw nia spo ro fak tów z &y cia au tor ki
Dziw nych lo sów Ja ne Ey re nie obec -
nych do t$d w %wia do mo %ci pol skie go
czy tel ni ka (ta kich jak cho" by jej fa scy -
na cje ma so' skie czy oba wa przed na g!$
%mier ci$), a tak &e wy snu wa cie ka we i do -
brze uza sad nio ne teo rie (na przy k!ad do -
ty cz$ ce zwi$z ku z Ar thu rem Bel lem
Ni col l sem – pó( niej szym m# &em pi sar -
ki). Nie jest to ba nal na po go' za sen sa -
cj$ – Ostrow ski kre %li por tret pi sar ki
z ogrom n$ em pa ti$, a je go od wa& ne hi -
po te zy znaj du j$ po twier dze nie w wie lu
za cho wa nych (ró d!ach. 

War to za zna czy", &e mo men ta mi ta
ksi$& ka przy po mi na ra czej ana li z# kry -
tycz n$ bio gra fii, opar t$ w du &ej mie rze
o twór czo%" (a te dwie p!asz czy zny za -
wsze %ci %le !$ czy !y si# ze so b$ w przy -
pad ku Char lot te Brontë). Oczy wi %cie od -
nie sie nia do utwo rów ro dze' stwa z Ha -
worth znaj do wa !y si# rów nie& w pu bli -
ka cjach Przed pe! skiej -Trze cia kow skiej
i Kra skow skiej, ale nie na ta k$ ska l# (za -
pew ne z ra cji te go, &e czy tel nik nie móg!
si# za po zna" z wi#k szo %ci$ po wie %ci
sióstr z ra cji bra ku ich pol skich t!u ma -
cze'). Jed nak ta kie po dej %cie, sku pie nie
w rów nej mie rze na &y cio ry sie i na twór -
czo %ci, ma jesz cze in n$ przy czy n#. Eryk
Ostrow ski utrzy mu je, &e Char lot te na pi -
sa !a wszyst kie (!) ze zna nych nam ju&

w Char lot te Brontë i jej sio stry "pi# ce

zo sta n$ przy j# te przez czy tel ni ków.
Nie mo& na Ostrow skie mu od mó wi"
ani im po nu j$ cej wie dzy, ani rze tel no -
%ci, ani praw dzi wej pa sji. Je go te zy si#
bro ni$, ka& de przy pusz cze nie jest po -
par te do wo da mi. Jed nak za tym idzie
zbu rze nie sze re gu ro man tycz nych wy -
obra &e', nie le d wie za mach na hi sto ri#
li te ra tu ry. Czy pol scy mi !o %ni cy sióstr
Brontë i ich twór czo %ci s$ na to go to -
wi? To po ka &e czas. 

Prze !o &e nie na j# zyk pol ski wszyst kich
po wie %ci sióstr (a mo &e sio stry?) Brontë
sta no wi in te re su j$ ce pod !o &e dla no wych
ba da' li te ra tu ro znaw czych i Eryk
Ostrow ski t# szan s# wy ko rzy stu je. Jest
wy ra( nie za fa scy no wa ny ty tu !o w$ bo -
ha ter k$ swo jej ksi$& ki. Prze ko nu je, &e
„To, co zna my dzi% ja ko hi sto ri# sióstr
Brontë jest jej de cy zj$. I jej hi sto ri$, któ -
ra na trwa !e wpi sa !a si# w ka non li te ra -
tu ry i kul tu ry” (s. 15). Czy swo imi teo -
ria mi nisz czy le gen d#, czy te& po ka zu -
je praw d#? Nie s!usz nie wy wy& sza Char -
lot te po nad jej sio stry czy ra czej przy -
wra ca jej w!a %ci we miej sce w li te ra tu rze?
Trud no o jed no znacz ne od po wie -
dzi – czy tel nik b# dzie mu sia! zde cy do -
wa" sam. 

MI CHA) PA WE) URBA NIAK 
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dzi% po wie %ci sy gno wa nych na zwi skiem
Brontë. Fak tem jest, &e to ona po %mier -
ci sióstr wy kre owa !a ro man tycz n$ le gen -
d# o trzech wy ob co wa nych cór kach
ubo gie go pa sto ra pi sz$ cych obu rza j$ ce
ów cze sne spo !e cze' stwo po wie %ci. Hi -
sto ria ta prze trwa !a dzie si$t ki lat i jest
dzi% po wszech nie przyj mo wa na za praw -
d# – a jed nak i w niej nie bra ku je zna -
ków za py ta nia. Gdzie si# po dzia !a rze -
ko ma naj wcze %niej sza twór czo%" Emi -
ly i An ne? Dla cze go to wy !$cz nie Char -
lot te pro wa dzi !a ko re spon den cj# z wy -
daw ca mi? Jak umar! Bran well Brontë 
– je dy ny syn pa sto ra, utra cjusz uza le& -
nio ny od opium i al ko ho lu? Kim by !a
Emi ly Brontë, o któ rej tak nie wie le
wie my po za tym, &e nie przy sta wa !a
do %wia ta, w któ rym &y !a? I wresz cie 
– czy to ona na pi sa !a Wi chro we Wzgó -

rza – jed no z ar cy dzie! li te ra tu ry an giel -
skiej (nie no we s$ przy pusz cze nia przy -
pi su j$ ce au tor stwo Bran wel lo wi)? To tyl -
ko nie któ re z do dzi% nie roz wi$ za nych
za ga dek li te ra tu ry zwi$ za nych z sio stra -
mi z Ha worth. 

Eryk Ostrow ski sta ra si# te za gad ki
roz wi k!a" i do cho dzi do za ska ku j$ cych
(&e by nie na pi sa": szo ku j$ cych) wnio -
sków. Przyj mu je – jak ju& wspo mnia -
!em – &e stwo rze nie sio strza ne go li te rac -
kie go tria jest tyl ko spryt n$ ma ni pu la cj$
Char lot te Brontë, któ ra przy pi su j$c Emi -
ly i An ne w!a sn$ twór czo%", chcia !a je
w ten spo sób za bez pie czy" fi nan so wo.
Po przed wcze snej %mier ci obu m!od -
szych sióstr ta, któ ra zo sta !a przy &y ciu
mu sia !a brn$" we w!a sne k!am stwo
(cho" by z oba wy przed sank cja mi praw -
ny mi wy ni ka j$ cy mi z oszu ka nia wy daw -
cy). Te hi po te zy znaj du j$ zdu mie wa j$ -
co wie le po par cia nie tyl ko w ba da niach
za gra nicz nych li te ra tu ro znaw ców, któ -
re zo sta j$ przy to czo ne w ni niej szej pu -
bli ka cji (cho" sam Ostrow ski nie za wsze
si# z ni mi zga dza), czy w ogól nie usta -
lo nych fak tach (wy daw ca Tho mas New -
by – b# d$ cy w po sia da niu r# ko pi sów
pierw szych po wie %ci sióstr – za %wiad -
cza!, &e wszyst kie by !y na pi sa ne jed n$
r# k$), ale rów nie& w li te rac kiej spu %ci( -
nie sa mych sióstr Brontë. W swo ich do -
cie ka niach Ostrow ski nie ogra ni cza si#
wy !$cz nie do po wie %ci, ana li zu j$c te& li -
sty, no tat ki czy pa mi#t ni ki. Ze sta wia ze
so b$ frag men ty tek stów rze ko mo ró& ne -
go au tor stwa, a zdu mie wa j$ co do sie bie
zbli &o nych. Ba da nie ja sne oko licz no %ci
po wsta nia po szcze gól nych utwo rów,
wska zu je nie spój no%" kon struk cyj n$
Shir ley, Vi let te czy Wi chro wych Wzgórz

szu ka uza sad nie nia dla nie któ rych de cy -
zji pod j# tych przez Char lot te. Wszyst ko
ro bi nie tyl ko z wi docz n$ pa sj$, ale
przede wszyst kim z rze tel no %ci$ i jest
w tym prze ko nu j$ cy. Trud no mu nie
uwie rzy" – cho" jed no cze %nie nie mo& -
na za po mnie", &e pew no %ci mie" nie spo -
sób. Zna ki za py ta nia zo sta j$ tu za st$ pio -
ne ko lej ny mi zna ka mi za py ta nia. 

Nie ja ko osob n$ – ale wbrew po zo rom
wca le nie mar gi nal n$ – kwe sti$ po zo -
sta je to, jak re we la cje ujaw nio ne

J

Eryk Ostrowski Charlotte i jej siostry
!pi"ce. Wydawnictwo MG. Kraków 2013.
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kiej. Po prze pro wadz ce do War sza wy do -
by II Rze czy po spo li tej oraz pod j! ciu
na uki w gim na zjum ho" du j# cym en dec -
kim war to $ciom, Gie droy% sta" si! bacz -
nym ob ser wa to rem eska la cji kon flik tów
o pod "o &u po li tycz nym i na ro do wo $cio -
wym. Wzrost licz by an ty se mic kich wy -
st# pie', wy czu wal ne na pi! cie w po li ty -
ce wo bec mniej szo $ci ukra i' skiej, za bój -
stwo pre zy den ta Ga brie la Na ru to wi cza
czy dra ma tycz ne do $wiad cze nie prze wro -
tu ma jo we go – wszyst kie te wy da rze nia
ukszta" to wa "y $wia to po gl#d przy sz"e go
re dak to ra, w tam tym cza sie wy ra sta j# ce -
go na jed ne go z li de rów My $li i Zwi#z -
ku Pra cy Mo car stwo wej, de fi niu j# ce go
im pe ria lizm ja ko wy& szo$% in sty tu cji
pa' stwa nad na ro dem. 

W opo wie $ci Mar ka (e brow skie go
po wra ca tak &e wspo mnie nie pod j! cia
przez Je rze go Gie droy cia stu diów praw -
ni czych na Uni wer sy te cie War szaw skim
oraz na wi# zy wa nie przez nie go kon tak -
tów z ofi ce ra mi II Od dzia "u Szta bu Ge -
ne ral ne go. Zna jo mo $ci te oka za "y si! nie -
zwy kle po moc ne, cze go do wo dem by" an -
ga& w Biu rze Pra so wym Ra dy Mi ni strów,
w tym ob j! cie przez m"o de go ak ty wi st!
funk cji se kre ta rza mi ni stra rol nic twa,
Le ona Jan ty -Po "czy' skie go. Au tor ksi#& -
ki uwa& nie $le dzi roz wój swo je go bo ha -
te ra ja ko $wia do me go swych ce lów i za -
mie rze' ho mo po li ti cu sa, któ re go wy j#t -
ko we za an ga &o wa nie w spra wy &y cia pu -
blicz ne go za owo co wa "o ob j! ciem sta no -
wi ska re dak to ra na czel ne go eks klu zyw -
ne go cza so pi sma „Bunt M"o dych”, po kil -
ku la tach prze mia no wa ne go na „Po li ty -
k!”. Jed nak pr!& nie roz wi ja j# c# si! ka rie -
r! cz"o wie ka pra sy prze ry wa (prze wi dy -
wa ny przez Gie droy cia) wy buch II woj -
ny $wia to wej. 

Ja ko pra cow nik Mi ni ster stwa Prze -
my s"u i Han dlu zo sta" ewa ku owa ny
do Ru mu nii, gdzie spraw dzi" si! w cha -
rak te rze se kre ta rza Ro ge ra Ra czy' skie -
go, am ba sa do ra RP w Bu ka resz cie. Cho%
w 1940 ro ku za siad" na fo te lu sze fa biu -
ra pol skie go am ba sa dy Chi le, wiatr hi sto -
rii za gna" go do Tur cji oraz Pa le sty ny,
gdzie za ci# gn#" si! do Sa mo dziel nej
Bry ga dy Strzel ców Kar pac kich, bio r#c
udzia" w obro nie To bru ku. Po po "# cze niu
Bry ga dy z do wo dzo ny mi przez ge ne ra -
"a W"a dy s"a wa An der sa woj ska mi ewa -
ku owa ny mi ze Zwi#z ku Ra dziec kie go,
Je rzy Gie droy% roz po cz#" ko lej ny roz dzia"
swo je go &y cia: pra cow ni ka Biu ra Pro pa -
gan dy 2. Kor pu su. W re kon struk cji wo -
jen nych lo sów przy sz"e go Re dak to ra nie
za bra k"o tak &e epi zo du w Gal li po li, gdzie
w 1944 ro ku skie ro wa no go na kurs ofi -
cer ski, co za owo co wa "o pra c# w cha rak -
te rze ofi ce ra wy cho waw cze go. 

Stam t#d zo sta" we zwa ny do Lon dy nu,
gdzie ob j#" po sa d! w De par ta men cie
Kon ty nen tal nym Mi ni ster stwa In for ma -
cji Rz# du RP na Uchod) stwie, nad któ -
r# przed "o &y" jed nak s"u& b! w ar mii ge -
ne ra "a An der sa. Jak wy ka zu je Ma rek
(e brow ski, by "a to de cy zja, któ ra sta "a si!
pod wa li n# przy sz"ej le gen dy. W Rzy mie
An no Do mi ni 1946 Je rzy Gie droy% po -
wo "a" bo wiem do &y cia In sty tut Li te rac -
ki, pod któ re go pa tro na tem uka za" si!
w Pa ry &u pierw szy nu mer „Kul tu ry”

a rek (e brow ski, au tor pu bli ka -
cji uka zu j# cej ro l! pa ry skiej
„Kul tu ry” w emi gra cyj nej de ba -

cie pu blicz nej w la tach 1947-1956, tym
ra zem za pro po no wa" nie tu zin ko w# bio -
gra fi! re dak to ra na czel ne go te go le gen -
dar ne go mie si!cz ni ka. Bo cho cia& w ofer -
cie wy daw ni czej nie bra ku je po zy cji po -
$wi! co nych za wo do we mu oraz pry wat -
ne mu &y ciu Je rze go Gie droy cia (jak
cho cia& by s"yn na „Au to bio gra fia na czte -
ry r! ce”), to ksi#& ka kra kow skie go po li -
to lo ga jest pod tym wzgl! dem swo istym
no vum. Au tor to mu uka zu je bo wiem
ma "o zna ne ob li cze pu bli cy sty, po li ty ka
oraz dzia "a cza emi gra cyj ne go, zgod nie ze
wska zów k# za war t# w ty tu le skrz!t nie po -
mi ja j#c w to ku snu tej przez sie bie opo -
wie $ci naj wa& niej szy, a na pew no naj bar -
dziej zna ny roz dzia" z je go &y cio ry su. 

Uro dzo ny w Mi' sku Li tew skim (je go
oj ciec, Igna cy, po cho dzi" ze zu bo &a "ej li -
nii ro du tam tej szych ksi# &#t), Gie droy%
od naj m"od szych lat wy cho wy wa" si!
w wie lo na ro do wym, wol nym od uprze -
dze' $ro do wi sku, otwie ra j#c si! na do -
$wiad cza nie in nych kul tur, w tym bia "o -
ru skiej, ro syj skiej oraz pol skiej. Wy -
buch I woj ny $wia to wej przy niós" wie le
no wych wy zwa', jak cho cia& by sa mot -
n# wy pra w! do Mo skwy, gdzie kil ka lat
pó) niej Je rzy na w"a sne oczy móg" uj rze%
praw dzi we ob li cze re wo lu cji bol sze wic -
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(1947), w nie d"u gim cza sie awan su j# cej
do ran gi pro mi nent ne go cza so pi sma po -
wo jen nej emi gra cji pol skiej oraz o$rod -
ka sku pia j# ce go naj wy bit niej szych pol -
skich pu bli cy stów i pi sa rzy na wy chod) -
stwie.

Ob szer na pu bli ka cja ofe ru je spoj rze nie
na ma "o po pu lar ne ob li cze po li ty ka tak -
&e po przez pry zmat je go za wo do wo -
-oso bi stych re la cji: przy ja) ni z Jó ze fem
Czap skim, mi "o $ci do Zo fii Hertz oraz
nie uda ne go ma" &e' stwa z Ta tia n# Szwe -
cow. Rów no cze $nie „Je rzy Gie droy%.
(y cie przed Kul tu r!” przy wo "u je wie le
cie ka wo stek zwi# za nych z ty tu "o wym bo -
ha te rem. M"o dzie' cza awer sja do szko -
"y, pierw sza stycz no$% z ni ko ty n# (na "o -
go wym pa la czem zo sta" po no% ju& ja ko
je de na sto la tek) oraz $rod ka mi odu rza j# -
cy mi (eks pe ry ment po dyk to wa ny fa scy -
na cj# &y ciem i twór czo $ci# Wit ka ce go) to
wy imek z barw nych aneg dot do okre $la -
j# cych po sta% nie kwe stio no wa ne go ty ta -
na pra cy – wpa da j# ce go w stan de pre sji
w okre sach za wo do wej sta gna cji, jak rów -
nie& uwiel bia j# ce go wy le gi wa% si! w "ó& -
ku do pó) nych go dzin po ran nych. 

Przy st!p na, cz! sto uru cha mia j# ca
pierw szo oso bo wy tryb nar ra cji ksi#& ka
im po nu je swo j# skru pu lat no $ci# i roz ma -
chem. W ra mach prac nad pu bli ka cj#
Ma rek (e brow ski zgro ma dzi" po ka) n#
licz b! do ku men tów z epo ki (za rów no
tych po wszech nie do st!p nych, jak i ni -
gdy nie uka zu j# cych si! w dru ku), pre -
zen tu j#c bo ga ty wy bór fo to gra fii z ro -
dzin ne go al bu mu, ko re spon den cji, ar ty -
ku "ów pra so wych czy ko pii ar chi wal -
nych pism ku mu lo wa nych na prze strze -
ni kil ku dzie si! ciu lat. Co cie ka we, owe
ma te ria "y sta no wi# nie tyl ko wa& ne
uzu pe" nie nie tek stu, ale s# rów no praw -
nym ele men tem nar ra cji, uka zu j# cej hi -
sto rycz no -oby cza jo w# pa no ra m! ko lej -
nych epok. Nie mo& no$% do tar cia do
wszyst kich po &# da nych tek stów )ró -
d"o wych spra wi "a, &e w wie lu par tiach
swo jej ksi#& ki au tor zmu szo ny by" po -
si" ko wa% si! do my s"a mi oraz hi po te tycz -
ny mi sce na riu sza mi (o czym jed nak
su mien nie in for mu je swo ich czy tel ni -
ków), uni ka j#c sta wia nia krop ki nad i lub
po zo sta wia j#c pew ne py ta nia bez od po -
wie dzi. 

Opo wie$% o zmar "ym w 2000 ro ku
w pod pa ry skim Ma isons -Laf fit te re dak -
to rze, kon se kwent nie pro mu j# cym ide!
nie pod le g"ej Pol ski ja ko nie od "#cz nej
cz! $ci Eu ro py, bu dzi jed nak pe wien dy -
so nans wy ni ka j# cy z jej nie jed no znacz -
ne go sta tu su, ba lan su j# ce go mi! dzy pu -
bli ka cj# na uko w# (ogrom przy pi sów)
a po zy cj# po pu la ry za tor k# (for mu "a nar -
ra cji). Rów no cze $nie po mi mo – w wi!k -
szo $ci spe" nio nej – obiet ni cy na $wie tle -
nia nie zna nych lub rzad ko przy wo "y wa -
nych w#t ków z bio gra fii Je rze go Gie droy -
cia, on sam na dal po zo sta je dla czy tel ni -
ka enig m#, nie zmien nie in spi ru j# c# do re -
flek sji na te mat na szej hi sto rii re al nie
kszta" tu j# cej ko lej ne wspó" cze sno $ci.
Ale te drob ne nie do ci# gni! cia nie zmie -
nia j# fak tu, &e ma my do czy nie nia z in -
try gu j# c# lek tu r#. 

PRZE MY S*AW PIE NI+ (EK 

M

Ma rek !e brow ski, Je rzy Gie droy!. "y cie
przed „Kul tu r#”, Wy daw nic two Li te rac kie,
Kra ków 2012, s. 528.
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rzez ksi!" k# E. Fon fa ry Li te rac -

kie si lva re rum prze pla ta si#
my$l H. Whi te, a o wspó% cze -

snym za po trze bo wa niu nie ty le na prze -
sz%o$& ta k!, ja ka rze czy wi $cie by %a, ile
ta k!, z któ r! mo" na by "y&. Za pro po no -
wa ny przez au tor k# tryp tyk oso ba -prze -
"y cie -prze strze' wpi su je si# w ro zu mie -
nie cza sów prze sz%ych ja ko usa kra li zo -
wa nej pa mi# ci, opo wie $ci o miej scach
oswo jo nych w dzie ci' stwie, któ re wdar -
%y si# w ser ce swo im uro kiem, pro sto t!,
wy j!t ko wo $ci! i ro dz! tak "e dzi siaj
dal sze fa scy na cje hi sto ri!, kul tu r! i war -
to $cia mi. Ta ka pa mi#& „sta no wi me dium,
dzi# ki któ re mu prze sz%o$& zo sta je uobec -
nio na ja ko tra dy cja wspó% cze sno $ci”.

W$ród wie lu war to $cio wych po $red -
ni ków, któ rzy urze czy wist nia j! dla dzi -
siej sze go czy tel ni ka (l!sk z okre su mi# -
dzy woj nia, Fon fa ra wska zu je oso by:
pro za ików, po etów, re por ta "y stów; oraz
ich tek sty: opo wia da nia, wier sze, ese je,
szki ce, re por ta "e. Po ka zu j! one re gion
w kon kret nym cza sie ) po po wro cie
do Ma cie rzy, a przed hi tle row sk! oku -
pa cj!, w do bie kry zy su go spo dar cze go,
od kry wa nia pia stow skich ko rze ni, sca -
la nia (l! ska z resz t! Pol ski. Wy bra ne
utwo ry od kry wa j! przed od bior c! ol$nie -
nia ów cze snych miesz ka' ców tej zie mi
i przy jezd nych, któ rych za uro czy %a ma -
gia miej sca na wskro$ no wo cze sne go,
a za ra zem b# d! ce go "y wym $wia dec -
twem prze sz%o $ci.

Au tor ka dzie li swo je roz wa "a nia
na trzy dzia %y. Pierw szy po $wi# co ny jest
oso bie G. Mor cin ka, a w%a $ci wie na le -
"a %o by po wie dzie&: oso bie w ogó le,
szcze gól nie za$ do ra sta j! cej. Fon fa ra
przy po mi na mniej zna n! twór czo$& sko -
czo wia ni na ) je go pu bli cy sty k# pe da go -
gicz n!, któ r! pu bli ko wa% g%ów nie na %a -
mach „Mie si#cz ni ka Pe da go gicz ne go”.
W pe rio dy ku uka zu j! cym si# w la -
tach 1892-1938 w Cie szy nie Mor ci nek
za mie $ci% 16 ar ty ku %ów. Na pi sa% je po -
mi# dzy ro kiem 1924 a 1938. Wszyst kie
tek sty ce chu je pa sja pe da go ga -prak ty ka,
któ ry dzie l!c si# swo im w%a snym do -
$wiad cze niem, pra gn!% przede wszyst kim
uwra" li wi& na ko niecz no$& wy cho wa nia
es te tycz ne go, oby wa tel skie go i spo -
%ecz ne go. Przy wo %a ne przez Fon fa r#
po stu la ty pro za ika na le "y uzna& za ak -
tu al ne i god ne roz pa trze nia przez wspó% -
cze snych na uczy cie li i wy cho waw ców.
Naj wa" niej sze dla dzi siej szej szko %y
wy da j! si# zw%asz cza dwie kwe stie. 

Po pierw sze, Mor ci nek pi sa%, "e „g%ód
ksi!" ki u dziec ka pod le ga pew nym nie -
zmien nym pra wom”, któ re de cy du j!
o tym, co na da nym eta pie "y cia jest dla
nie go in te re su j! ce i co po tra fi so bie
przy swo i&. Do bry pe da gog po wi nien te
pra wa zna& i umie j#t nie pod su wa&
ucznio wi ta kie lek tu ry, któ re b# d! od po -
wied nie dla je go ak tu al ne go roz wo ju
psy cho spo %ecz ne go. Kto$ po wie: uto pia
nie mo" li wa do zre ali zo wa nia w rze -
czy wi sto $ci pro gra mów. Trze ba prze cie"
wt%o czy& w g%o w# do ra sta j! ce go cz%o -
wie ka pe wien ka non uzna ny za nie zb#d -
ny do za cho wa nia to" sa mo $ci na ro do wej

Wresz cie trze ci dzia% uka zu je li te rac -
kie opi sy i uwznio $le nia prze strze ni
(l! ska Cie szy' skie go. Au tor ka od wo %u -
je si# do Dzien ni ków oraz re por ta "u Ja -

wo rze M. D! brow skiej, to mi ków wier -
szy Spo nad oraz W g!"b las J. Przy bo -
sia, a tak "e Opo wia da# cie szy# skich 

K. Fi li po wi cza, któ re ze bra no z oka -
zji 10. rocz ni cy $mier ci pi sa rza. Wszyst -
kie wy mie nio ne utwo ry po wsta %y z za -
pa trze nia. Mo" na po wie dzie&, "e s! one
li te rac ki mi fo to gra fia mi prze sz%o $ci, od -
bit ka mi z utrwa lo ne go w pa mi# ci fil mu.
Jest to por tret (l! ska zro dzo ny z ogl! -
da nia go z bli ska, pod gl! da nia lu dzi, ulic,
pa gór ków. Z za uro cze nia wi do kiem
zro dzi %a si# z ko lei mi %o$& do miej sca, sa -
kra li za cja prze strze ni trans po no wa na na -
st#p nie w li te ra tu r#. 

Ksi!" ka Fon fa ry jest do brym prze wod -
ni kiem po licz nych $wia dec twach fa scy -
na cji i za pa trze nia, oswa ja nia i u$wi# ca -
nia. To „me dium, dzi# ki któ re mu prze -
sz%o$& zo sta je uobec nio na ja ko tra dy cja
wspó% cze sno $ci”.

KA TA RZY NA BE RE TA
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oraz wy ro bie nia w so bie kul tu ry czy tel -
ni czej. De li be ra cje na ten te mat na le "y
jed nak od su n!& na mar gi nes i wska za&
Czy ta nie z in nym K. Ko zio %ek ja ko god -
n! uwa gi lek tu r# uzu pe% nia j! c!. Tym cza -
sem Mor cin ko wi cho dzi %o ra czej o na -
wi! za nie oso bi stej re la cji z uczniem
oraz za uwa "e nie je go „g%o du ksi!" ki”.
Ro la ta przy pa da w udzia le zw%asz cza bi -
blio te ka rzo wi, któ re go wspó% cze sne re -
for my chcia %y by wy rzu ci& ze szko %y. Czy
za tem chcia %y by one za bi& te" ów
„g%ód”? Ko go wów czas ukszta% tu je my? 

Dru g! wa" n! kwe sti! jest wy cho wa -
nie es te tycz ne. Pi sarz do ma ga% si# wr#cz,
by szko %a uczy %a o twór czo $ci Mal -
czew skie go na ta kim sa mym po zio mie,
jak czy ni %a to w od nie sie niu do po ezji Ko -
cha now skie go. Za rzu ca% o$wia cie, "e
za po mi na o in nych sztu kach i za cho wu -
je si# tak, jak by ist nia %a tyl ko li te ra tu ra,
zw%asz cza li ry ka. Dzi siej sza szko %a za -
cho wu je si# tak, jak by "ad na sztu ka nie
ist nia %a po za „sztu k!” roz wi! zy wa nia te -
stów! Kto b# dzie fi nal nym efek tem ta kich
pseu do edu ka cyj nych i pseu do wy cho -
waw czych od dzia %y wa'? Pierw sza cz#$&
ksi!" ki Fon fa ry sta no wi wi#c pro po zy -
cj# do re wi zji sta no wisk, le "! cych u pod -
%o "a wszel kich dzia %a', któ rym na da je si#
wspól ny mia now nik „re for my o$wia ty”.

Wal ka au to ra Ser ca za ta m" o w%a $ci -
we kszta% to wa nie przy sz%ych po ko le'
(l! za ków to w isto cie po je dy nek o za -
cho wa nie usa kra li zo wa nej pa mi# ci. Jej
"y wa obec no$& w zie mi i lu dziach przy -
ci! ga %a tu taj wie lu pi sa rzy i dzien ni ka -
rzy, któ rzy w mi# dzy woj niu prze "y wa li
ten re gion po raz pierw szy. Dru gi dzia%
pu bli ka cji Fon fa ry to opo wie$& o li te rac -
kich mo no gra fiach (l! ska, na pi sa nych
w la tach trzy dzie stych przez miej sco -
wych i przy jezd nych twór ców. Au tor ka
opi su je ksi!" ki Z. Kos sak (Nie zna ny

kraj), G. Mor cin ka ($l"sk), S. Wa sy lew -
skie go (Na $l" sku Opol skim) oraz P. Hul -
ki -La skow skie go ($l"sk za Ol z").
Wszyst kie uka zu j! du cho w!, et no gra -
ficz n!, j# zy ko w!, hi sto rycz n! i przy rod -
ni cz! to po gra fi# re gio nu. Ich za da niem
by %o przy bli "e nie (l! ska Pol sce, uka za -
nie ge ne zy i isto ty fe no me nu te go miej -
sca. Oprócz zwar tych wy daw nictw nie -
zwy kle po pu lar ne by %y w tym okre sie re -
por ta "e, ese je, szki ce pu bli cy stycz ne
dru ko wa ne na %a mach pe rio dy ków lo kal -
nych i ogól no pol skich, dla te go ich omó -
wie nie zna la z%o si# tak "e w dru gim
dzia le Li te rac kich si lva re rum. W$ród na -
zwisk au to rów fe lie to nów, wspo mnie',
re la cji od na le*& mo" na na zwi ska li te ra -
tów: J. Iwasz kie wi cza, M. D! brow skiej
czy K. Ma ku szy' skie go, a tak "e za wo -
do wych re por te rów: T. Kop cia, W. Mel -
cer czy J. Ra dzy mi' skie go. Zna mien ny
dla tej gru py jest tekst Iwasz kie wi cza Fo -

to gra fie ze $l" ska, któ re go ob raz ko -
wo$& bar dzo do brze od da je spo sób bu -
do wa nia w mi# dzy woj niu wy obra "e'
o re gio nie. By %o to utrwa la nie wi do ków
z prze sz%o $ci i te ra* niej szo $ci, swo -
istych mi ga wek, któ re re je stro wa %a wra" -
li wo$& i cie ka wo$& pi sz! ce go. Jest to por -
tret zro dzo ny z prze "y cia, fa scy na cji.

P

Fon fa ra Ewa: Li te rac kie si lva re rum. Pi -
!mien nic two !l" skie w prze strze ni kul tu ry re -
gio nu. Wy daw nic two Uni wer sy te tu !l" skie -
go, Ka to wi ce, 2013, ss. 162, ok#ad ka mi$k ka.
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Pie kar skie piel grzym ki po zo sta wa !y „pod spe -

cjal nym nad zo rem” tzw. s!u"b. To nie by !a ta jem ni -
ca. Jed nak do my #la$ si%, przy pusz cza$, czy na wet
mie$ ja k&# wie dz% szcz&t ko w& to co# in ne go ni" po -
zna wa$ praw d% na pod sta wie ar chi wal nych do ku men -
tów. Dzi% ki tej ksi&" ce mo "e my si% prze ko na$, ja ka
by !a ska la „za bez pie cza nia” piel grzy mek do Pie kar.
Apa ra ty fo to gra ficz ne, ka me ry, ra dio sta cje, sa mo cho -
dy – to sprz%t, któ re go u"y wa li funk cjo na riu sze „ob -
s!u gu j& cy” re li gij ne uro czy sto #ci. S& te" cie ka wost -
ki, np. "e s!u" by nie prze strze ga !y rów no upraw nie -
nia – na sta no we piel grzym ki ko biet wy sy !a no
mniej pra cow ni ków ni" na m% skie. A po nie wa"
w „re li gij nych” wy dzia !ach pra co wa li nie mal sa mi
fa ce ci, któ rzy rzu ca li by si% na zbyt w oczy pod czas
"e' skich spo tka', przy dzie la no im funk cjo na riusz -
ki z in nych pio nów, bo wiem pa ry na pie kar skim
wzgó rzu nie ra zi !y. Ar cy cie ka wa ksi&" ka, po le cam. 

Kor ne lia Ba na!: Ko mu ni stycz ny apa rat bez pie cze! -

stwa wo bec piel grzy mek sta no wych do Pie kar "l# skich

(1947-1989). Wyd. IPN – Ko mi sja "ci ga nia Zbrod -

ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, Od dzia# w Ka -

to wi cach, Ka to wi ce 2013, s. 390.

Ko lej na pu bli ka cja, któ rej au to rzy wra ca j& do hi sto -
rii (y dów, za miesz ku j& cych nie gdy# nasz re gion.
Wi%k szo#$ #la dów ich obec no #ci zo sta !a znisz czo na
przez hi tle row ców. Sy na go gi, cmen ta rze, ma te rial ne
#wia dec twa kul tu ry, oby cza jo wo #ci, wia ry w wi%k szo -
#ci ule g!y za g!a dzie. Po la tach oka za !o si%, "e jed nak
co# po zo sta !o, dzi% ki cze mu w miej sco wo #ciach za -
miesz ka !ych przez spo !ecz no#$ "y dow sk& mo" na dzi#
urz& dza$ np. wy sta wy do ku men tów i fo to gra fii, pu bli -
ko wa$ #wia dec twa tych, któ rzy oca le li al bo jesz cze pa -
mi% ta j&. W ksi&" ce o wi rec kiej sy na go dze mo" na w!a -
#nie zna le)$ oca lo ne od znisz cze nia #la dy – miej sco -
w& sy na go g% w kar to gra fii, iko no gra fii, wy pi sy z ma -
te ria !ów )ró d!o wych, ma te ria !y pra so we, da ne sta ty -
stycz ne do ty cz& ce gmi ny, re la cje #wiad ków. Ca !o#$ jest
bar dzo bo ga to ilu stro wa na ar chi wal ny mi zdj% cia mi,
daw ny mi pocz tów ka mi, re pro duk cja mi pla nów, fo to -
ko pia mi do ku men tów, na wet kom pu te ro wy mi re kon -
struk cja mi.

Sy na go ga w Wir ku. 1891-1939. Oca lo na pa mi$%.
[Red. Bar ba ra i Adam Pod gór scy]. Wyd. II zmie -

nio ne. Wyd. Rudz kie To wa rzy stwo Przy ja ció#
Drzew, Ru da "l$ ska 2013, s. 272.

Pi smo ma tyl ko 2000 na k!a du. Szko da, bo mo im
zda niem po win no by$ obo wi&z ko w& lek tu r& dla
wszyst kich, któ rzy dzi# za bie ra j& g!os w spra wie *l& -
ska, tak z per spek ty wy Pol ski jak i z po zy cji tu tej szych.
Jed ni i dru dzy bo wiem eks po nu j& tyl ko wy god ne z ich
punk tu wi dze nia w&t ki, do hi sto rii pod cho dz& wy biór -
czo i for mu !u j& w zwi&z ku z tym s& dy uprosz czo ne,
"e by nie po wie dzie$ – pro stac kie. Tym cza sem au to -
rzy IPN -owskie go pó! rocz ni ka po dej mu j&c te ma ty ró" -
no rod ne (w tym nu me rze np. o par tiach po li tycz nych
od na zi stow skiej po cza sy ko mu ni stycz ne, emi gra cja
*l& za ków do „eFu”, ar ty ku !y do ty cz& ce kon kret nych
osób – Je rzy Zi% tek, Wil helm Szew czyk, Je rzy Kur -
cy usz) od wo !u j& si% do )ró de!, przy ta cza j& tre#$ do -
ku men tów, z któ ry mi trud no po le mi zo wa$. W #wie -
tle ich ba da' naj le piej wi da$ z!o "o no#$ #l& skiej hi sto -
rii naj now szej. Wi da$ te", "e dys kurs o *l& sku móg! -
by by$ bar dziej rze czo wy i wol ny od ko niunk tu ral -
nej mi to lo gii.

Cza sy pi smo o hi sto rii Gór ne go "l# ska. Nr 1

(3)/2013.). Wyd. IPN – Ko mi sja "ci ga nia Zbrod ni

prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, Od dzia# w Ka to -

wi cach, Ka to wi ce 2013, s. 208.

Nie tak daw no re ko men do wa !em w swo jej ru bry ce
pu bli ka cje Ar chi wum, któ re uka zy wa !y si% z oka zji
osiem dzie si% cio le cia tej in sty tu cji, by !o to bo wiem nie -
oce nio ne )ró d!o wie dzy na te mat do ku men tów znaj -
du j& cych si% w jej za so bach. Te swo iste ka ta lo gi mo -
g!y bo wiem po móc nie tyl ko hi sto ry kom, ale i lu dziom
nie zda j& cym so bie na wet spra wy z te go, "e gdzie# prze -
cho wy wa ny jest „kwit”, któ ry mo "e si% oka za$ przy -
dat ny w ich "y ciu. Szki ce tak "e za wie ra j& in for ma cje
o za so bach ar chi wal nych, po nad to jed nak za wie ra j& opis
ja kie go# wy da rze nia, ewen tu al nie do ku men tu, da ne in -
sty tu cji, któ ra do ku men ta cj% spo rz& dzi !a w ra mach swo -
jej dzia !al no #ci itd. W cz% #ci Ar ty ku $y i Ma te ria $y znaj -
dzie my np. wia do mo #ci na te mat ma te ria !ów z cza sów
prze mar szu Ja na III So bie skie go przez *l&sk a w Ko -
mu ni ka tach do wie my si%, ja kie mel dun ki sk!a da! wy -
wiad PRL po za ma chu na pa pie "a Ja na Paw !a II. Wy -
mie niam te dwa przy k!a dy, "e by po ka za$ roz pi% to#$ cza -
so w& i ró" no rod no#$ te ma tycz n& za war t& w tej in te re -
su j& cej pu bli ka cji. 

Szki ce ar chi wal no -hi sto rycz ne nr 10. Wyd. Ar chi -

wum Pa% stwo we w Ka to wi cach, Ka to wi ce 2013,

s. 288.

Tak si% z!o "y !o, "e w tym sa mym cza sie co
ksi&" ka Ka ta rzy ny M!y nar czyk o sztu ce do tar!
do mnie wy bór jej po ezji, b% dzie wi%c dwa ra zy o pi -
sa niu tej sa mej au tor ki. Na ok!ad ce pa ra – m!o da,
uro dzi wa, wr%cz s!od ka. Ale mo" na si% do czy ta$, "e
ta ry ci na przed sta wia Fau sta i Ma! go rza t%, za tem te
wier sze mi !o sne wca le nie mu sz& by$ sie lan ko we
i mi !e. I rze czy wi #cie nie s&. Oso bi #cie ce ni% po ezj%
M!y nar czyk, do ce niam te" prze wrot no#$ ok!ad ki
a tak "e ten iro nicz ny sa vo ir vi vre. Kto bo wiem prze -
strze ga je go za sad? Ko bie ta. Na do wód cy tu j%: kie -
dy po wie dzia$ %e od cho dzi / nie zdzi wi $am si& wca -
le – / po da j'c wy czysz czo ne bu ty spy ta $am / czy
chcia$ by jesz cze co( zje() / spraw dzi $am czy za bra$
wszyst ko / co po trzeb ne w sa mot no (ci / go to wa by -
$am od pro wa dzi) do ro gu // do pie ro gdy znik n'$ /
usia d$am na nie wy god nym ta bo re cie / i opar $am $ok -
cie na sto le / i bar dzo po wa% nie za py ta $am / – Co
ja te raz zro bi&? Czy nie #ad ne? Wi&c po le cam ko -

chan kom po przej !ciach.

Ka ta rzy na M#y nar czyk: Sa vo ir vi vre dla ko chan -

ków.(Wy bór wier szy). Wyd. „"l$sk” Sp. z o.o. Wy daw -

nic two na uko we, Ka to wi ce 2013, s. 36.

Au tor ka, z wy kszta! ce nia hi sto ryk sztu ki, na wst% -
pie sa ma bo ry ka si% z okre #le niem, czym w!a #ci wie
jest jej ksi&" ka. Wa ha si%: Tek sty? Szki ce? Re cen zje?
Re flek sje? Nie (mia $e ese je? Pró by za pi sów wzru sze*
i od czu), i spo strze %e*? Her mann Hes se na pi sa!, i" "y -
je my w epo ce fe lie to nu, wi%c mo "e? Nie b% d% jed nak
tu si% spie ra! o ja kie# ga tun ko we kla sy fi ka cje. Dla mnie
ta ksi&" ka by !a oka zj& do „roz mo wy” z kry ty kiem sztu -
ki. Tak si% sk!a da, "e ob ra ca my si% mniej wi% cej w tym
sa mym kr% gu ar ty stów, by !o wi%c dla mnie in te re su -
j& ce spoj rze nie M!y nar czyk na ich twór czo#$. Cza sem
do wia dy wa !em si% cze go# no we go, al bo u#wia da mia -
!em so bie, "e co# prze oczy !em, ale te" cz% sto po le mi -
zo wa !em w my #lach z au tor k& „Tek stów? Szki ców?
Re cen zji…” ina czej oce nia j&c oso by, dzie !a lub zja -
wi ska. Spodo ba !a mi si% na to miast przy j% ta przez au -
tor k% me to da po le ga j& ca na po szu ki wa niu po ezji
w sztu ce. Te" tak pa trz% na pra ce pla stycz ne, go -
rzej – po do ba mi si% na wet ma lar stwo, w któ rym jest
„li te ra tu ra”.

Ka ta rzy na M#y nar czyk: Mo ja pra cow nia. Wyd.

„"l$sk” Sp. z o.o. Wy daw nic two na uko we, Ka to wi -

ce 2011, s. 150.
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Gmin na Bi blio te ka Pu blicz -
na w !wier kla" cu wraz z fi li#

w Na kle !l# skim dzia $a w ma $ej
spo $ecz no %ci lo kal nej, spraw nie $# -
cz#c funk cje in sty tu cji kul tu ry oraz
o%rod ka edu ka cyj ne go i in for ma cyj -
ne go. W do bie za cho dz# cych zmian,
zw$asz cza w re la cji bi blio te ka – u&yt -
kow nik, pla ców ka otwo rzy $a si'
na no we dzia $a nia i mo& li wo %ci. Na -
sze pro po zy cje s# od po wie dzi# na po -
trze by u&yt kow ni ków. Istot ny dla
pla ców ki jest Plan Roz wo ju Bi blio -
te ki na la ta 2012–2015, któ ry nie tyl -
ko uwzgl'd nia po pra w' in fra struk tu -
ry, ale wpro wa dza co raz to now sze
us$u gi dla miesz ka" ców. 

KUL TU RA – w bi blio te ce or ga -
ni zo wa ne s# spo tka nia au tor skie,
po dró& ni cze i wie czo ry po etyc kie.
Go %( mi by li m.in.: prof. Do ro ta Si -
mo ni des, Bar ba ra Gaw ry luk, Ma ria
Czu ba szek, Re na ta Pi#t kow ska czy
Grze gorz Kas dep ke. Od kil ku lat
dzia $a w bi blio te ce Dys ku syj ny Klub
Ksi#& ki „He li kon”. Re ali zu je my pro -
jek ty kul tu ral ne dla ró& nych grup
wie ko wych. Dzi' ki udzia $o wi w Pro -
gra mie Roz wo ju Bi blio tek uzy ska li -
%my do fi nan so wa nie (w ra mach Ak -
tyw nej Bi blio te ki) na pro jekt „Ak tor,
ma larz, pi sarz, po eta, ry sow nik… Je -
den dzie" z ar ty st#”. W je go ra -
mach zor ga ni zo wa li %my wie le spo -
tka" z lud) mi zwi# za ny mi z kul tu r#.
Od by $y si' warsz ta ty z gra fi ki ar ty -
stycz nej, pro wa dzo ne przez An n'
Osad nik, a tak &e za j' cia z ry sun ku,
pro wa dzo ne przez Edwar da Lut czy -
na. Miesz ka" cy mie li oka zj' spo tka(
si' z pi sar k# An n# Jan ko oraz wy s$u cha( kon cer -
tu mu zycz no -li rycz ne go Szy mo na Ba bu chow -
skie go i Pa try ka Fi li po wi cza. Na chwi l' prze strze"
bi blio te ki za mie ni $a si' w ma $# sce n', na któ rej Ad -
rian na Jen dro szek, lau re at ka Fe sti wa lu ewen tu al -
nych Ta len tów Ak tor skich (Fe TA) 2012, wy sta wi -
$a mo no dram Eg za min, na pi sa ny przez Wie s$a wa
Cie cie r' g' i Mi ro s$a w' *ak. Kul tu ral ny Klub Se -
nio ra to ko lej ny pro jekt kul tu ral no -edu ka cyj ny, cie -
sz# cy si' po wo dze niem. W je go ra mach od by wa -
$y si' m.in. warsz ta ty ar ty stycz ne, spo tka nia
mu zycz ne oraz fil mo we. Or ga ni zu je my po nad to
im pre zy czy tel ni cze, za ch' ca j# ce w ró& ny spo sób
do si' ga nia po ksi#& k', m.in.: „Noc z An der se -
nem”, pod czas któ rej dzie ci prze no sz# si' w %wiat
ba %ni, „Dzie" z cze ko la d#”, po pu la ry zu j# cy ksi#& -
k' Char lie i fa bry ka cze ko la dy Ro al da Dah la, pik -
ni ki z &ó$ wiem Fran kli nem, skie ro wa ne do naj -
m$od szych dzie ci. Bi blio te ka jest te& miej scem
spo tka" lo kal nych twór ców i pa sjo na tów. Du &# po -
pu lar no %ci# cie sz# si' pre lek cje Ro ma na i Ire ny Ga -
ty sów, któ rych zbiór %l# skiej por ce la ny jest zna -
ny w ca $ej Pol sce. 

ANI MA CJA – wspó$ pra cu je my z przed szko -
la mi i szko $a mi w gmi nie, z lo kal ny mi ani ma to -
ra mi, z Cen trum He len Do ron i cho rzow sk# Fun -
da cj# Edu ka cyj n# Kom bi na to ry, or ga ni zu j#c dla
uczniów ró& no rod ne lek cje o te ma ty ce czy tel ni -
czej, eko lo gicz nej lub re gio nal nej. Ka& de go ro ku
w$# cza my si' w ob cho dy Ty go dnia
Bi blio tek, za pra sza j#c dzie ci, m$o -
dzie& i do ro s$ych na za j' cia. W bi blio -
te ce dzia $a Klub Mi lu si" skich, gdzie
swo je miej sce ma j# naj m$od si czy tel -
ni cy. W wa ka cje pro wa dzo ne s# cie -
ka we warsz ta ty eko lo gicz no -przy rod -
ni cze dla dzie ci i m$o dzie &y. Co
ro ku or ga ni zo wa ny jest rajd ro we ro -
wy Od jaz do wy Bi blio te karz, w któ -
rym udzia$ bio r# bi blio te ka rze, pa sjo -
na ci ksi# &ek i mi $o %ni cy ro we rów. 

WIE DZA – do dys po zy cji czy tel -
ni ków jest ksi' go zbiór li cz# cy pra -
wie 30 000 wo lu mi nów, w tym tak -
&e co raz szyb ciej po wi'k sza j# cy si'
zbiór au dio bo oków. Istot ny dla
miesz ka" ców jest dzia$ z do ku men -
ta mi &y cia spo $ecz ne go gmi ny. Bi -
blio te ka po sia da stro n' in ter ne to w#
wraz z do st' pem do ka ta lo gu elek tro -
nicz ne go. Uru cho mio ny zo sta$ ju&

elek tro nicz ny sys tem wy po &y cza nia zbio rów.
Z cie kaw szych przed si' wzi'(, któ re zre ali zo wa -
li %my w ubie g$ym ro ku, mo& na wy mie ni( mi' dzy -
po ko le nio wy pro jekt „To pa mi' tam, to wspo mi -
nam… czy li nie za po mnia ne hi sto rie na szych
dziad ków”. Przez kil ka mie si' cy or ga ni zo wa ne by -
$y spo tka nia m$o dzie &y z se nio ra mi gmi ny !wier -
kla niec, ma j# ce na ce lu spi sa nie wspo mnie" naj -
star szych miesz ka" ców. Wy po wie dzi do ty czy $y
kon kret nych miejsc, lu dzi, zwy cza jów, tra dy cji czy
ku li na riów. Za pi sy roz mów wy da no w pu bli ka cji
O czym szu mi! na sze drze wa?, ilu stro wa nej pra -
ca mi lau re atów kon kur su pla stycz ne go. 

IN FOR MA CJA – Bi blio te ka rze po ma ga j#
w ko rzy sta niu z kom pu te rów i In ter ne tu, 
a tak &e w pi sa niu CV i li stów mo ty wa cyj nych czy
prze szu ki wa niu spe cja li stycz nych ser wi sów in ter -
ne to wych. 

EDU KA CJA – jest wa& nym aspek tem dzia $al -
no %ci %wier kla niec kiej pla ców ki. Prze pro wa dzi li -
%my sze reg pro jek tów edu ka cyj nych, spo %ród
któ rych do naj bar dziej in te re su j# cych mo& na za -
li czy( Aka de mi' Ma $ych -Cie ka wych – skie ro wa -
n# do dzie ci w wie ku 2–4 lat, nie ucz'sz cza j# cych
do przed szko li. Aka de mia by $a dla nich al ter na -
tyw n# for m# edu ka cji przed szkol nej. Aka de mia
zdo by $a I miej sce w kon kur sie Gmin ne Ko ali cje
na rzecz Roz wo ju Bi blio tek 2013, zor ga ni zo wa -
nym przez Bi blio te k' !l# sk# i FRSI. Cie ka we dzia -

$a nia dla dzie ci za pro po no wa li %my
w pro jek cie „Z ksi#& k# w %wiat
war to %ci”, któ ry do fi nan so wa ny by$
z Fun da cji Ban ku Za chod nie go
WBK. Uczest ni cy spo tka" za po -
zna li si' z dzie ja mi ksi#& ki, roz ma -
wia li o jej przy sz$o %ci i elek tro nicz -
nych no %ni kach, wzi' li udzia$
w warsz ta tach pla stycz nych z ilu stra -
tor k# Alek san dr# Cie %lak, na gra li
au dio bo ok. Pro jekt zdo by$ III miej -
sce w kon kur sie Gmin ne Ko ali cje
na rzecz Roz wo ju Bi blio tek 2012.
Fun da cja Roz wo ju Dzie ci im. J.A.
Ko me" skie go wy ró& ni $a na sz# bi -
blio te k' za dzia $a nia na rzecz naj -
m$od szych dzie ci. Dla m$o dzie &y
zor ga ni zo wa li %my warsz ta ty fil mo -
we, pod czas któ rych po wsta$ krót ki
film do ku men tal ny Kra ina mi "o #ni -

ków – po %wi' co ny cie ka wym oso -
bom z gmi ny !wier kla niec. Wspó$ -
pra cu je my z La tar ni ka mi Pol ski
Cy fro wej, or ga ni zu j#c kur sy kom pu -
te ro we dla se nio rów. Ofer ta kur sów
roz sze rzo na jest o in ne za j' cia kul -
tu ral no -edu ka cyj ne, zwi# za ne z In -
ter ne tem, np. In ter ne to we Po rad nie
Zdro wia, Kon cer ty &y cze", pik nik
Srebr nych Sur fe rów. Co raz cz' %ciej
w bi blio te ce wy ko rzy sty wa ne s#
gry plan szo we dla dzie ci, m$o dzie -
&y i do ro s$ych. Wzi' li %my te& udzia$
w pro jek cie „Link do przy sz$o %ci”,
or ga ni zu j#c spo tka nia dla m$o dzie -
&y na te mat za wo dów. 

W pla ców ce mo& na sko rzy sta(
z bez p$at nych plat form do na uki j' -
zy ka an giel skie go „Fun En glish”
dla dzie ci oraz „An giel ski 123 w bi -

blio te ce” dla do ro s$ych. Mi $o %ni kom ma te ma ty -
ki bi blio te ka udo st'p nia bez p$at nie plat for m'
do na uki przed mio tu – „Me ga Mat ma”. 

Ak cja „Od przed szko la do ksi#& ko we go mo la”
mo& li wa jest dzi' ki wspó$ pra cy z Przed szko lem
Pu blicz nym w Orze chu. Ze wzgl' du na to, &e
w miej sco wo %ci nie ma fi lii oraz punk tu bi blio tecz -
ne go, bi blio te ka rze kil ka ra zy w mie si# cu od wie -
dza j# przed szko le, umo& li wia j#c dzie ciom wy po -
&y cze nie ba jek do do mów. Jest to te& chwi la
na wspól ne czy ta nie i za ba wy li te rac kie. Tym sa -
mym ak tyw nie uczest ni czy my w pro gra mie „Ca -
$a Pol ska czy ta dzie ciom”. 

War to wspo mnie( o wspó$ pra cy bi blio te ki
z or ga ni za cja mi po za rz# do wy mi, m.in. ze Sto wa -
rzy sze niem Mi $o %ni ków Na k$a !l# skie go im. J.
Bur si ga. Wspól nie wy da li %my Bi blio gra fi$ gmi -

ny %wier kla niec za la ta 2000–2010. Sto wa rzy sze -
nie po moc ne by $o rów nie& przy re ali za cji Aka de -
mii Ma $ych -Cie ka wych. Fun da cja Roz wo ju
Dzie ci im. J. A. Ko me" skie go wy po sa &y $a Bi blio -
tecz k' dla Naj m$od szych, a z war szaw skim To -
wa rzy stwem Ini cja tyw Twór czych „'” zre ali zo -
wa li %my pro jekt „Ak cja: Sty li za cja!”, czy li
nie co dzien n# wy mia n' ubra" w bi blio te ce, warsz -
ta ty z two rze nia bi &u te rii i r'cz ne go ozda bia nia
ko szu lek. Po ro zu mie nie o wspó$ pra cy pod pi sa li -
%my rów nie& z Fun da cj# PWN.

Bi blio te ka wzi' $a udzia$ w pro gra mie In sty tu -
tu Ksi#& ki „Kra szew ski. Kom pu te -
ry dla bi blio tek 2013”, dzi' ki te mu
zmo der ni zo wa na zo sta $a sie( kom -
pu te ro wa w pla ców ce. 

Dzia $al no%( %wier kla niec kiej bi -
blio te ki jest wy so ko oce nia na przez
u&yt kow ni ków. Ksi' go zbiór, sta le
uzu pe$ nia ny o no wo %ci wy daw ni cze,
jest dla nich atrak cyj ny. Dzia $a my, re -
agu j#c na po trze by miesz ka" ców.
Od nie daw na w na szej ofer cie
do wy po &y cze nia jest CZY TAK dla
osób nie wi do mych, a wszyst kim,
któ rzy ma j# pro ble my z do tar ciem
do pla ców ki, ofe ru je my bez p$at ne
do star cze nie ksi# &ek i cza so pism
do do mów. 

Za pra szam do od wie dza nia na szej
stro ny in ter ne to wej www.bi blio te ka -
swier kla niec.pl

HAN NA PRZY BY +A

Z *YCIA
BIBLIOTEK

W Gminnej Bibliotece Publicznej w !wierkla"cu

Spotykamy si' przy kawie
Warsz ta ty gra ficz ne z tar no gór sk! ar tyst k! An n! Osad nik (2013)
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Rajd ro we ro wy – Od jaz do wy Bi blio te karz (2012)
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A
nio! ki na sznur kach

z mie cza mi, ale "mier#
ju$ bez sznur ków, bar dzo re -

ali stycz na, trzy czasz ki od -

kry te – wi da# mózg na sza ro -

zie lon ka wym tle a obok br% zy

ni czym ze psu ta krew, mózg

po kro jo ny w pla stry jak w re -

zo nan sie ma gne tycz nym, pl% -
ta ni na ner wów. 

Ka$ dy kto pra gnie ob co -

wa# z wiel k% sztu k% po wi -

nien wy bra# si& do Ga le rii

Extra va gan ce w So sno wiec -

kim Cen trum Sztu ki na Zam -

ku Sie lec kim. Po Je rzym 

No wo siel skim i Ry szar dzie

Grzy bie, zy sku j% ca co raz

wi&k szy pre sti$ pla ców ka pre -

zen tu je ko lej ne go uzna ne go

w ar ty stycz nym 'wie cie twór -

c&. Ma rek Chlan da – bo o nim

mo wa – to jed no z naj bar dziej

go r% cych na zwisk w pol skiej

sztu ce. Wy sta wia! w Bu da -

pesz cie i Tel Awi wie, Ber li nie

i Chi ca go, w São Pau lo

i Lyonie, w war szaw skiej Za -

ch& cie i w Mu zeum Sztu ki w (o dzi. Je -

go pra ce po ka zy wa! kra kow ski MO CAK

i Ga le ria Mu za lew ska w Po zna niu. Ma -

rek Chlan da jest zna ny nie mal na ca !ym

'wie cie. 

Uro dzi! si& w 1954 r. w Kra ko wie

i jest ab sol wen tem tam tej szej Aka de mii

Sztuk Pi&k nych. Pre zen ta cja dzie! Mar ka

Chlan dy w so sno wiec kiej Ga le rii no si ty -

tu! Uzdro wi sko. Tak jak Tran zyt po ka za -

ny w kra kow skim MO CAK -u Uzdro wi -

sko jest w za sa dzie po ka zem jed nej pra cy,

na któ r% sk!a da si& zbiór ma lar stwa przy -

pra wio ny do sma ku, jak tru skaw ki pie -

przem, odro bi n% ra do snej rze) by, gdy by

nie to, po nu ro'# eks po zy cji po psu !a by nam

hu mor na wie le dni. Ra do 'ci% dzie l% si&
z na mi roz bie ga ne po Ga le rii lu dzi ki. Kra -

sno lud ki Chlan dy trosz k& ba !a ga ni% i m% -
c% nam w g!o wach, ale ro bi% to z wiel kim

wdzi& kiem. Na mo ment po zwa la j% wy -

rwa# si& spod wp!y wu prze ra $a j% cych wi -

zji ar ty sty, któ re mo g% uzdro wi# je dy nie

ze znie czu li cy… Ar ty sta sam sie bie pod -

da je au top sy cho te ra pii. Po pro stu mu sia!
to zro bi#, aby ca! kiem nie zwa rio wa#.
Dzi& ki te mu ma my do czy nie nia ze sztu -

k% szcze r% a$ do bó lu, fa scy nu j% c% i do te -

go do sko na !% w for mie. Ca !y ar ty stycz ny

za mys! to 253 dzie !a u!o $o ne w 34 frag -

men ty. Wy sta wa w Ga le rii Extra va gan ce

i to wa rzy sz% ca jej pu bli ka cja to trze cia i jak

do t%d naj wi&k sza wer sja Uzdro wi ska.

Pierw szy frag ment za pre zen to wa no je sie -

ni% 2012 r. w war szaw skiej Ga le rii Fok -

sal. In ny wy imek z te go ze spo !u po ka za -

no wio sn% w 2013 r. w po zna* skiej

Ga le rii Mu za lew ska. Wy sta wie nie wszyst -

kich dzie! two rz% cych Uzdro wi sko po zo -

sta je na ra zie w pla nach. 

Pra ce nad Uzdro wi skiem Chlan da uko* -
czy! w po !o wie 2012 r. Zna ny kry tyk Ja -

ro mir Je dli* ski w Ma ga zy nie O. pl na zy -

wa naj now sze dzie !o ar ty sty kon ste la cj%
utwo rów (s% tu bo wiem ma lun ki, ry sun -

ki i obiek ty, a tak $e t!um fi gu ry nek).

War to w tym miej scu przy to czy# je go opi -

ni&: – Owe cy kle Chlan dy ja wi! mi si"
na po do bie# stwo ko lej nych ksi!g sk$a da -

j! cych si" na „Ksi" g" Py ta#” Ed mon da

Jabèsa – wci!% wo kó$ te go sa me go i ci! -
gle od no wa. To in try gu j! ce. My &l", %e jest

tak dla te go, bo wiem to, co po dej mu je

w swo jej pra cy Chlan da jest chy ba in try -

gu j! ce dla nie go sa me go i sa me go go

wci!% w trak cie pra cy za ska ku je. Ca $a ta

bli% sza na sze mu cza so wi fa za pra cy ar ty -

sty (czyn ne go, przy po mnij my, na pol skiej

i mi" dzy na ro do wej sce nie ar ty stycz nej

od dru giej po $o wy lat sie dem dzie si! tych)

wy nik n" $a, jak s! dz", z na st"pstw je go pa -

ro mie si"cz ne go po by tu w Je ro zo li mie

w pierw szej po $o wie lat dzie wi"' dzie si! -
tych mi nio ne go wie ku, a cze go bez po &red -

nim re zul ta tem twór czym (po za wy sta w!,
ja k! zor ga ni zo wa li &my w Tel Aviv Mu seum

of Art w Tel Awi wie w 1993 ro ku; po ka -

za ny tam zo sta$ mi" dzy in ny mi wy ko na ny

przez Chlan d" w Izra elu „Ko deks Je ro zo -

lim ski”) by $a gru pa z$o %o na z ry sun ków,

ko la %y i obiek tów za ty tu $o wa na „Ko deks

Nad wi &la# ski” eks po no wa na w Ga le rii

Fok sal w ro ku 2003.

Co wzbu dza naj wi&k sze emo cje

na wy sta wie w So snow cu? Przede

wszyst kim wspa nia !y po lip tyk a ra czej

cykl 10 ob ra zów, do któ re go si& wra ca,

nie da si& bo wiem przy pierw szym spoj -

rze niu wszyst kie go doj rze#: uciecz ka,

gwa!t, zdzi wie nie, szok, prze moc. Nie

od ra zu po zna my ca !e z!o, za trzy ma ne

przez ar ty st& w ma lar skim ka drze. Wra -

ca my i od kry wa my je go no we ob li cza,

ale od kry wa my te$ na dzie j&, cho# by

w fe mi ni stycz nie zmo dy fi ko wa nej przez

ma la rza Mo dli twie Pa* skiej: Mat ko na -

sza któ ra& jest w nie bio sach, &wi"' si"
imi" Two je. Przyjd( kró le stwo Two je.

B!d( wo la Two ja ja ko w nie bie tak

i na zie mi. Chle ba na sze go po wsze -

dnie go daj nam dzi siaj. I od pu&' nam na -

sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my na szym

wi no waj com. I nie wód( nas na po ku sze -

nie ale nas zbaw ode z$e go. Amen. Ten

cykl ob ra zów – jak pi sze ku -

ra tor ka wy sta wy Ad ria na

Zim no wo da – do ty czy sze ro -

ko za kro jo nej re flek sji nad

teo lo gicz nym po j" ciem sze chi -

ny, zo bra zo wa nej wi ze run ka -

mi gwa$ co nej, upo ka rza nej

ko bie ty. Nad re la cj! cz$o wiek

) zwie rz", nad po sta w! ka ta

i kon dy cj! du szy ofia ry za sta -

na wia si" Chlan da w cy klu

dru gim, uka zu j!c wi ze ru nek

sza mo cz! cej si", pro wa dzo nej

na rze( kro wy.(…) Oba epa -

tu j! znacz n! daw k! okru -

cie# stwa i sa dy zmu, oba s!
rów nie% eks pe ry men tem wy -

kra cza j! cym po za wy $!cz nie

sym bo licz ne roz pra wie nie si"
z fi gu r! OPRAW CY. Te w!a -

'nie frag men ty eks po zy cji

prze ma wia j% naj sil niej do wy -

obra) ni. Ra ni% i wy wo !u j%
bunt. Opi sy wa nie po szcze -

gól nych ob ra zów nie ma sen -

su. Te sztu k& trze ba prze fil tro -

wa# przez w!a sne od czu cia,

trze ba j% prze $y#. Ra ny si& za -

bli) ni%, war to wi&c us!y sze# ten po zor -

nie ba nal ny krzyk: z$o do brem zwy ci" %aj!

Uzdro wi sko Mar ka Chlan dy ko cha j% cy

sztu k& bez wzgl&d nie mu sz% obej rze#. 
We d!ug Ad ria ny Zim no wo dy: Istot nym

kom po nen tem cy klu s! tek sty w$a sne ar -

ty sty, sta no wi! ce swo ist! fi lo zo ficz n! re -

flek sj" nad po dej mo wa ny mi kwe stia mi.

„Uzdro wi sko” to swe go ro dza ju do ku -

men ta cja pro ce su ka thar sis oraz kry tycz -

na ana li za prze bie gu pro ce su zdro wie -

nia – ro dzaj men tal nej au to wi wi sek cji

ar ty sty. Mu sz& wi&c na ko niec przy to -

czy# s!o wa sa me go Mi strza: Na co mo -

g" li czy', je &li po dej mu j" pra c" nad ja -

kim kol wiek te ma tem/mo ty wem? To

py ta nie wy zna cza sens ca $e go „Uzdro -

wi ska” – naj zwy czaj niej chc" spraw dzi'
czy pro ce su al na fuk cja ob ra zo wa nia

mo %e mie' rów nie% kom po nen ty uzdra -

wia j! ce. Czy w re ali za cji ob ra zów, ry sun -

ków, rze(b ist nie je uchwyt ne kry te rium

roz po zna wa nia pro ce dur po psu tych i nie -

po psu tych. Do brych i nie do brych. Je &li,
po wiedz my, do bro jest cen trycz ne a z$o
eks cen trycz ne, to ja kie& ich „za po wie -

dzi/symp to my” tkwi! w tech ni kach, me -

to dach, spo so bach pra cy. Mu sz! tkwi'.
Jak kol wiek ezo te rycz nie by to nie brzmia -

$o, sfe ra pro ce su to je dy na cza so/prze -

strze#, w któ rej po ja wia j! si" klu czo we

wy da rze nia i emo cje, szan se na pra wy. To

tu taj mo g" wy klu cza' nie wa% no&', od ró% -
nia' eko no mi" me cha nicz no &ci od au to -

ma ty zmów, stu dio wa' w$a sno &ci naj -

drob niej szych ge stów, bez „wid ma”

re zul ta tu kr! %! ce go nad mo j! g$o w!. Po -

zo sta !e prze my 'le nia Mar ka Chlan dy

znaj dzie cie w to wa rzy sz% cym wy sta -

wie ka ta lo gu b& d% cym nie roz !acz n% cz& -
'ci% pre zen ta cji Uzdro wi ska w Ga le rii

Extra va gan ce. 

War to za trzy ma# si& w bie gu, po my 'le#,
prze ra zi#, za chwy ci#, za ko cha#, uwie rzy#
w cz!o wie ka… Na praw d& war to!

WI TOLD KO CI+ SKI

Rany si& zabli)ni%
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Galeria Extravagance w Sosnowcu
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 Marek Chlanda

Fragmenty

Uzdrowisko/Spa Town
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TE ATR MU ZYCZ NY 

NA ZAM KU W MOSZ NEJ

Ma low ni czy i ta jem ni czy Za mek w Mosz nej, zna -

ny nie tyl ko na !l" sku Opol skim z kwit n" cych 

aza lii oraz nie zwy k#ej ar chi tek tu ry (99. wie$ i wie -

$y czek, wzno sz" cych si% ku nie bu) sta# si%
sie dzi b" Te atr Mu zycz ne go Ca stel lo, któ ry roz po -

cz"# swo j" dzia #al no&' od pre mie ro we go przed sta -

wie nia ope ret ki „Ksi%$ nicz ka czar da sza” Im re

Kálmána, w wer sji kon cer to wej. Pod czas ko lej nych

przed sta wie( (Bal u Po sej do na, Bal Wie de! ski,
La ta dwu dzie ste, la ta trzy dzie ste), b% d" pre zen to -

wa ne s#yn ne me lo die ope ret ko we i mu si ca lo we,

a tak $e naj wi%k sze prze bo je pol skiej mu zy ki roz -

ryw ko wej. Te atr Mu zycz ny Ca stel lo za #o $y li Bar ba -

ra Pa ku ra -Brzo ska (&pie wacz ka ope ro wa) i To masz

Bia #ek (ak tor scen mu zycz nych), a je go gwiaz d"
jest Na ira Ay va zy an (so pran). Za mek w Mosz nej,

od kil ku dzie si% ciu lat przy ci" ga za in te re so wa nie

mu zy ków, po etów i ma la rzy, tu taj or ga ni zo wa ne s"
ple ne ry ma lar skie, fe sti wa le mu zycz ne i kon cer ty,

m.in. Mu zycz ne !wi% to Kwit n" cych Aza lii, któ re go

d#u go let nim or ga ni za to rem by# Zbi gniew Paw lic ki.

Po za ko( cze niu dzia #al no &ci me dycz nej za byt -

ko wym obiek tem obec nie za rz" dza spó# ka

Mosz na Za mek (utwo rzo na przez sa mo rz"d wo -

je wódz twa opol skie go), któ ra za mie rza roz wi n"'
sze ro k" dzia #al no&' us#u go w" (ho te lar sk",

ga stro no micz n", biz ne so w" i tu ry stycz n"), wzbo -

ga co n" o cie ka w" ofer t% przed si% wzi%' kul tu ral -

nych. Co ro ku Za mek i przy le ga j" cy do nie go

park od wie dza bli sko sto ty si% cy go &ci.

DKS

Te atr Ca stel lo na Zam ku w Mosz nej: To masz Bia "ek i Na ira Ay va zy an
w „Ksi#$ nicz ce czar da sza”

Te atr Ca stel lo na Zam ku w Mosz nej: sce na zbio ro wa w kon cer to wej wer sji
ope ret ki „Ksi#$ nicz ka czar da sza”
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Stu dia El sne row skie

Je !li by wa wspo mi na ny, to naj cz" !ciej

ja ko na uczy ciel m#o de go Fry de ry ka

Cho pi na, a prze cie$ za s#ug dla pol skiej

kul tu ry mu zycz nej Jó zef El sner uro dzo -

ny w Grod ko wie, ma tak wie le, $e po -

tom ni win ni mu s% wdzi"cz no!&. Na 'l% -
sku Opol skim pa mi"& o wy bit nym

kom po zy to rze, dy ry gen cie, pe da go gu,

wy daw cy i or ga ni za to rze pol skie go $y -

cia mu zycz ne go wci%$ jest pie l" gno wa -

na. Je go imi" no si Fil har mo nia Opol -

ska, któ ra dzi" ki roz bu do wie sta #a si"
atrak cj% ar chi tek to nicz n% i ar ty stycz n%
sto li cy pol skiej pio sen ki. Fil har mo ni cy

w ostat nich se zo nach wy ko ny wa li i na -

gry wa li dzie #a swo je go Pa tro na. 

(y cie i dzia #al no!& Jó ze fa El sne ra na -

dal przy ci% ga uwa g" ba da czy, ostat nie

owo ce ich pra cy od naj du je my w pu bli -

ka cji „Jó zef El sner (1769–1854). (y -

cie – dzia #al no!& – epo ka” (Opo le,

2013), któ ra uka za #a si" w se rii „Mu -

si ca Cla ro mon ta na” pod re dak cj% prof.

Re mi giu sza Po !pie cha z Uni wer sy te tu

Opol skie go. Po wsta #a ona po za ko) cze -

niu kil ku na sto let nie go pro jek tu na uko -

we go pro wa dzo ne go przez Ka te dr"
Mu zy ki Ko !ciel nej i Wy cho wa nia Mu -

zycz ne go Wy dzia #u Teo lo gicz ne go Uni -

wer sy te tu Opol skie go, we wspó# pra cy

z wie lo ma in sty tu cja mi na uko wy mi i ar -

ty stycz ny mi. Obej mo wa# on mi" dzy na -

ro do we kon fe ren cje na uko we oraz kon -

cer ty pre zen tu j% ce utwo ry Jó ze fa

El sne ra. G#ów nym ce lem na ukow ców

by #o opra co wa nie, utrwa le nie i po pu la -

ry za cja r" ko pi sów i dru ków Je go kom -

po zy cji, zgro ma dzo nych w Ar chi wum

Klasz to ru OO. Pau li nów na Ja snej

Gó rze. 

Wspo mnia ny tom stu diów el sne row -

skich za de dy ko wa no prof. Ma rii Zdu niak

(1934–2011), wy bit nej znaw czy ni twór -

czo !ci i bio gra fii Jó ze fa El sne ra, zwi% -
za nej z opol skim !ro do wi skiem na uko -

wym i mu zycz nym. Po nad dwu dzie stu

au to rów pol skich i za gra nicz nych (nie -

miec kich, ukra i) skich, cze skich) przed -

sta wi #o sze ro kie spek trum te ma tów,

uka zu j% cych w%t ki bio gra ficz ne El sne -

ra m.in. je go zwi%z ki z War sza w%, Lwo -

wem, Wied niem, Ja sn% Gó r%, a tak $e
zbio ry je go dru ków i r" ko pi sów, zgro -

ma dzo ne w bi blio te kach i ar chi wach, za -

rów no pol skich jak i za gra nicz nych.

Wie le cen nych in for ma cji od naj du je my

w tek stach do ty cz% cych pol skiej iden ty -

fi ka cji w mu zy ce El sne ra, wspó# cze snej

re cep cji je go twór czo !ci, a tak $e przed -

sta wia niu po sta ci kom po zy to ra w pod -

r"cz ni kach. W ar ty ku le „Jó zef El -

sner – Syn 'l% ska Opol skie go” prof.

Ma ria Zdu niak przy po mnia #a jak wiel -

k% wa g" przy k#a da# do rze tel nej, uczci -

wej pra cy, cy tu j%c je go s#o wa: Tyl ko

pra ca „ten ka mie) fi lo zo ficz ny roz -

wi% zu j% cy za da nie $y cia cz#o wie ka”

po tra fi za pew ni& do bre imi" i do bro byt,

a na sta ro!& spo koj ne su mie nie ja ko re -

zul tat do brze spe# nio nych obo wi%z ków

wo bec ro dzi ny, kra ju i Stwór cy.

JA NUSZ WÓJ CIK

! Te atr im. Ja na Ko cha now skie go w Opo lu
za pro si! pu blicz no"# na „Week end z Kry sty n$
Jan d$”. Na sce nie opol skie go te atru ak tor ka wy -
st$ pi !a w dwóch kul to wych spek ta klach „Bia !a
bluz ka” oraz „Da nu ta W”.

! Mu zeum %l$ ska Opol skie go za pro si !o
na ko lej ne spo tka nie z cy klu „Aka de mia Wie -
dzy o %l$ sku” pt. „%l$ ska mu zy ka lu do -
wa – pie"& ko l' do wa”. Wy da rze nie zo sta !o
zor ga ni zo wa ne przy wspó! pra cy z (u bia& skim
O"rod kiem Dzia !al no "ci Kul tu ral nej i ze spo !em
Si le sia.

! Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na im. Ja na Paw -
!a II w Opo lu oraz Gru pa Re kon struk cji Hi sto -
rycz nej,, Fe stung Bre slau”, przy go to wa !y „Fe -
stung Op peln 1945” – pierw sz$ wy sta w' w Opo lu
uka zu j$ c$ te ma ty k' walk o mia sto od stycz nia
do mar ca 1945 ro ku.

! Pa mi'# ofiar Tra ge dii Gór no "l$ skiej uczczo -
no pod czas na bo )e& stwa w ko "cie le pa ra fial nym
w (am bi no wi cach, na st'p nie z!o )o no kwia ty

na Cmen ta rzu Ofiar Obo zu Pra cy w (am bi no -
wi cach, po czym uczest ni cy uro czy sto "ci uda li si'
do Cen tral ne go Mu zeum Je& ców Wo jen nych
w (am bi no wi cach, gdzie otwar to wy sta w' sta -
!$ Po woj nie. Obóz Pra cy w !am bi no wi cach

(1945–1946) z udzia !em ku ra tor ki, dr Re na ty Ko -
by larz -Bu !y.

! (ub nia& ski O"ro dek Kul tu ry "wi' to wa!
na sce nie Fil har mo nii Opol skiej ju bi le usze dwu -
dzie sto le cia re gio nal ne go kon kur su li te rac kie go
„Ze %l$ skiem na ty” i Ze spo !u Pie "ni Lu do wej
„Si le sia”. W"ród go "ci ho no ro wych by li obec ni
m.in. prof. Te re sa Smo li& ska (kie row nik Ka te -
dry Folk lo ry sty ki i Kul tu ro znaw stwa UO), prof.
Bo gu s!aw Wy der ka (UO) i li te rat Jan Go czo!, ju -
ror kon kur su.

! Pla ka ty z ar chi wum ro dzin ne go Ja nu sza
Gniat kow skie go – jed ne go z naj po pu lar niej -
szych pol skich pio sen ka rzy lat 50. i 60, mo) na by -
!o obej rze# na wy sta wie w Wo je wódz kiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej w Opo lu.
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Dzie si'# ty si' cy ko l'd ni ków

Na sce nie Miej sko -Gmin ne go Do mu Kul -
tu ry w Le wi nie Brze skim pod czas XXIX Wo -
je wódz kie go Prze gl! du Ze spo "ów Ko l#d ni -
czych „He ro dy”, or ga ni za to rzy od no to wa li
w kro ni ce im pre zy fakt, $e Wie s"aw Rem pal -
ski z ze spo "u „Szy d"o wian ki” zo sta" je go dzie -
si# cio ty si#cz nym uczest ni kiem. W te go rocz -
nej edy cji „He ro dów” przy kom ple cie
pu blicz no %ci wy st! pi "o 15 ze spo "ów ko l#d ni -
czych. Ju ry w sk"a dzie: prof. dr hab. Te re sa
Smo li& ska (kie row nik Ka te dry Folk lo ry sty -
ki i Kul tu ro znaw stwa UO), ku stosz El$ bie ta
Ofi cjal ska (Mu zeum Wsi Opol skiej) i dr Da -
riusz Pu cia (Ka te dra Mu zy ki Ko %ciel nej
i Wy cho wa nia Mu zycz ne go UO), po sta no wi -
"o przy zna' pierw sz! na gro d# w ka te go rii do -
ro s"ych – Ber "o He ro da, gru pie LR z Le wi na
Brze skie go, dru g! Ze spo "o wi Te atral ne mu
„Fa ska” z Pio trów ki, a trze ci! „D! bro wian -
kom” z D! bro wy Na my s"ow skiej. W ka te go -
rii ze spo "ów dzie ci# cych pierw sz! na gro d#
otrzy ma "y „Dia bel skie Anio" ki” z PSP w M! -
ko szy cach, dru g! gru pa ko l#d ni cza z Pu blicz -
ne go Ze spo "u Szkol no -Przed szkol ne go w Jan -
ko wi cach Wiel kich, trze ci! Te atrzyk Szkol ny
z Mosz czan ki. Przy zna no rów nie$ kil ka na %cie
na gród i wy ró$ nie& in dy wi du al nych in struk -
to rom i ak to rom, któ re ufun do wa li licz ni
spon so rzy sa mo rz! do wi i pry wat ni. Od czy tu -

j!c ko& co wy pro -
to kó" „He ro dów”
ju ro rzy zwró ci li
uwa g# na fakt, $e
cz#%' pre zen ta cji
za czy na od bie ga'
od tra dy cyj ne go
mo de lu ko l# do -
wa nia bo $o na ro -
dze nio we go i no -
w o  r o c z  n e  g o ,
a po szu ki wa nie
no wych form 
pro wa dzi cza sem
do za gu bie nia
pier wot nej kon -
wen cji ko l#d ni -
czej, ty pu: ja se" ka,
Trzej Kró lo wie,
pa  s tusz  ko wie .
Zma ga nie si# tra -

dy cji ze wspó" cze sny mi wp"y wa mi, sta je si#
dla kie row ni ków ze spo "ów ko l#d ni czych
spo rym wy zwa niem przed ju bi le uszo w! 30.
edy cj! przy sz"o rocz nych „He ro dów”. 

Wie )a Pia stow ska od no wio na

W ra mach re ali za cji Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go 2007–2013 prze pro wa dzo -
no kom plek so wy re mont Wie $y Pia stow skiej
(zbu do wa nej ok. 1300 r.,), cen ne go obiek tu
za byt ko wej ar chi tek tu ry obron nej, po zo sta -
"o %ci po daw nym Zam ku Pia stow skim w Opo -
lu. Od no wio no ele men ty kon struk cyj ne wie -
$y oraz wy po sa $o no j! w no wo cze sne
in sta la cje i sys tem mo ni to rin gu, a tak $e
punkt ob s"u gi tu ry stów z sa l! mul ti me dial n!.
Koszt re ali za cji wszyst kich prac pro wa dzo -
nych przez Wo je wo d# Opol skie go wy niós"
bli sko 3,8 mln z"o tych. Wie $a Pia stow -
ska – sym bol Opo la i (l! ska Opol skie go, zo -
sta nie udo st#p nio na zwie dza j! cym na wio sn#
te go ro ku. Przed wej %ciem na ko ro n# wie $y
b# dzie mo$ na zo ba czy' pa no ra m# Opo la
z XVIII wie ku. 

Fi la te li sty ka z cza sów
II woj ny "wia to wej

W opol skiej sie dzi bie Cen tral ne go Mu -
zeum Je& ców Wo jen nych od by "o si# spo tka -
nie z fi la te li st! Krzysz to fem Kru p! i za byt -
ko znaw c! Alek san drem Kla kiem, au to ra mi
naj now sze go wy daw nic twa mu zeum pt.
„Geprüft. Ocen zu ro wa no. Fi la te li sty ka
z lat 1939–1945 w zbio rach CMJW”. W pu -
bli ka cji uka za no bo ga ty i ró$ no rod ny zbiór
fi la te li sty ki z II woj ny %wia to wej, znaj du j! -
cy si# w po sia da niu Mu zeum (po nad 6 ty -
si# cy obiek tów). Ksi!$ ka, sta no wi! ca 
prze wod nik po wspo mnia nej ko lek cji fi la -
te li stycz nej, zo sta "a za de dy ko wa na He le nie
Lübke, se kre tar ce ro dzi ny Pa de rew skich, wy -
j!t ko wej po sta ci, któ ra stwo rzy "a jed no -
oso bo w! in sty tu cj# po ma ga j! c! pol skim
$o" nie rzom w nie wo li nie miec kiej. Wy sy "a -
"a do nich li sty, pacz ki z po mo c! rze czo w!
i $yw no %ci!. Prze by wa j!c w Szwaj ca rii
stwo rzy "a sie' "!cz no %ci i po szu ki wa&, po -
mi# dzy Lon dy nem, oku po wa nym kra jem,
obo za mi je niec ki mi i o%rod ka mi in ter no wa -
nia. Kie row nik Dzia "u Na uko wo -Ba daw cze -
go Mu zeum – dr Piotr Sta nek, za pre zen to -
wa" ze bra nym p"y t# DVD, do "! czo n!
do ksi!$ ki, za wie ra j! c! ska ny kil ku ty si# cy
obiek tów wraz z wy szu ki war k!, któ ra po -
zwa la na od na le zie nie ko re spon den cji do ty -
cz! cej po szcze gól nych osób, obo zów, 
pi sa nej w wy bra nym j# zy ku, za rów no cen -
zu ro wa nej jak i pi sa nej po za cen zu r! obo -
zo w!. Spo tka nie za ko& czy "a o$y wio na dys -
ku sja z udzia "em pu blicz no %ci za in te re so wa nej
no w! pu bli ka cj!. 

Na zdj" ciu Ta de usz Ta -

dla, dy rek tor MGDK w Le -

wi nie Brze skim wr" cza na -

gro d" W. Rem pal skie mu

dzie si" cio ty si"cz ne mu ko -

l"d ni ko wi.
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Przy kry wa nie mia sta
Od d!u" sze go cza su mam nie od par te

wra "e nie, "e miesz kam nie w mie #cie wo -

je wódz kim, eu ro pej skim, ale w… kar to -

nie. Po wód jest do#$ oczy wi sty. Gdzie

okiem si% gn&$, wsz% dzie re kla my – wiel -

kie, co raz wi%k sze, gi gan tycz ne. Chy ba

naj le piej sprze da j& c& si% po wierzch ni&
„pod re kla m%” s& fron ty do mów to wa ro -

wych w ka to wic kim Ryn ku. Czy ten los

spo tka no wy Urz&d Mia sta – ide al na

p!asz czy zna do za wie sze nia ha lo ge nów

pod #wie tla j& cych ko lej ny po mys! agen -

cji re kla mo wych. Nie wy star czy! „te le wi -

zor” na Spodku, p!ach ty re kla mo we

na wie "ow cu daw ne go DOKP. Agen cje

re kla mo we nie od pusz cza j& si% te" za byt -

ko wym ka mie ni com ma mi&c ich w!a #ci -

cie li za rob kiem. 

Mo" na przy kry$ re kla ma mi Ron do

Sztu ki, #wiet nie nada si% no we Mu zeum

'l& skie – ty le nie za go spo da ro wa nej prze -

strze ni i to pod #wie tlo nej, przy zna ko mi -

tym punk cie wi do ko wym z alei Ro( -
dzie) skie go. A no wy NO SPR? Gor szy?

Ce g!a jak si% pa trzy, rów niut kie mu ry, bli -

sko jezd ni, wi docz ny z wie lu stron. Klien -

ci na pew n& si% znaj d&. To oczy wi #cie gro -

te sko wa a za ra zem dra ma tycz na wi zja

mia sta. 

Ale trud no prze cho dzi$ obo j%t nie obok

przy kry wa nia mia sta p!ach ta mi z w&t pli -

wej ja ko #ci ob raz ka mi. Pó! bie dy je #li ta -

ka re kla ma chwi lo wo prze s!a nia ja k&# ru -

de r% – ja k& nie w&t pli wie s& po zo sta !o #ci

po za bu do wa niach daw nej hu ty Ba il don

na wprost Si le sii Cen ter. Ale nie opo dal

wy ro s!y prze ogrom ne ste la "e za s!a nia j& -
ce mia sto. U wjaz du w osie dle Ty si&c le -

cia – znów las – wr%cz ca !y mur – re kla -

mo wy, co tam osie dle, ar chi tek tu ra.

A gdzie osie dle – o tam, za tym mu rem

z ob raz ka mi.

Re kla my – gi gan ty sta !y si% oczy wi sto -

#ci& na szej prze strze ni. Ni by nam prze -

szka dza j&, ale… przy no sz& pie ni& dze. 

Ale nie tyl ko re kla ma nie li czy si%
z prze strze ni& miej sk&. Od ja kie go# cza -

su przy ko #cie le w hi sto rycz nym D% bie,

któ ry za wsze wspa nia le wy eks po no wa ny,

zaj mo wa! swo j& ka me ral n& prze strze)
i by! swo istym dro go wska zem, w szyb kim

tem pie wy ra sta ko lej ny ka to wic ki biu ro -

wiec – ow szem na te re nie pry wat nym hu -

ty Ba il don, a wi%c „wol no$ Tom ku…”.

Szkie let biu row ca ju" przy kry! ko #ció!,
"ad ne go od de chu, "ad nej prze strze ni,

za le d wie kil ka me trów od #wi& ty ni i za -

pew ne od niej wy" szy. Nikt ju" nie zo ba -

czy z od da li prze zro czy ste go ko gut ka

na wie "y ko #cio !a. Zni ka ko lej na pi%k na

prze strze). 
A" chce si% za da$ py ta nie: gdzie s&

miej scy ar chi tek ci – bo przy kry wa nie mia -

sta nie jest tyl ko pro ble mem Ka to wic. Mo -

"e trze ba za cz&$ bra$ przy k!ad z in nych

miast eu ro pej skich i ra czej sta ra$ si% po -

ka zy wa$ przy jezd nym pi%k no mia sta,

a i miesz ka) com nie da wa$ za po mnie$,
"e miesz ka j& w mie #cie, a nie w okle jo -

nym pu de! ku. Ina czej mia sta sta n& si% nie

ty le prze strze ni& urba ni stycz n& i ar chi -

tek to nicz n& co… po wierzch ni& re kla -

mo w& p!at n& ju" nie od cen ty me tra ale

me tra czy ki lo me tra kwa dra to we go.

WIE S!A WA KO NO PEL SKA Je
dn

ym
 z

da
ni

em

! W Do mu Wspó! pra cy Pol sko -nie miec kiej
w Gli wi cach dys ku to wa no o kul tu rze pol skiej
i nie miec kiej pod czas spo tka nia po !" czo ne go
z pro jek cj" na gro dzo ne go Eu ro pe an Me dia
Grand Award pe! no me tra #o we go fil mu do ku men -
tal ne go „Obe rschle sien – tu, gdzie si$ spo tka li -
%my” w re #y se rii Mi cha !a Ma jer skie go.

!W cy klu „Szki ce do ope ry” w Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach z w kon cer to wej wer sji
„Strasz ne go dwo ru” Sta ni s!a wa Mo niusz ki wy -
st" pi li An na Le %niew ska (Han na), Na ta lia Skryc -
ka (Cze %ni ko wa/Ja dwi ga), Ma ciej Ko man de ra
(Ste fan), Sta ni s!aw Du da (Ma ciej/Miecz nik),
Pa we! Ko nik (Sko !u ba/Zbi gniew) oraz Grze gorz
Bie gas (for te pian, kie row nic two ar ty stycz ne). 

! Kon cer to w" wer sj$ „Stwo rze nia %wia -
ta” – ora to rium Jó ze fa Hayd na wy ko na li w Mu -
zeum Ar chi die ce zjal nym w Ka to wi cach pod -
czas kon cer tu przy go to wa ne go przez IPiUM
„Si le sia” Be ata Wit kow ska – Glik (so pran), Mi -
cha! Go mu! ka (te nor), Ma ciej Bart czak (ba ry ton)
i Woj ciech Stysz (for te pian). 

! W Stu dio Kon cer to wym Pol skie go Ra dia
Ka to wi ce w kon cer cie „Kar na wa! z Piaz zol l"”
zor ga ni zo wa nym przez In sty tu cj$ Pro mo cji
i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia” wy st" pi !o
Tan go Stan Qu in tet. 

! Na wy sta w$ „Fo to gra fia dzi kiej przy ro -
dy 2013” za pra sza !o Mu zeum Gór no %l" skie
w By to miu.

Ca me ra ta Sal zburg w Gli wic kim
Te atrze Mu zycz nym

Ca me ra ta Sal zburg to je den z naj lep szych te go ty -
pu ze spo "ów na #wie cie, mo g$ cy si% po szczy ci& po -
nad sze#& dzie si% cio let ni$ tra dy cj$. Pro wa dzo na naj -
pierw ja ko Aca de mi ca des Mo zar teums Sal zburg
przez Bern har da Paum gart ne ra, a obec nie przez Lo -
uisa Langrée, #wia to w$ s"a w% zdo by "a dzi% ki
nie zwy k"ym in ter pre ta cjom mu zy ki kla sy ków
wie de' skich oraz licz nym ko mer cyj nym na gra -
niom dla naj wa( niej szych #wia to wych wy twór ni:
Dec ca, War ner Clas sics i So ny Clas si cal. Kon cer -
to wa "a w naj bar dziej pre sti (o wych sa lach kon cer -
to wych #wia ta, bra "a udzia" w wie lu fe sti wa lach,
m.in. Ca rin thian Sum mer Fe sti val i Haydn Fe sti -
val w Eisen stadt, a sze ro k$ po pu lar no#& zdo by "a
dzi% ki sta "e mu cy klo wi kon cer tów  na Uni wer sy -
te cie Mo zar teum w Sal zbur gu. Kon cer to wa li z ni$
zna ko mi ci so li #ci, m.in. An ne -So phie Mut ter, Hi -
la ry Hahn, Ju lian Ra chlin, Da niel Ho pe  Fa zil Say,
Ste fan Vla dar.

Z jed nym z dwóch kon cer tów w Pol sce Ca me -
ra ta Sal zburg wy st$ pi "a w Gli wic kim Te atrze Mu -
zycz nym na za pro sze nie Fun da cji Scho la Cor dis
Szpi ta la Uni wer sy tec kie go UJ w Kra ko wie. Pod -
czas kon cer tu no wo rocz ne go wy ko na ne zo sta "y
utwo ry Wol fgan ga Ama de usza Mo zar ta, Jo han -
na Straus sa oraz Ja cqu esa Of fen ba cha. So li sta mi
by li Ni ko la Hil le brand (so pran) z Ope ry w Bonn
oraz so li sta Ope ry Wro c"aw skiej !u kasz Gaj
(te nor).

„Au gust Hlond – Pry mas cza su 
na ro do wych wy bo rów”

W Ka to wi cach na pla cu przed ko #cio "em Ma -
riac kim otwar ta zo sta "a wy sta wa wie' cz$ ca Rok
Kar dy na "a Au gu sty na Hlon da za ty tu "o wa na „Au -
gust Hlond – Pry mas cza su na ro do wych wy bo -
rów”. Or ga ni za to rem wy da rze nia by" od dzia" In -
sty tu tu Pa mi% ci Na ro do wej w Ka to wi cach i urz$d
Mar sza" kow ski Wo je wódz twa )l$ skie go. 

Ter min otwar cia wy sta wy zbieg" si% wa( nym
wy da rze niem – 17grud nia 1922 r. mia" miej sce in -
gres Ad mi ni stra to ra Apo stol skie go ks. Au gu sta
Hlon da i by" #ci s"e zwi$ za ny z po wro tem cz% #ci
Gór ne go )l$ ska do Ma cie rzy i d$ (e niem do usa -
mo dziel nie nia od bi skup stwa wro c"aw skie go.
Miej sce eks po zy cji rów nie( nie jest przy pad ko we,

po nie wa( in gres od by" si% w Ko #cie le Ma riac kim
w Ka to wi cach.

Na trzy dzie stu pi% ciu plan szach wy sta wy za pre -
zen to wa no po sta& Kar dy na "a Au gu sta Hlon da,
Pry ma sa Pol ski, je go (y cie oraz po s"u g% w trud nych
cza sach bu do wy Re sty tu owa nej II RP, pod -
czas II woj ny #wia to wej i w no wej, ko mu ni stycz -
nej rze czy wi sto #ci. T"em dla po sta ci Kar dy na "a i Je -
go (y cia by" za rys hi sto rii Gór ne go )l$ ska w okre sie
walk o pol sko#& tych ziem, za rys hi sto rii Pol ski i lo -
sów Po la ków w okre sie II woj ny #wia to wej oraz
w po cz$t ko wym okre sie kszta" to wa nia sys te mu to -
ta li tar ne go na zie miach pol skich przez ko mu ni stów.
Ko lej ne wy da rze nia z (y cia Kar dy na "a ilu stro wa -

ne by "y fo to gra fia mi i in -
ny mi ma te ria "a mi, m.in.:
frag men ta mi r% ko pi sów,
wy cin ka mi z cza so pism,
do ku men ta mi, pie cz% -
cia mi oraz kar ta mi no tat -
ni ka Kar dy na "a. 

Bar dzo ob szer na iko -
no gra fia, obej mu j$ ca
wie le po raz pierw szy
pre zen to wa nych uni kal -
nych fo to gra fii i do ku -
men tów. Wy sta wie to -
wa rzy szy" ob szer ny
ka ta log.

Wy sta wa no wo przy j$ tych do ZPAF

Wy sta wa prac fo to gra ficz nych no wo przy j% tych
cz"on ków ZPAF sta no wi wa( ne wy da rze nie nie tyl -
ko dla au to rów prac, ale przede wszyst kim dla ca -
"ej spo "ecz no #ci cz"on ków ZPAF Okr% gu )l$ skie -
go. Oto au to rzy wy sta wy: 

Mar cin Gór ski (rocz nik 1972) – Stu dio wa"
na Wy dzia le Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry Po li tech -
ni ki )l$ skiej, dzi# ad iunkt tej uczel ni. Wspó" za "o -
(y ciel i pre zes Gli wic kie go Do mu Fo to gra fii,
wspó" au tor The F Blog i blo gu Miej sce Fo to gra -
fii, cz"o nek por tu gal skie go sto wa rzy sze nia Fo to -
al ter na ti va i Ko lek tyw KGF, cz"o nek re dak cji Fo -
to in de xu, wspó" pra cow nik ma ga zy nów Di le ma
i Ca me ra. doc Je go pra ce by "y po ka zy wa ne
na ok. 40 wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych
we Fran cji, Por tu ga lii, Szwe cji, Pol sce, Wiel kiej
Bry ta nii, W"o szech i Ja po nii. Au tor i wspó" au tor kil -
ku ksi$ (ek fo to gra ficz nych w Pol sce, Por tu ga lii
i Ira nie, pu bli ko wa ny w cza so pi smach fo to gra ficz -
nych w Por tu ga lii, Sta nach Zjed no czo nych i Ro -
sji. Zaj mu je si% fo to gra fi$ ana lo go w$ #red nio
i wiel ko for ma to w$, in te re su j$ go za gad nie nia
na gra ni cy do ku men tu i za pi su so cjo lo gicz ne go.

Mar ta D" brow ska (rocz nik 1976) – miesz ka
w Ra ci bo rzu. Ab sol went ka Wy dzia "u Tka ni ny
i Ubio ru na Aka de mii Sztuk Pi%k nych im. W"a dy -
s"a wa Strze mi' skie go w !o dzi oraz szko "y fo to -
gra fii Fo to edu ka cja w Ka to wi cach -Pio tro wi cach.
Fo to gra fi$ zaj mu je si% od 2010 ro ku. Lau re at ka Na -
gro dy im. An ny Choj nac kiej „dla m"o de go twór -
cy” za naj lep sz$ pod wzgl% dem ar ty stycz nym wy -
sta w% in dy wi du al n$ w Wo je wódz twie )l$ skim
w 2011 ro ku.  

Krzysz tof Szla pa (rocz nik 1987) – miesz ka
w Ka to wi cach, uczest nik Szko "y Wi dze nia oraz
Gru py 999, cz% sty go#& w *y wym Skan se nie Fo -
to gra fii, wo lon ta riusz w Ga le rii Pu stej, z wy kszta" -
ce nia fi lo log. Wa( niej sze cy kle prac: Przed 2009,
Wi do ków ki z mia sta we mnie 2008, (Pu bli ka cja
w ksi$( ce Zie mio mo ja, zie mio #l$ ska, Kra -
ków 2011), Dom Kul tu ry 2009, Ksi% ga ma "ych fo -
to gra fii 2011, Sa to ri 2012, W za si% gu wzro ku i Pa -
mi%t nik WIP. 
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! Na pro mo cj! pu bli ka cji „"piew nik kar pac ki”
pod re dak cj# W$a dy s$a wa Mo ty ki z udzia $em go %ci spe -
cjal nych: ks. pra $a ta W$a dy s$a wa Z# zla i Jó ze fa
Skrze ka za pra sza$ prof. Jan Ma lic ki – dy rek tor Bi blio -
te ki "l# skiej.

! Rów nie& w Bi blio te ce "l# skiej od by$ si! kon cert
adep tów Stu dia Wo ka li sty ki Es tra do wej.

! W ga le rii Art No va 2 ZPAP w Ka to wi cach go -
%ci wy sta wa ma lar stwa i obiek tów Ma rii Ma tyi -Roz -
pa ry.

! No mi no wa n# do na gro dy "l# ski Waw rzyn Li -
te rac ki ksi#& k! Krzysz to fa Ja wor skie go pt. „Do szpi -
ku ko %ci” pre zen to wa $a pod czas spo tka nia Klu bu Do -
brej Ksi#& ki w Bi blio te ce "l# skiej dr hab. Ali na
"wie %ciak. 

! „Lu dzie i miej sca” to ty tu$ wy sta wy ma lar stwa
An drze ja Czar no ty –ab sol wen ta ka to wic kie go 
Wy dzia $u Gra fi ki ASP w Kra ko wie, zaj mu j# ce go si!
tak &e rze' b# i sce no gra fi#, au to ra 34 wy staw 
in dy wi du al nych w kra ju i za gra ni c#, któ ra od by $a
si! w ga le rii Foy er Te atru "l# skie go w Ka to -
wi cach.

! Pod czas kon cer tu po %wi! co ne go pa mi! ci Ka ro -
la Stryi Or kie stra Fil har mo nii "l# skiej pod dy rek cj#
Mi ro s$a wa Jac ka B$asz czy ka oraz so li %ci Mo ni ka Si -
kor ska -Woj ta cha (for te pian) i Ste fan Schulz (pu zon)
wy ko na li utwo ry kom po zy to rów zwi# za nych z miej -
sca mi bli ski mi te mu wy bit ne mu dy ry gen to wi i wie lo -
let nie mu dy rek to ro wi Fil har mo nii: Lu do mi ra Ró &yc -
kie go, Zyg mun ta Sto jow skie go, Søre na Hyld ga ar da

oraz kom po zy to ra szcze gól nie mu bli skie go – Fran -
za Lisz ta. 

! Na wy k$ad z cy klu „Ta jem ni ca i po zna nie.
Uwa gi o kul tu rze i wy obra' ni w Eu ro pie no wo &yt nej
i naj now szej” za ty tu $o wa ny „Wal ka kar na wa $u z po -
stem”, a wy g$o szo ny przez dra Jac ka Kur ka za pra -
sza $o Mu zeum w Cho rzo wie. 

! Na wy k$ad o ma lar stwie Edwar da Oku nia
(1872-1945) – ma la rzu, ry sow ni ku i ilu stra to rze, re -
pre zen tu j# cym nurt sym bo li stycz ny w sztu ce M$o -
dej Pol ski za pra sza $o Mu zeum Gór no %l# skie w By -
to miu. 

! Na kon cert ko l!d w "wi! to Epi fa nii ("wi! to
Trzech Kró li) za pra sza $a pa ra fia ewan ge lic ko -au gs -
bur ska w Ka to wi cach.

Jo an na No wic ka (rocz nik 1977) – za wo do wo
zaj mu je si! fo to gra fi" od 2006 ro ku, fre elan cer.
Uko# czy $a so cjo lo gi! na Uni wer sy te cie %l" skim
oraz stu dia po dy plo mo we – pro jek to wa nie gra ficz -
ne na $ódz kiej ASP. Zaj mu je si! fo to gra fi" pra so -
w" oraz fo to gra fi" biz ne so w", a w wol nym cza sie
re ali zu je cy kle fo to gra ficz ne z ob sza ru fo to gra fii spo -
$ecz nej,  fo to gra fii  ar chi tek tu ry oraz por tre tu. Jest
sty pen dyst k" Mar sza$ ka Wo je wódz twa %l" skie go
w dzie dzi nie kul tu ry – pro jekt o ar chi tek tu rze po -
wo jen nej na %l" sku (2010). Co raz cz! &ciej po wra -
ca do fo to gra fii ana lo go wej. Bie rze udzia$, w roz -
$o 'o nym na la ta 2012 – 2014, ar ty stycz nym
pro jek cie pol sko-nie miec kim Si le sia To pia, sku pio -
nym wo kó$ za brza# skich Bi sku pic. Bra $a udzia$
w wie lu wy sta wach gru po wych (m.in. wy sta wa
okr! go wa ZPAF 2013, %l" skie. Zmia na. 2011,
Ar chi tec tu re We ek Ostra va 2011, Fe sti wal Sztu ki
Wy so kiej w By to miu 2009, Mi! dzy na ro do wy Fe -
sti wal Fo to gra fii w Ryb ni ku 2005-2009, %l" ska Fo -
to gra fia Pra so wa 2007-2008, Mi! dzy na ro do wy

Fe sti wal Fo to gra fii
w(o dzi 2004) oraz
wy sta wach in dy wi -
du al nych. Od kil ku
lat fo to gra ficz nie
wspie ra Fun da cj!
na rzecz dzie ci
z cho ro b" no wo -
two ro w" ISKIER -
KA – do ku men tu je
dzia $a nia fun da cji
na &l" skich od dzia -

$ach on ko lo gii dzie ci! cej oraz pro jek ty fun da cji od -
by wa j" ce si! po za ni mi.

Krzysz tof Go $uch  (rocz nik 1966) – miesz ka
w Knu ro wie.  Ab sol went Uni wer sy te tu %l" skie -
go – Wy dzia $u Pe da go gi ki i Psy cho lo gii, Aka de -
mii Hu ma ni stycz no -Tech nicz nej w Biel sku Bia -
$ej oraz Uni wer sy te tu %l" skie go In sty tu tu Twór czej
Fo to gra fii w Opa wie – Cze chy. Zaj mu je si! fo to -
gra fi" do ku men tal n" i re por ta 'o w". Pro jekt pt.

„Rug bi &ci” przed sta wia gru p! m$o dych nie pe$ no -
spraw nych m!' czyzn upra wia j" cych dys cy pli n!
spor tu, ja k" jest rug by na wóz kach. 

An na 66 An drze jew ska (rocz nik 1977) –. Zaj -
mu je si! fo to gra fi" kre acyj n". In te re su j" j" re la -
cje mi! dzy ludz kie. W zbio rze prac znaj du j" si! fo -
to gra fie ko lo ro we jak i czar no -bia $y mi ni ma lizm.
Ich ce ch" cha rak te ry stycz n" jest „pi!k na brzy do -
ta” i ba lan so wa nie na gra ni cy ki czu. Jest uczest -
nicz k" wie lu wy staw in dy wi du al nych i zbio ro -
wych. Po dzi wia twór czo&) Zo fii Ry det, Wal de ma ra
Ja my, Na ta lii LL. Dok to rant ka Aka de mii Sztuk
Pi!k nych w Ka to wi cach.

Pod pa tro na tem „%l" ska”

Z za ka mar ków szu flad… 

Z za ka mar ków szu flad, z za ka mar ków pa mi! ci
to ty tu$ no wej wy sta wy przy go to wa nej przez Mu -

zeum Miej skie w Ty chach. Ide" prze wod ni" wy -
sta wy jest uka za nie hi sto rii lo kal nej po przez hi sto -
rie oso bi ste miesz ka# ców mia sta, po przez dzie je
kon kret nych osób i &la dy ma te rial ne ich lo sów. Ty -
mi &la da mi s" ró' no rod ne przed mio ty, do ku men -
ty i fo to gra fie, któ re dzi& ma j" cha rak ter pa mi" tek,
pie czo $o wi cie prze cho wy wa nych przez ro dzi n!. 

Wy sta wa pre zen tu je pa mi"t ki ro dzin ne wy po -
'y czo ne od ty szan, wy do by te z pry wat nych szu -
flad, do mo wych ar chi wów czy stry chów. Uzu pe$ -
nie niem s" pa mi"t ki prze ka za ne przez
miesz ka# ców mia sta do zbio rów Mu zeum Miej -
skie go w mi nio nych la tach. Na wy sta w! sk$a da -
j" si! roz ma ite przed mio ty, od dro bia zgów, cza -
sem zwy czaj nych, cza sem oso bli wych, po
praw dzi we uni ka ty. Wszyst kie przed mio ty ma j"
jed n" wspól n" ce ch! – za ka' d" rze cz", na wet naj -
drob niej sz", kry je si! in dy wi du al na hi sto ria, wy -
j"t ko wa, b! d" ca cz! &ci" sk$a do w" hi sto rii lo kal -
nej spo $ecz no &ci. Oca la j"c od za po mnie nia na sze
pa mi"t ki, bu du je my na sz" to' sa mo&). Zdo by wa -
my wie dz! o Nas sa mych, o spo $ecz no &ci w ja kiej
eg zy stu je my. Wy sta wa uka zu je, jak prze cho wu -
je my i pie l! gnu je my pa mi!) ro dzin n": ro do wi tych
ty szan oraz osób, któ re po przez mi gra cje z ró' nych
stron Pol ski i Eu ro py osia d$y tu w la tach bu do wy
mia sta.

Wy sta wie to wa rzy sz" dwa wy daw nic twa.
Pierw sze z nich to wy da na w grud niu 2013 ro ku
pu bli ka cja „Dzie ci# stwo, m$o do&) i wiel ka bu do -
wa. Wspo mnie nia ty szan”. Ksi"' ka za wie ra wy -
bra ne wspo mnie nia na de s$a ne na dwa kon kur sy
og$o szo ne przez mu zeum – „Ty chy z lat mo je go
dzie ci# stwa i m$o do &ci” oraz „Bu do wa No wych
Ty chów w mo ich wspo mnie niach”. Ksi"' ka po -
wsta $a pod re dak cj" Ma rii Li pok -Bier wia czo nek
i Jo an ny Kucz -Piecz ki.

Dru gie wy daw nic two to ksi"' ka „Z za ka mar -
ków szu flad, z za ka mar ków pa mi! ci”. 22 lu te go
o godz. 15.00 za pla no wa no pro mo cj! ksi"' ki, po -
$" czo n" z opro wa dza niem po wy sta wie (prze wod -
ni kiem b! dzie Ma ria Li pok -Bier wia czo nek, au tor -
ka wy sta wy i pu bli ka cji).

BRU TAL – re tro spek cja

– Te zdj! cia nie mia "y by# mo im pro te stem prze -
ciw ko wy bu rze niu dwor ca, one mia "y da# po czu -
cie dziw nej at mos fe ry te go miej sca, któ ra znik n! -
"a by na wet w mo men cie po zo sta wie nia bu dyn ku,
gdy by pod da no go re mon to wi. (…) – t$u ma czy Mi -
cha$ (u czak – au tor fo to gra fii, któ re mo' na ogl" -
da) w gli wic kiej Czy tel ni Sztu ki. Fo to gra fie sk$a -
da j" ce si! na wy sta w! „Bru tal – re tro spek cja”
wy ko na ne zo sta $y przez ar ty st! mi! dzy czerw -
cem 2010 r. a stycz niem 2011 r. – w okre sie kie -
dy trwa $a jesz cze wal ka o ura to wa nie od wy bu rze -
nia ka to wic kie go dwor ca PKP i kie dy je go
ist nie nie do bie ga $o ko# ca. Jest to nie tyl ko do ku -
men ta cja bu dyn ku b! d" ce go naj wy bit niej szym
przy k$a dem ar chi tek tu ry bru ta li stycz nej w Pol sce,
ale przede wszyst kim sen ty men tal na fo to gra ficz -
na opo wie&) o Miej scu, któ re dla wie lu miesz ka# -
ców mia sta przez kil ka de kad sta no wi $o swo isty
punkt od nie sie nia. Na zy wa ny Bru ta lem sta$ si! nie -
za prze czal nie iko n" wo je wódz kie go mia sta. Kil -
ka dzie si"t fo to gra fii i kil ka pla nów ar chi tek to nicz -
nych, któ re tak 'e zo sta n" za pre zen to wa ne pod czas
eks po zy cji, to cen ne „po zo sta $o &ci” po or ga nie wy -
rwa nym gwa$ tow nie z miej skie go cia $a.

Nie w"t pli w" oka zj" jest mo' li wo&) zo ba cze nia
pu bli ka cji „Bru tal”, w któ rej pier wot nie (u czak
za pre zen to wa$ fo to gra fie. Nie do st!p ne ju' na ryn -
ku wy daw nic two otrzy ma $o w 2013 ro ku na gro -
d! dla Naj lep szej Pu bli ka cji Fo to gra ficz nej Ro ku
w ka te go rii Sel fpu bli shing.

Mi cha$ (u czak uro dzi$ si! w 1983 ro ku na Gór -
nym %l" sku. Uko# czy$ stu dia w In sty tu cie Twór -
czej Fo to gra fii na Uni wer sy te cie %l" skim w Opa -
vie (Re pu bli ka Cze ska). Rów no le gle stu dio wa$
tak 'e j! zyk hisz pa# ski na Uni wer sy te cie %l" skim
w Ka to wi cach. Miesz ka w Gi szow cu, gór ni czej
dziel ni cy Ka to wic, pra cu je g$ów nie w War sza wie.
Od wie lu lat do ku men tu je %l"sk i zmia ny, któ re tu
na st" pi $y po upad ku ko mu ni zmu w 1989 ro ku.
W la tach 2008–2009 wspó$ pra co wa$ z An drze jem
Kra ma rzem przy pro jek tach fun da cji IMA GO
MUN DI: „Ste fa nia Gur do wa – Kli sze prze cho wu -
je si!” oraz „Ste fa nia Gur do wa – Czas nie win no -
&ci”. W 2009 ro ku otrzy ma$ w$o skie sty pen dium
Ale xan dra Bo ulat Sco lar ship, dzi! ki któ re mu
uczest ni czy$ w warsz ta tach fo to gra ficz nych z An -
der sem Pe ter se nem. Je go naj now szy pro jekt
„M$o dzi gór ni cy” zdo by$ wy ró' nie nie w pre sti 'o -
wym kon kur sie Ma gnum Expres sion Award, or -
ga ni zo wa nym przez agen cj! fo to gra fów MA -
GNUM PHO TOS. Od ro ku 2010 jest cz$on kiem
ko lek ty wu SPUT NIK PHO TOS sku pia j" cym fo -
to gra fów z Eu ro py %rod ko wo -Wschod niej. 
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Wy sta wa Z za ka mar ków szu flad, z za ka mar ków
pa mi! ci; Mu zeum Miej skie w Ty chach

Le gi ty ma cja cz"on kow ska Li gi Mor skiej i Ko -
lo nial nej, 1936 rok; ze zbio rów Mu zeum Miej skie -
go w Ty chach.

Mi cha" $u czak, „Bru tal -re tro spek cja”
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! 13 stycz nia w Miej skim Klu bie im. Ja na

Kie pu ry w So snow cu od by! si" kon cert no wo rocz -

ny w wy ko na niu #l$ skiej Or kie stry Ka me ral nej.

W%ród wy ko naw ców zna le& li si": Iwo na So cha

(so pran) i Adam Zdu ni kow ski (te nor). W pro gra -

mie zna la z!y si" naj pi"k niej sze arie, du ety z oper,

ope re tek i mu si ca li. 

! W Mu zeum Sa turn w Cze la dzi Ewa Kop -

czy' ska, ak tor ka Te atru Za g!" bia w So snow cu,

wy st$ pi !a z kon cer tem pio se nek z re per tu aru

Ewy De mar czyk.

! W stycz niu w Ener ge tycz nym Cen trum

Kul tu ry w So snow cu, mo( na by !o ogl$ da) wy -

sta w" ma lar stwa Ma! go rza ty Ma! kie wicz, na le -

($ cej do gru py pla stycz nej „Re la cje”, dzia !a j$ -
cej pod kie run kiem Cze s!a wa Ga !u( ne go.

! 19 stycz nia w D$ bro wie Gór ni czej (Vil la

Mo da) ba wi! pu blicz no%) ka ba ret DNO. 

! W ga le rii Exli bris w Cze la dzi Sto wa rzy sze -

nie Ini cja tyw Kul tu ral nych i Miej ska Bi blio te -

ka Pu blicz na w Cze la dzi zor ga ni zo wa !y wy sta -

w" fo to gra fii ar ty sty pla sty ka Ja na Po wa! ki,

pre zen tu j$ cej mia stecz ka po !u dnio wej Ita lii.

! Rów nie( w ga le rii Exli bris MBP w Cze la -

dzi mo( na ogl$ da) wy sta w" „In ny wy miar – pa -

pier, drew no, ma te ria” Anet ty Si wik.

Zmar !a Iwo na Ko la si' ska

29 stycz nia 2014 ro ku zmar !a Iwo na Ko la -
si" ska, pi sar ka i dzien ni kar ka, zwi# za na od po -
nad 40 lat z So snow cem. Ab sol went ka Uni wer -
sy te tu $l# skie go, re dak tor ka na czel na
„Gór no %l# skie go In for ma to ra Kul tu ral ne go”
i Ga ze ty Uni wer sy tec kiej U$, zna na czy tel ni -
kom z pu bli ka cji m. in. w ty go dni ku „Pa no ra -
ma”, „Try bu nie $l# skiej”, „Dzien ni ku Za chod -
nim”, „Biu le ty nie %l# skim, „Eu ro pro jek tach
PL”. By !a tak &e wspó! au tor k# (z Jo lan t# Piecz -
k#) ksi# &ek, któ re uka za !y si' w se rii roz mów
ze zna ny mi oso ba mi. Pierw sz# z nich by! wy -
wiad z Emi lem W# sa czem – „Po li ty ka bez nar -
ko zy” (2012), ko lej n# – „Cap nie ko za, czy li
zrób ze mn#, co chcesz” – roz mo wa z prof. dr.
hab. n.med. Paw !em Lam pe (2013), któ rej
pro mo cja od by !a si' 7 lu te go w Bi blio te ce $l# -

skiej, nie ste ty ju& bez udzia !u zmar !ej pi sar ki.
Iwo na Ko la si" ska by !a nie tyl ko zna ko mi t#
dzien ni kar k#, ale tak &e nie zwy k!ym na uczy cie -
lem te go za wo du. Wszy scy, któ rzy „ter mi no -
wa li” pod jej opie k# uczy li si' od niej uczci wo -
%ci, od po wie dzial no %ci za s!o wo, kul tu ry j' zy ka
a przede wszyst kim ko niecz no %ci do g!'b ne go
po zna nia te ma tu, któ rym si' zaj mo wa li. Nie
zno si !a fu szer ki i nie po twier dzo nych in for ma -
cji. W na szej pa mi' ci po zo sta nie ja ko „Ma !a”
(tak j# zwy kli %my na zy wa() ale z wiel kim cha -
rak te rem. Iwon ko, Twój nu mer w ko mór ce zo -
sta wiam, jak by co, b' d' dzwo ni(…

So sno wiec ka Bi blio te ka

w%ród naj lep szych

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w So snow cu
otrzy ma !a do fi nan so wa nie Mi ni ster stwa Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go na zg!o szo ne
przez ni# pro jek ty, pro mu j# ce czy tel nic two oraz
sze ro ko ro zu mia n# kul tu r' li te rac k#. W%ród 437
z!o &o nych wnio sków so sno wiec cy bi blio te -
ka rze upla so wa li si' na 4 i 5 po zy cji. Uzy ska -
ne gran ty po zwo l# na re ali za cj' za pla no wa nych
spo tka" au tor skich, warsz ta tów li te rac kich,
pro jek cji fil mo wych, wy k!a dów, kon cer tów
i wy staw, któ re wy pe! ni# ju bi le uszo w# edy -

cj'X So sno wiec kich Dni Li te ra tu ry a tak &e Wa -
ka cyj nej Ak cji dla Dzie ci i M!o dzie &y „Li te rac -
cy !ow cy przy gód na start”, wa ka cyj nej ofer -
ty dla dzie ci. Jak za po wia da j# po my s!o daw cy,
b' d# to fa scy nu j# ce po dró &e po naj cie kaw szych,
eg zo tycz nych za k#t kach %wia ta, po któ rych
opro wa dza( b' d# bo ha te ro wie ulu bio nych
ksi# &ek. W ra mach wa ka cyj nej ak cji od b' d# si'
nie tyl ko spo tka nia z au to ra mi po wie %ci przy -
go do wych i za j' cia warsz ta to we ale tak &e tur -
nie je, kon kur sy, raj dy, wy ciecz ki, se an se ki no -
we i wie le in nych nie spo dzia nek. 

So sno wiec sprzed 40 lat

W So sno wiec kim Cen trum Sztu ki – Za mek
Sie lec ki do 23 mar ca mo& na ogl# da( wy sta w'
fo to gra fii Sta ni s!a wa Li sa. Zdj' cia po cho dz#
z lat 70. i 80. XX w. Au tor skie ro wa! wów czas
swój obiek tyw na miej sca ma !o zna ne, od da lo -
ne od cen trum mia sta, ale uro kli we i zna ko mi -
cie od da j# ce at mos fe r' tam tych lat. Wie lu bu -
dyn ków a na wet ca !ych ulic daw no ju& nie ma.
Wy sta wa sta no wi wi'c sen ty men tal n# po dró&
po za ka mar kach dziel nic, ta kich jak Kon stan -
ty nów, $ro du la, Kli mon tów, gdzie miej sce
nie wiel kich ka mie ni czek za j' !y po t'& ne osie -
dla miesz ka nio we. 

Ar che olo gicz na au to stra da

Do 21 mar ca w Mu zeum w So snow cu mo& -
na ogl# da( „Ar che olo gicz n# au to stra d'”, czy li
nie zwy kle in te re su j# c# wy sta w', któ ra ob ra zu -
je jed no z naj wi'k szych w hi sto rii pol skiej ar che -
olo gii, przed si' wzi'( ba daw czych a mia no wi cie
wy ko pa li ska, po prze dza j# ce bu do w' au to strad
i re ali za cj' in nych wiel kich in we sty cji dro go -
wych. Eks po zy cja do ty czy g!ow nie od cin ka
au to stra dy A4 Kra ków – Tar nów, prze bie ga j# ce -
go przez ob sza ry za li cza ne do naj in ten syw niej
za sie dla nych te re nów pra dzie jo wej Eu ro py.
Naj cie kaw sze od kry cia s# przed sta wio ne w for -
mie re por ta &u fo to gra ficz ne go, któ ry za pra sza
na swo ist# prze ja&d& k' tro pem zna le zisk ar che -
olo gicz nych. Fi nal nym eta pem tej po dró &y s#
kom pu te ro we re kon struk cje osób, bi &u te rii, bro -
ni a tak &e gro bów i do mów z cza sów ich u&yt -
ko wa nia. Naj star sze za byt ki li cz# 15 ty si' cy lat,
naj m!od sze po cho dz# z XIX wie ku. 

Krze mie niec jak (y wy

Fo to gra fie, pocz tów ki, ar chi wa lia, wy daw -
nic twa i ob ra zy, po cho dz# ce z Ko lek cji Krze -
mie niec kiej Mu zeum Nie pod le g!o %ci w War sza -
wie mo& na po dzi wia( w Mu zeum w So snow cu
do 21 kwiet nia. Zgro ma dzo ne eks po na ty przy -
wo !u j# kli mat przed wo jen ne go i po wo jen ne go
mia stecz ka le &# ce go na skra ju Wy &y ny Po dol -
skiej, w któ rym po raz ostat ni, przed wy jaz dem
do Ru mu nii, ob ra do wa! we wrze %niu 1939 r.
rz#d Rzecz po spo li tej. W cz' %ci „Mia sto i lu dzie”
mo& na prze %le dzi( prze ni ka nie si' wp!y wów
pol skich, &y dow skich i ukra i" skich, po zo sta !e
seg men ty to: „Pa mi'( o S!o wac kim”, „Re li gie”
oraz „Woj na i cza sy po wo jen ne”. Wy sta wa przy -
po mi na je den z wa& niej szych nie gdy% o%rod ków
kul tu ry pol skiej na Kre sach. Licz ne fo to gra fie
do ku men tu j# &y cie Po la ków, któ rzy po zo sta li
tam po za ko" cze niu II woj ny %wia to wej.
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„Mu za” po li ftin gu
Jesz cze nie prze brzmia !y echa hucz ne -

go otwar cia sa li kon cer to wej przy Ze spo -
le Szkó! Mu zycz nych w So snow cu, a ju"
miesz ka# cy ma j$ no w$ nie spo dzian k%. Oto
daw no ju" za po mnia ne ki no „Mu za”
wra ca do !ask. Po li ftin gu, któ re go koszt
osza co wa no na bli sko 25 mln z!.
(w tym 16,9 mln z! z do ta cji unij nych)
do no wej sa li ju" nie tyl ko ki no wej, ale tym
ra zem wi do wi sko wo -kon cer to wej za pra -
sza& b% dzie gi gan tycz ny (na wy so ko'&
trzech pi% ter)… ra dio od bior nik, zmon to -
wa ny z ele men tów alu mi nio wych, gra fi -
to we go i har to wa ne go szk!a a na wet
br$ zo wo -czer wo ne go mo drze wia sy be ryj -
skie go lub jak zde cy du j$ ar chi tek ci – ce -
dru ka na dyj skie go. Wpraw dzie w'ród
ma rek ra dio od bior ni ków zna la z!am sty -
lo w$ Mu z% (ni czym nie przy po mi na ona
pro po no wa nej ele wa cji bu dyn ku), po -
wi$ za nia jed nak ra dia z ma j$ cy mi si% tu
od by wa& m. in. kon kur sa mi ta necz ny mi
czy kon cer ta mi roc ko wy mi, trud no by !o mi
si% do szu ka&. Py ta nie – dla cze go na g!o -
'nie nie no wej sa li kon cer to wej (przy ZSM)
nie spraw dza si% w przy pad ku mu zy ki in -
nej ni" po wa" na? – po zo sta je otwar te. 

Fan ta zji jed nak w tym mie 'cie ni gdy nie
bra ko wa !o, wi%c i tym ra zem dzi wi& si% nie
wy pa da. Pi%k ne i za byt ko we par ki bi !y si%
kie dy' o to, aby po mnik iko ny mia sta Ja -
na Kie pu ry zdo bi! ich ro man tycz ne alej -
ki, nie wspo mi na j$c ju" o re pre zen ta cyj -
nej Alei Zwy ci% stwa, gdzie na bal ko nie
jed nej z ka mie nic wiel ki te nor 'pie wem
dzi% ko wa! za zgo to wa ne mu owa cje
a po usu ni% tym obe li sku ku czci "o! nie rzy
Ar mii Czer wo nej po zo sta! co kó! bez przy -
dzia !u. Jan Kie pu ra nie za go 'ci! jed nak
w "ad nym z tych miejsc. Stoi na miej skiej
„pa tel ni”, czu wa j$c (cho& bez g!o 'nie)
nad po dró "u j$ cy mi ko mu ni ka cj$ miej sk$
pa sa "e ra mi, któ rych wzrok z nie cier pli wo -
'ci$ 'le dzi nad je" d"a j$ ce au to bu sy i rzad -
ko si% ga ku gó rze, by uj rze& tam wy ci$ -
gni% t$ po wi tal n$ d!o# Mi strza. Po zo sta je
na dzie ja, "e w tak roz p% dzo nych in we sty -
cjach kul tu ral nych znaj dzie si% tak "e
miej sce dla wy cze ki wa nej od nie mal stu
lat ma !ej sce ny dla Te atru Za g!% bia. Ze -
spó! try ska ener gi$ i wi da& ma nie spo "y -
te si !y, cze go by li 'my 'wiad ka mi pod czas
pre mie ry zna ko mi te go spek ta klu „Eu ge -
niusz Bo do – Czy mnie kto' wo !a?”.
War to ten za pa! wy ko rzy sta&. Do bra pas -
sa pod dy rek cj$ Zbi gnie wa Le ra czy ka
i Do ro ty Igna tjew, suk ce sy „Ko rze# ca”,
„Bo bicz ka” licz ne na gro dy i wy ró" nie nia,
któ re s!a wi$ mia sto da le ko po za je go gra -
ni ca mi a" pro sz$ si% o do wód uzna nia
w ro dzi mym gro dzie. Ma !a sce na z praw -
dzi we go zda rze nia ze spo !o wi te atru star -
sze mu o pi%& lat od mia sta a tak "e wszyst -
kim te atro ma nom i wiel bi cie lom
„Za g!% bia” (a jest ich na szcz% 'cie wie -
lu) po pro stu si% na le "y. A pier wot ne pla -
ny, pro jekt ar chi tek to nicz ny Ka ro la Stecz -
kow skie go za k!a da! wznie sie nie
kom plek su, w któ rym mia !y si% zna le(&:
Te atr Zi mo wy, Ho tel Sa ski, Te atr Let ni.
Mi n% !o 117 lat pójd( my wi%c na kom pro -
mis: za miast Ho te lu Sa skie go i Te atru Let -
nie go – Ma !a Sce na – pi%k na, pro fe sjo nal -
na god na mia sta i ze spo !u.

MA RIA SZTU KA
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Pu blicz no!" lu bi Ro ze nau

Spo !ród 78 prac 42 ar ty stów, któ re za pre zen to -
wa no w li sto pa dzie i grud niu na po kon kur so wej
wy sta wie XLI Bien na le Ma lar stwa „Biel ska Je -
sie" 2013” w Ga le rii Biel skiej BWA, do na gro dy
wi dzo wie wy bra li ob raz bielsz czan ki Ma# go rza -
ty Ro ze nau pt. „It’s no thing” z 2013 r. Jak po wia -
da dy rek tor ka BWA Aga ta Smal cerz, pra ca przed -
sta wia frag ment za chmu rzo ne go nie ba roz !wie tlo -
ne go „nie ziem skim” !wia t#em. Skon tra sto wa ne
z tym oso bli wym, me ta fi zycz nym pej za $em zda -
nie na p#ót nie „It’s no thing” sk#a nia do prze my !le"
nad ulot no !ci% pi&k na i prze mi ja niem. M. Ro ze -
nau uro dzi #a si& w So snow cu w 1971 r., uko" czy -
#a ka to wic ki Wy dzia# Gra fi ki kra kow skiej ASP,
a obec nie pra cu je w ma cie rzy stej uczel ni. 

Ika ry dla ko biet

11 stycz nia w Do mu Mu zy ki BCK pre zy dent
Biel ska -Bia #ej wr& czy# Ika ry – co rocz ne na gro dy
w dzie dzi nie kul tu ry. Wy ty po wa ny przez ka pi tu #&
Ika rów do na gro dy g#ów nej za rok 2013 re $y ser, sce -
no graf, ma larz, au tor ta kich fil mów jak „Po rwa nie
w Tiu tiur li sta nie” czy „Gwiaz da Ko per ni ka” wie -
lo let ni dy rek tor Stu dia Fil mów Ry sun ko wych
Zdzi s#aw Ku d#a nie do cze ka# si& Ika ra. Pre zy dent
mia sta Ja cek Kry wult przy zna# Ika ra za do tych cza -
so w% dzia #al no!' w dzie dzi nie kul tu ry dy ry gent ce
Biel skie go Chó ru Ka me ral ne go Be acie Bo row skiej.
Jesz cze lep szym przy k#a dem oso bli we go gu stu pre -
zy den ta jest na gro da spe cjal na dla tek !cia rza i re -
$y se ra ak cji cha ry ta tyw nej „Kop ciu szek” To ma sza
Szu la kow skie go. W tym kon tek !cie zdu mie wa
brak ja kie go kol wiek wy ró$ nie nia dla pi sa rza Ar tu -
ra Pa #y gi – uho no ro wa ne go w ub.r. pre sti $o w%
Gdy" sk% Na gro d% Dra ma tur gicz n% za sztu k&
„W ser cu s#o" ca gro ma dzi si& po pió#”. Oprócz B.
Bo row skiej i Z. Ku d#y no mi no wa ni do Ika ra za do -
tych cza so w% dzia #al no!' by li: Krzysz tof Da dak, Kry -
sty na Fu czik, Jó zef Ho #ard, Piotr Ke nig i Ma# go -
rza ta Ko z#ow ska. Na gro d& pre zy den ta Biel ska -Bia -
#ej za osi% gni& cia ro ku 2013 otrzy ma #a pio sen kar -
ka jaz zo wa Be ata Przy by tek. No mi na cje w tej ka -

te go rii uzy ska li Ma# go rza ta Ro ze nau i Ju liusz W% -
tro ba. 

Wy bit na wy sta wa War cho #a

Od 8 stycz nia do 2 lu te go w Ga le rii Biel skiej
BWA pre zen to wa na jest wy sta wa pn. „Mi strzo wie
warsz ta tu. Pol ski ry su nek wspó# cze sny”. Jej ku -
ra to rem jest zna ny ry sow nik Pa we# War cho#.
Eks po zy cj& zor ga ni zo wa no w 50. rocz ni c& wy sta -
wy „Do ku men ta 3” w Kas sel, któ r% uzna je si&
za prze #o mo w% dla sztu ki ry sun ku, gdy$ przy nio -
s#a mu au to no mi& i ran g& rów no rz&d n% ma lar stwu
i rze( bie. Wy sta wa przed sta wia dzie #a 43 ar ty stów
i jest pierw sz% od wie lu lat w Pol sce tak du $% pre -
zen ta cj% sztu ki ry sun ku. Wszyst kie pra ce po -
wsta #y po 2000 r. Ku ra tor za pre zen to wa# dzie #a ar -
ty stów, lau re atów wie lu kon kur sów kra jo wych i za -
gra nicz nych. – Ry su nek jest wa$ ny, bo po trze bu -
je go ma larz, rze( biarz i pro jek tant; to pod sta wo -
wa for ma za mia ru ar ty stycz ne go – od ja ski ni po ta -
tu a$ na udach ko bie ty – po wia da uczest nik wy sta -
wy prof. Jó zef Ho #ard. Wy sta wa mo $e si& po do -
ba' na wet bar dziej ni$ po kon kur so wa eks po zy cja
ostat niej Biel skiej Je sie ni. Zda niem Paw #a War cho -
#a, ry su nek two rzo ny przez ar ty stów pol skich w ci% -
gu ostat nich kil ku de kad sta# si& jed n% z wa$ niej -
szych wi zy tó wek na szej kul tu ry. Pre zen to wa ne pra -
ce eks plo atu j% sze ro ki ob szar, za rów no pod wzgl& -
dem te ma tycz nym, jak i tech no lo gicz nym, od re -
ali zmu po abs trak cj&, od kla sycz ne go ry sun ku
po film ani mo wa ny i za pi sy ko rzy sta j% ce z naj now -
szych zdo by czy tech -
ni ki. Eks po zy cja za -
wie ra m.in. ry sun ki
Ja na Do bkow skie go,
Jó ze fa Ho #ar da, An ny
Ko wal  czyk -Klus,
Zdzi s#a wa Nit ki, Ma -
riu sza Tar ka wia na, Jo -
lan ty Wa gner, Hen ry -
ka Wa" ka, Paw #a
War cho #a, Ta de usza
Gu sta wa Wik to ra
i Ewy Za wadz kiej.
Wy sta wie to wa rzy -
szy# cykl warsz ta tów
ry sun ku, pro wa dzo -
nych przez Ja nu sza
Kar bow nicz ka, Na ta -
li& Paw lus, To ma sza
To bo lew skie go i Paw -
#a War cho #a. 

Epo ka Szersz ni ka

21 stycz nia mi n& #o 200 lat od !mier ci ks. Le -
opol da Ja na Szersz ni ka – nie zwy k#e go eru dy ty, bi -
blio fi la, mu ze al ni ka, dzia #a cza spo #ecz ne go. Z tej
oka zji w Ksi%$ ni cy Cie szy" skiej otwar to wy sta -
w& pn. „Le opold Szersz nik i je go epo ka”. Prof. Ja -
nusz Spy ra wy g#o si# wy k#ad pt. „Je zu ita w do bie
o!wie ce nia”. Od by #o si& tak $e se mi na rium na uko -
we pn. „Hi sto ryk na pro win cji w cza sach no wo -
$yt nych”. Ks. Szersz nik stwo rzy# pod wa li ny nie
tyl ko pod Mu zeum )l% ska Cie szy" skie go i Ksi%$ -
ni c& Cie szy" sk%. Nie któ rzy uwa $a j%, $e by# pierw -
szym ogrod ni kiem, któ ry po sa dzi# w Cie szy nie ma -
gno lie. Dla te go gród nad Ol z% jest w kwiet niu naj -
#ad niej szy w Pol sce.

Je
dn

ym
 z

da
ni

em

Op!a cal na „Zbrod nia”

Na po mys! „Zbrod ni” wpa dli dra ma -
turg Mi cha! Bu sze wicz i re "y ser ka Ewe -
li na Mar ci niak. In spi ro wa ny gom bro wi -
czow skim opo wia da niem „Zbrod nia
z pre me dy ta cj#” spek takl „Zbrod ni”
po wsta! dwa la ta te mu. – Pra co wa li $my
w pe! nej sym bio zie – twier dzi Ewe li na
Mar ci niak – ale ka" de s!o wo tej sztu ki
na le "y do Mi cha !a. Ja zaj mo wa !am si%
kszta! tem te atral nym, on tre $ci# i dia lo -
ga mi. Ka" de mia !o swój au to no micz ny
ob szar. Na sze my $le nie o ca !o $ci uzu pe! -
nia !o si% jed nak bez za rzu tu. Gom bro -
wicz nas in spi ro wa!, z nie go wzi% li $my
kli mat, za rys kon flik tu, chcie li $my jed -
nak obo je, "e by przed sta wie nie wy ra& -
nie ko re spon do wa !o tak "e z nie po ko ja -
mi wspó! cze sno $ci. 

Ar ty stycz nej sym bio zie sprzy ja !a rów -
nie" ob sa da spek ta klu. Twór cy przed sta -
wie nia wie dzie li bo wiem, kto b% dzie je -
go wy ko naw c#, za nim przy st# pi li do pi -
sa nia scen. Pierw szy swój wspól ny spek -
takl „No we wy zwo le nie” zre ali zo wa li
z gru p# ak to rów Te atru Pol skie go.
Wspó! pra ca z bielsz cza na mi tak im za -
im po no wa !a, "e po sta no wi li na pi sa'
co$ spe cjal ne go dla nich. W re zul ta cie
po wsta !o wi do wi sko bar dzo in te re su j# -
ce. Co praw da, nie ma w nim tak cha -
rak te ry stycz nej dla W. Gom bro wi cza
na tr%t nej re "y se rii, zmu sza j# cej bo ha te -
rów do „upu pia nia si%”, ale oscy lo wa -
nie mi% dzy ab sur dem a re al no $ci# przy -
nio s!o do bre, sur re al ne re zul ta ty. Z wie -
lu scen ema nu je ak tor ska ra do$' gry, co
nie za wsze si% zda rza w nie któ rych
spek ta klach, na wet far so wych czy ko me -
dio wych… Co$, co mo" na na zwa' na tu -
ral nym ak tor skim szcz% $ciem, prze ja wia
si% szcze gól nie w grze m!o dych ar ty stów:
Ja $mi ny Po lak i kon tra ba si sty Mar ci na
Nen ki – szko da "e w tak ni k!ym wy mia -
rze cza su.

Po wie lu suk ce sach w kra ju przy sz!a
po ra na eks pan sj% za gra nicz n#. „Zbrod -
ni%” za uwa "y li pod czas kra kow skie go fe -
sti wa lu „Bo skia ko me dia” or ga ni za to -
rzy SPAF Se oul Per for ming Arts Fe sti -
val 2013. Ko re a( czy cy za pro si li na sz#
tru p% ja ko je dy ny te atr z Pol ski. Po nad -
to wy st% po wa !y ze spo !y z Bel gii, Chin,
Fran cji, Ja po nii, Ko rei i USA. Oprócz
twór ców spek ta klu i eki py tech nicz nej
pod wo dz# An drze ja )e rom skie go do Ko -
rei po le cie li ak to rzy – To masz Dra bek,
Ja dwi ga Gry gier czyk, Mar ta Gzow ska -
-Sa wic ka, Mar cin Nen ko, Ja $mi na Po -
lak i Ra fa! Sa wic ki. Na sce nie Da ehan -
gno Arts The ater Small Hall w Seu lu gra -
li czte ro krot nie – od 23 do 26 pa& dzier -
ni ka. „Zbrod nia” spo tka !a si% z przy chyl -
no $ci# wi dzów. 

Biel scy twór cy nie tyl ko ba wi li ko re -
a( sk# pu blicz no$' swym $wiet nym spek -
ta klem. Wi zy to wa li m.in. pol sk# am ba -
sa d% w Seu lu oraz punk ty gra nicz ne
na 38 rów no le" ni ku, któ ry dzie li tzw. Ko -
re% Lu do w# od Po !u dnio wej – jed no
z naj nie bez piecz niej szych miejsc na na -
szej udr% czo nej kon flik ta mi Zie mi.
Na szcz% $cie strza !y pa da !y tyl ko w biel -
skiej „Zbrod ni”. 

JAN PI CHE TA
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Ma! go rza ta Ro ze nau, „It’s no thing”, 2013

Pa we! War cho!, „Pan -
cer nik 99”, 1999, ry su nek

! Pod czas syl we stro we go wie czo ru w Te atrze
Pol skim za pre zen to wa no dwa spek ta kle pre mie -
ro we – far s$ Jo ego Or to na „Co wi dzia# ka mer dy -
ner” w re%. A. Za or skie go oraz „La ta j& cy Cyrk
Mon ty Py tho na” w re%. W. Ma zur kie wi cza. 

! 9 stycz nia spo tka niem pn. „Mi les Da vis li -
ve in Po land” w biel skiej Gr$ piel ni re ak ty wo wa -
no klub jaz zo wy „Pi& taw ka”, któ ry w 1977 r. za -
#o %y# Je rzy Ro c#aw ski. 

! 10 stycz nia z kon cer tem no wo rocz -
nym – wraz z Jo an n& Jat kow sk& (so pran) i Ew&
B&k (for te pian) – wy st& pi# Chór ATH w Biel sku -
-Bia #ej pod dy rek cj& Ja na Bo row skie go, 

! 12 stycz nia w Kra kow skim Sa lo nie Po ezji
w Ga le rii Biel skiej BWA z wier sza mi Ja na Pi che -
ty wy st& pi #a Ja dwi ga Gry gier czyk oraz spe cja li -
zu j& ca si$ w pio sen ce li te rac kiej Ane ta Ryn carz. 

! 17 stycz nia w Ga le rii Biel skiej BWA od by -
#a si$ pro jek cja fil mów krót ko me tra %o wych w ra -
mach fe sti wa lu Fu tu re Shorts Win ter Se -
ason 2013/2014. 

! So pran li rycz ny Swie t#a na Ka li ni czen ko
z Ukra iny oraz ba ry ton Ju liusz Lo ran zi (W#o -
chy) to wa rzy szy li biel skiej or kie strze im. Te le -
man na 20 stycz nia w TP w Biel sku -Bia #ej pod -
czas uro czy stej ga li ko' cz& cej V Strauss
Fe sti val. 

! W cze cho wic kim (wi cie od 24 do 28 stycz -
nia od by# si$ Fe sti wal Do brych Fil mów. 

! 31 stycz nia mi ja ter min za p#a ty 7 tys. z#
za za le g#y czynsz Za rz& do wi Go spo dar ki Miesz -
ka nio wej w Biel sku -Bia #ej przez Ta de usza Mo -
drze jew skie go – ku sto sza pry wat ne go mu zeum
im. W. St. Rey mon ta (je !li pa sjo nat nie za p#a ci,
mu zeum prze sta nie ist nie"). 

! XLV Prze gl&d Ze spo #ów Ko l$d ni czych
i Ob rz$ do wych „)y wiec kie Go dy” od by# si$
w )yw cu i oko li cach od 18 stycz nia do 1 lu te go. 

! Do 14 lu te go w cie szy' skim Mu zeum Dru -
kar stwa po trwa wy sta wa eks li bri sów bel gij skie -
go prof. Mar ti na Ba ey en sa i cie szy' skie go dra
Krzysz to fa Mar ka B& ka.
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! Za gra li: Te atr from Po lnad – Tu ne, Mo -

skwa; Mu zycz na Me ta – Ma ka bun da; re stau ra -

cja Kli ma ty – !l" ska Gru pa Blu eso wa.

! W MGS -ie wy sta wa Zby lu ta Grzy wa cza

Cie le sno!", a w An tre so li ma lar stwo Zy ty Pasz -

kow skiej Ha be as cor pus – #e by! mia $a cia $o.

! W Kon cer cie No wo rocz nym Mag da le na

Idzik (mez zo so pran) i Adam Szer sze# (ba ry ton)

za $pie wa li arie i du ety z ope re tek i mu si ca li.

! Syl we ster mo% na by &o sp' dzi( na pla cu Bie ga# -
skie go zAni" Wy szko ni, na Ostrej je% dzie w te atrze,

al bo na kon cer cie syl we stro wym w fil har mo -

nii – Trzech Te no rów & Sol lus Sym pho ny Or che stra.

Ma rek Szy ma# ski, Ka rol Bo cha# ski oraz Bar t&o miej

Szcze szek za $pie wa li zna ne arie z oper, ope re tek oraz

prze bo jów ta kich jak O so le mio czy Bru net ki, blon -
dyn ki!; ca &o $ci" kie ro wa& Alek san der Gref.

! W OPK „Gau de Ma ter” Szop k' No wo rocz -

n" za pre zen to wa& Zbi s&aw Ja ni kow ski.

! Wy sta wa po ple ne ro wa Ko se wo – Ma zu -
ry 2013 w ga le rii ART -FO TO.

! Ju sty na Stecz kow ska wspo mo g&a cz' sto -

chow skie Sto wa rzy sze nie Pie l' gniar sko -Opie ku# -

cze „Z Uf no $ci" w Trze cie Ty si"c le cie”.

Po li ty ka i mu zy ka

8 stycz nia w Bi blio te ce Miej skiej od by !o si"
spo tka nie z Mu# kiem Stasz czy kiem za ty tu !o wa -
ne Hi sto ria i mu zy ka, któ re po pro wa dzi! S!a wo -
mir Ma $li kow ski, pra cow nik IPN, a pry wat nie
brat Ma% ka „Ma cia” Ma $li kow skie go, li de ra ze -
spo !u Sham boo, z któ rym Stasz czyk na gra!
w ze sz!ym ro ku p!y t" Ta to. Przy jazd mu zy ka
zwi& za ny by! z przy go to wy wa niem kli pu Po pro -
stu mnie ko chaj. W spo tka niu wzi" li udzia! fa -
ni wo ka li sty re pre zen tu j& cy ró' ne po ko le nia.

Stasz czyk wspo mi na! swój pierw szy po byt
na ko mi sa ria cie w 1979 ro ku, gdy za roz le pia -
nie ulo tek prze s!u chi wa !o go SB. Opo wia da!, 'e
do po wsta nia T. Lo ve po $red nio przy czy ni! si"
Woj ciech Ja ru zel ski i og!o szo ny przez nie go stan
wo jen ny. Wpraw dzie ich tek sty nie by !y bez po -
$red nio za an ga 'o wa ne po li tycz nie, ale opo wia -
da !y o ów cze snej rze czy wi sto $ci. Po tem by !y
pierw sze za gra nicz ne kon cer ty w Bu da pesz cie
(1987) i wy jazd do Lon dy nu (1989).

Zwi&z ki po li ty ki i mu zy ki nie mu sz& ogra ni -
cza% si" do jaw nych de kla ra cji ar ty stów, ale nie
mo' na za po mnie%, 'e po li ty ka jest jed nym
z kom po nen tów $wia ta.

J' zy ki gra fi ki

W Sa li Go be li no wej MGS do 5 stycz nia
mo' na by !o ogl& da% Prze strze nie gra fi ki, wy sta -
w" przy go to wa n& przez Ka te dr" Gra fi ki AJD,
kie ro wa n& przez prof. To ma sza Chu dzi ka. Po -
prze dzi !o j& fo rum dys ku syj ne Wspó! cze sne
prze strze nie gra fi ki, w któ rym wzi" li udzia!
przed sta wi cie le Wy dzia !u Gra fi ki ASP w Ka to -
wi cach, Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra -
ko wie, Wy dzia !u Gra fi ki ASP w Kra ko wie, In -
sty tu tu Sztu ki U( w Cie szy nie, Wy dzia !u Sztu ki
Uni wer sy te tu Tech no lo gicz no -Hu ma ni stycz ne -
go w Ra do miu, Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go
w Po zna niu oraz Wy' szej Szko !y Tech nicz nej
w Ka to wi cach.

Wy sta w" prac 16 au to rów za aran 'o wa! Krzysz -
tof Ku la z Cie szy na. Na $rod ku sa li umiesz czo -
no in sta la cj", któ ra mo g!a ko ja rzy% si" z sy tu acj&
ar ty sty gra fi ka w $wie cie. Jed nym z g!ów nych
py ta# to wa rzy sz& cych or ga ni za to rom by !a kon -
dy cja tej od mia ny sztu ki, w cza sach roz wo ju me -
diów elek tro nicz nych. Dla te go oprócz tra dy cyj -
nych form na wy sta wie po ja wi !y si" rów nie'
in sta la cje gra ficz ne sli de -show w 3D. Ty tu !o we
prze strze nie gra fi ki wy zna cza !y wi"c spo sób upo -
wszech nie nia, okre $la !y prze strze# od bio ru, ale
rów nie' za kres te ma tycz ny. Na wy sta wie zna la -
z!y si": !o dzie pod wod ne (Wi told Za r" ba), ry sun -
ki $wia ta or ga nicz ne go, któ re mo g!y pe! ni% ce -
le dy dak tycz ne (Zdzi s!aw Wiatr), ale rów nie'
pra ce ujaw nia j& ce ta jem ni c" i nie zwy k!o$% $wia -
ta dzi" ki np. hi per bo li za cji po szcze gól nych ele -
men tów (To masz Chu dzik).

Nie któ re pra ce chcia !y zdia gno zo wa% wspó! -
cze sno$%. Sys tem Grze go rza Ba nasz kie wi cza by!
opo wie $ci& o jed nym ze s!ów -wy try chów, uzu -
pe! nio n& ale ato rycz nym po ka zem zdj"% wlo tów
do stu dzie nek ka na li za cyj nych, nie po ko j& cych
otwo rów…, by zwró ci% uwa g" na ist nie nie in -
nej prze strze ni w oto cze niu zna nym.

„Na ra tu nek” dzie ciom oraz se nio rom

W tym ro ku po go da po zo sta wi !a nie do syt, ale
miesz ka# cy ch"t nie uczest ni czy li w przy go to wa -
nych na ten dzie# atrak cjach. Zbiór k" pro wa dzi -
!o w Cz" sto cho wie 500 wo lon ta riu szy. Wszyst -
ko po to, by wes prze% te go rocz ny cel „Na ra tu nek”
dzie ciom oraz se nio rom.

G!ów n& ba z& miej skich dzia !a# po zo sta wa!
plac Bie ga# skie go, nie do prze ce nie nia w cza -
sie ta kich im prez. Ju' po raz dru gi od by! si" bieg
„Po licz si" z cu krzy c&”, po za tym mo' na by !o
ku pi% mo ne t" oko licz no $cio w&, zje$% do sko na -
!& gro chów k", wzi&% udzia! w lo te rii fan to wej,
wy li cy to wa% pa pie ro we go 'u ra wia z au to gra fem
zna nej oso by. Od 15.00 plac prze mie ni! si" w sce -
n" mu zycz n&, z któ rej na prze mian brzmia! rock
oraz hip hop. Za cz" !o si" kon cer tem Li pa li (To -
ma sza „Li py” Lip nic kie go, au to ra hym nu ze sz!o -
rocz nej or kie stry Naj gro" niej sze zwie rz# $wia -
ta, z p!y ty 3850 (2012)), po tem wy st& pi li
mu zy cy miej sco wi: BP (Big ge ro i Pu cha ty), fre -
SZejk oraz Sie ro ci niec, a po $wia te! ku do nie -
ba, g!ów na gwiaz da wie czo ru, czy li Bra cia.

Po za pla cem w ra mach WO(P mo' na by !o
nur ko wa% na ba se nie przy uli cy Nie pod le g!o $ci,
a do or kie stry przy !& czy !a si" rów nie' przy chod -
nia we te ry na ryj na, czy li ka' dy po ma ga!, jak tyl -
ko móg!.

Wspo mi na my Mar lo na

10 stycz nia w Te atrze from Po land od by! si"
kon cert im pro wi za cji Spo tkaj my si# – przy ja cie -
le dla Mar lo na, po $wi" co ny zmar !e mu w czerw -
cu 2013 ro ku Mar ci no wi Mar lo no wi Kró li -
szew skie mu. Swo je za in te re so wa nia ar ty stycz ne
wy niós! on z do mu ro dzin ne go, a ró' no rod ne pro -
jek ty, w któ rych uczest ni czy!, $wiad cz& o je go
nie ustan nym po szu ki wa niu. Mo' na by na wet pró -
bo wa% opi sa% go mo der ni stycz n& fra z& – by! tym,
któ ry „szu ka! szu ka niem”.

Uko# czy! cz" sto chow skie li ceum pla stycz -
ne (przy go to wy wa! wy sta wy wraz z 'o n& Ma! -
go rza t& Mi ze r& -Kró li szew sk&), by! ak tyw nym
mu zy kiem, gi ta rzy st& – cz!on kiem ze spo !u
Ra 'e ni Pio ru nem (2001, re ak ty wa cja lu ty 2012),
a po tem Ro bo ty Dro go we. Za an ga 'o wa! si"
rów nie' w pro wa dze nie jam ses sion To tal na im -
pro wi za cja w Car pe Diem. Po za tym przy go -
to wy wa! fil my nie tyl ko na kon kurs Cz# sto cho -
wa w ka drze, je go Ksi# cia pszczy% skie go
po ka za no w Gda# sku pod czas fe sti wa lu God -
no$& i pra ca.

Wie lo$% za in te re so wa# i two rzyw pró bo wa li
od da% or ga ni za to rzy spo tka nia – by !y ob ra zy, pro -
jek cje fil mów, a przede wszyst kim mu zy ka, za -
rów no Mar lo na, jak i im pro wi za cje je go przy -
ja ció!. Li sta wy ko naw ców ob j" !a nie mal ca !&
mu zycz n& Cz" sto cho w", wy st& pi! m.in. Ja nusz
Yani na Iwa# ski, Krzysz tof Nied) wiec ki, Da rek
Ba fel tow ski, Mar cin Król, Prze my s!aw Pa can czy
Mi cha! Wal czak. Nie mo g!o rów nie' za brak n&%
mu zy ków, z któ ry mi gra!: Woj ciech Król czy Pa -
we! Gaj da (Ra 'e ni Pio ru nem).
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Utrwa la cze !wi& tecz nej
at mos fe ry

Bo 'e Na ro dze nie mi n# !o wraz z za pa chem
wi gi lij nych po traw, 'y cze nia mi od mniej czy
bar dziej nie zna jo mych, go to wo $ci( do strze -
'e nia bli" nie go, a' do na kar mie nia nie ocze -
ki wa ne go go $cia w!(cz nie, i prze ko na niem,
'e na wet zwie rz# ta prze mó wi( ludz kim g!o -
sem, cho& by nie mia !y by ni cze go do bre go
do po wie dze nia. Mi mo 'e okres ra do $ci
wci(' trwa, jed nak wraz ze zbli 'a niem si# )ro -
dy Po piel co wej, wi ta j( ca na ro dze nie Chry -
stu sa glo ria co raz wy ra" niej prze kszta! ca si#
w eks ta tycz n( za ba w# kar na wa !o w(. War to
wi#c za trzy ma& $wi( tecz n( at mos fe r# tak d!u -
go, jak to tyl ko mo' li we, pa mi# ta j(c o wszyst -
kim, co na pi sa !am po wy 'ej.

Na pew no po móc w tym mo g( im pre zy
miej skie. W przy go to wa niach przed $wi( -
tecz nych u'y tecz na oka za !a si# or ga ni zo wa -
na ju' po raz siód my przez Cz# sto chow sk(
Or ga ni za cj# Tu ry stycz n( „Gwiazd ko wa Ale -
ja”; mo' na by !o ku pi& pre zen ty, ozdo by
oraz sma ko !y ki na stó! $wi( tecz ny. Aby nie
spro wa dzi& at mos fe ry $wi(t do sza le% stwa
kon sump cji, za dba no te' o wy miar es te tycz -
ny – roz strzy gni# to kon kurs na naj pi#k niej -
sz( wi try n# (To pol li no, kwia ciar nia Pro -
win cjo nal na, Ma gicz ny Dom, Caf fe del
Cor so oraz pra cow nia flo ry stycz na Art flo ra),
a na dep ta ku za pre zen to wa !o si# wie lu m!o -
dych ar ty stów.

W stycz niu w po szu ki wa niu $wi( tecz nej at -
mos fe ry war to by !o zaj rze& na Ja sn( Gó r#.
Tu dwa obo wi(z ko we przy stan ki – 'y wa
szop ka oraz Wie czer nik z 40 drzew ka mi
przy stro jo ny mi przez przed szko la ków i dzie -
ci. W kon kur sie trwa j( cym do Trzech Kró li
za g!o so wa !o 53 ty si( ce ogl( da j( cych. Ko lej -
n( sta cj( po za miej sk( po wi nien sta& si#
Olsz tyn z ru cho m( szop k( Ja na We wió ra,
znaj du j( c( si# obec nie tu' przy ryn ku.

In nym spo so bem za cho wa nia $wi( tecz nej
do bro ci jest ko l# do wa nie. Ju' po $wi# cie
Trzech Kró li od by !o si# wie le kon cer tów za -
wo dow ców i ama to rów. Do wspól ne go $pie -
wa nia tra dy cyj nie za pro si! Alek san der Mar -
kow ski wraz z ks. Ga brie lem Ma cie jew skim,
Ze spó! „Cz# sto cho wa” kon cer to wa! w Ka -
pli cy Mat ki Bo skiej Cz# sto chow skiej, te ma -
tycz ne jam ses sion w Do brym Ro ku przy go -
to wa li Mi cha! Wal czak, Mi cha! Ro rat,
Ha nia i Zo sia Ste fa niak, a chór Can to
Can ta re $pie wa! w cza sie wer ni sa 'u gru py
Wer niks.

Ale chy ba naj wi#k szym wy da rze niem by -
!o ko l# do wa nie ro dzi ny Po spie szal skich
w Fil har mo nii Cz# sto chow skiej. Na co dzie%
mu zy cy wy st# pu j( w ró' nych pro jek tach, m.
in. Voo Voo, Ka pe lan ce, Da ga da nie. Po dob -
ny kon cert od by! si# dwa dzie $cia lat te mu tu'
po na gra niu ro dzin nej p!y ty z ko l# da mi,
wów czas Po spiesz la scy wy st( pi li ze Stecz kow -
ski mi. Tym ra zem czter na sto oso bo wy ze -
spó! !( cz( cy po ko le nia za gra! na skrzyp cach,
fle tach, kon tra ba sach, gi ta rach, tr(b kach, kla -
wi szach, cym ba !ach, sak so fo nach, s!y cha& by -
!o tak 'e klar net, akor de on, per ku sj#, b# be nek
czy tu b#, a $pie wa! tak, 'e cz# sto cho wia nie
za pa mi# ta j( na d!u go.

Pod czas po szu ki wa% spo so bu utrwa le nia
$wi( tecz ne go na stro ju war to by !o zaj rze& te'
do Pa wi lo nu Wy sta wo we go w par ku Sta szi -
ca na eks po zy cj# „Ka' dy $wi# ty ma swo je
wy kr# ty. Wi ze run ki $wi# tych ze zbio rów
Mu zeum Cz# sto chow skie go”, na któ rej mo' -
na by !o zo ba czy& 74 wi ze run ki $wi# tych wy -
ko na ne w ró' nych tech ni kach i ma te ria le
(gra fi ka, ma lar stwo, rze" ba, p!a sko rze" ba,
drze wo ry ty). Naj star sze po cho dzi !y z I po !o -
wy XIX wie ku.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Ja b!on ko wia nie pro mu j" nas 
w Eu ro pie

Na te go rocz ne 67. Go rol ski !wi" to,
któ re od b" dzie si" w dniach 1–3 sierp nia
w Ja b#on ko wie, przy ja d$ przed sta wi cie -
le %ro do wisk pol skich z ca #ej Eu ro py.
Sta nie si" tak w ra mach mi" dzy na ro do we -
go pro jek tu „Mno &e nie przez dzie le -
nie – Edu ka cja dla in te gra cji”, w któ rym
bio r$ udzia# or ga ni za cje pol skie i po lo nij -
ne z dzie wi" ciu kra jów Eu ro py. Jest w%ród
nich w#a %nie tak &e ja b#on kow skie Miej sco -
we Ko #o Pol skie go Zwi$z ku Kul tu ral no -
-O%wia to we go.

Pro jekt EDI, jest wspó# fi nan so wa ny
z pie ni" dzy Unii Eu ro pej skiej w ra mach
pro gra mu „Ucze nie si" przez ca #e &y cie”
i ak cji „Pro jek ty part ner skie Grund tvi ga”.
Jest re ali zo wa ny przez or ga ni za cje part -
ner skie – po lo nij ne: z Ho lan dii, Nie miec,
Szwe cji, Gre cji, Fran cji i mniej szo %ci
pol skich: z 'o twy, Li twy i z Re pu bli ki Cze -
skiej, kon kret nie Ko #o PZKO z Ja b#on ko -
wa. Pol sk" re pre zen tu je Sto wa rzy sze nie
„In te gra cja” dzia #a j$ ce w Su wa# kach.
Ka& da z wy mie nio nych or ga ni za cji ma
swo je go ko or dy na to ra lo kal ne go, od po -
wie dzial ne go za re ali za cj" pro jek tu
nad Ol z$, jest to Le szek Rich ter.

Rich ter wy ja %nia, &e pro jekt ma na ce -
lu zwi"k sze nie sku tecz no %ci edu ka cji nie -
for mal nej osób do ro s#ych w za kre sie in te -
gra cji eu ro pej skiej re ali zo wa nej na szcze -
blu lo kal nym: przez zwy k#ych oby wa te li
w sy tu acjach co dzien nych, w miej scach
pra cy i ak tyw no %ci po za za wo do wej. Cho -
dzi o eli mi no wa nie ne ga tyw nych po staw
i za cho wa( wo bec ró& ne go ro dza ju mniej -
szo %ci i grup tzw. „de fa wo ry zo wa nych”,
prze #a my wa nie ste reo ty pów i uprze dze(
oraz pro mo wa nie za cho wa( opar tych
na wza jem nym ro zu mie niu, ak cep to wa niu
i po sza no wa niu ró& nic oraz uzna niu pra -
wa do w#a snej to& sa mo %ci pro wa dz$ cych
do wspó# ist nie nia opar te go na wza jem nym
sza cun ku.

Pro jekt ru szy# w sierp niu ubie g#e go
ro ku i b" dzie re ali zo wa ny do sierp nia 2015
ro ku. Part ne rzy b" d$ si" przez te dwa la -
ta dzie li) do %wiad cze nia mi i wspó# pra co -
wa) przy kre owa niu no wych roz wi$ za). Te -
mu ma j$ s#u &y) or ga ni zo wa ne wspól nie se -
mi na ria, warsz ta ty, dys ku sje, udzia# w wy -
da rze niach edu ka cyj nych oraz im pre zach
kul tu ral nych i in te gra cyj nych, a tak &e
wspó# pra ca z lo kal ny mi w#a dza mi i me dia -
mi. No i wza jem ne od wie dza nie si" part -
ne rów, a ta kie wspól ne spo tka nia zwa ne
„mo bil no %cia mi”. 

Stro n" ja b#on kow sk$ pro jek tu mo& na
zna le*) pod ad re sem: http://go rol ski swie -
to.cz/edu ka cja/. Za ol zia( ska „mo bil no%)”
zor ga ni zo wa na b" dzie w#a %nie pod czas te -
go rocz ne go „Go ro la”. – Na si part ne rzy
przy ja d$ do nas ju& kil ka dni wcze %niej,
pod ko niec lip ca, i b" d$ mo gli na &y wo po -
zna) na sz$ kul tu r", spo tka) si" z przed sta -
wi cie la mi pol skiej mniej szo %ci, sa mo rz$ -
dów lo kal nych. Na pew no spo tka j$ si" te&
z pa nia mi z Klu bu Ko biet, bo, na przy k#ad,
w Niem czech part ne rem pro jek tu jest Sto -
wa rzy sze nie „Po lki w go spo dar ce i kul tu -
rze”. Pod czas „mo bil no %ci” w Ko lo nii Po -
lki z Nie miec &y wo si" in te re so wa #y dzia -
#al no %ci$ na szych pa( – mó wi Rich ter.

JA CEK SI KO RA

!W so bo t! 4 stycz nia mi "o #ni cy folk lo ru z obu
stron Ol zy spo tka li si! w Mo stach ko "o Ja b"on ko -
wa na tra dy cyj nym XXXVI Ba lu Go rol skim.
W tam tej szym Do mu PZKO ba wi li si! m. in. kon -
sul ge ne ral na RP w Ostra wie An na Ol szew ska, mi -
ni ster prze my s"u i han dlu w rz$ dzie Ji%ego Ru sno -
ka Je rzy Cie& cia "a oraz pre zes Za rz$ du G"ów ne -
go PZKO Jan Ry" ko.

! Prze bój „Znak” Ewy Far nej zo sta" pol sk$ pio -
sen k$ ro ku w kon kur sie T -Mo bi le. W po ko na nym
po lu po zo sta wi" 19 in nych utwo rów.

! W za ol zia& skim „G"o sie Lu du” w cy klu „Spa -
cer z...” po Opa wie, by "ej sto li cy tzw. 'l$ ska Au -
striac kie go, opro wa dza" dzien ni ka rzy znad Ol zy Li -
bor Mar ti nek, cze ski po eta, znaw ca i t"u macz li te -
ra tu ry pol skiej, zwi$ za ny z uni wer sy te ta mi w Opa -
wie i Wro c"a wiu.

! Pra wie 270 m"o dych #pie wa ków wzi! "o udzia"
w X Prze gl$ dzie Szkol nej Dzia "al no #ci 'pie wa czej.
Im pre za zor ga ni zo wa na przez Pol skie To wa rzy stwo
Ar ty stycz ne „Ars Mu si ca” oraz Cen trum Pe da go -
gicz ne dla Pol skie go Szkol nic twa Na ro do wo #cio we -
go od by "a si! 21 stycz nia w Miej skim O#rod ku Kul -
tu ry „Strzel ni ca” w Cze skim Cie szy nie.

! Te go rocz na, czter na sta z ko lei ogól no kra jo -
wa Kwe sta Trzech Kró li za ko& czy "a si! ko lej nym
re kor do wym wy ni kiem. Miesz ka& cy Re pu bli ki
Cze skiej do skar bo nek wrzu ci li po nad 81 mln ko -
ron – o 4 mln ko ron wi! cej ni( rok te mu. W die -
ce zji ostraw sko -opaw skiej ze bra no w tym ro ku po -
nad 13 mln ko ron. 

! W przy sz"ym ro ku tu ry stycz n$ atrak cj$
Her cza wy po win na sta) si! re pli ka Sza& ców, czy li
hi sto rycz nej for ty fi ka cji, któ ra zo sta "a wznie sio -
na na te re nie tej jed nej z naj bar dziej na wschód
po "o (o nych wsi Re pu bli ki Cze skiej w XVII wie -
ku. Na od bu do w! Sza& ców gmi na otrzy ma do -
ta cj! z Unii Eu ro pej skiej w wy so ko #ci po nad 4
mln ko ron. 

! W lu tym do pol skich szkó" w ca "ym re gio nie
tra fi "o no we wy da nie „Pa mi!t ni ka sta re go na uczy -
cie la” Ja na Ku bi sza. Dzi! ki wspar ciu fi nan so we -
mu Kon su la tu Ge ne ral ne go RP w Ostra wie Za rz$d
G"ów ny Ma cie rzy Szkol nej w RC po sta ra" si!
o wzno wie nie ksi$( ki, któ ra za wie ra wie le cen nych
in for ma cji o (y ciu i szkol nic twie na'l$ sku Cie szy& -
skim przed stu la ty. 

! W Sa li Ry cer skiej na zam ku we Fryd ku -Mist -
ku od by "a si! 30 stycz nia pro mo cja no wej ksi$( ki
„Plicní sa na to rium v Ja blun kov*”. Pu bli ka cj!
przy go to wa "a do dru ku czwór ka au to rów: Ra dim
Ko ne+ny, Ma rie Bu tu la -Cichá, Mag daléna Rohá+ová
i Li bor Müller, a zo sta "a wy da na z oka zji ob cho dzo -
ne go w tym ro ku ju bi le uszu 90-le cia otwar cia ja b"on -
kow skie go sa na to rium prze ciw gru, li cze go.

! Ostraw scy twór cy przy mie rza j$ si! do fil mu
o „Ostra va ku Ostra vskim”, g"o #nym blo ge rze
po s"u gu j$ cym si! w swo ich in ter ne to wych za pi -
skach, ko men tu j$ cych (y cie nie tyl ko w sto li cy wo -
je wódz twa mo raw sko -#l$ skie go, sty li zo wa nym
ostraw skim dia lek tem. Zdj! cia po win ny ru szy)
w Ostra wie la tem bie ($ ce go ro ku.
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Sce na Pol ska w roz jaz dach

Ogrom nym po wo dze niem cie szy si! w"ród
mi #o "ni ków te atru no wa po zy cja w re per tu -
arze Sce ny Pol skiej Te atru Cie szy$ skie go,
„Ama de usz” Pe te ra Shaf fe ra. – To przed sta -
wie nie bar dzo si! wi dzom po do ba, do sta je -
my mnó stwo li stów, ma ili z po dzi! ko wa nia -
mi, wi dzo wie dzi! ku j% nam tak &e te le fo nicz -
nie i &y cz% ko lej nych suk ce sów – mó wi kie -
row nik li te rac ki ze spo #u, Jo an na Wa nia.

Od ra zu do da je, &e Sce na jed nak nie za po -
mi na rów nie& o star szych sztu kach ze swo -
jej ofer ty pro gra mo wej. Z ty mi spek ta kla mi
wy je& d&a w ró& ne re gio ny Pol ski. W stycz -
niu ak to rzy wy sta wi li na przy k#ad „Mak be -
ta” Wil lia ma Szek spi ra (w re &y se rii kie row -
ni ka ar ty stycz ne go ze spo #u, Bog da na Ko kot -
ka) w War sza wie, Ra do miu i Wro c#a wiu. Tak -
&e wi!k szo"' lu te go ak to rzy znad Ol zy sp! -
dzi li w au to ka rach i ho te lach w Pol sce. Pol -
skim wi dzom Sce na Pol ska za pro po no wa #a
tym ra zem „Lal k!” Bo le s#a wa Pru sa (Lu blin,
Ra dom, War sza wa, Cz! sto cho wa, Ryb nik),
„Przy go dy Tom ka Sa wy era” Mar ka Twa ina
(Za wier cie, (ód), Lu blin, Sta lo wa Wo la) oraz
„Zbrod ni! i ka r!” Fio do ra Do sto jew skie go
((ód), Ryb nik, Chrza nów i By tom).

– B! dzie my obec ni tak &e nad Ol z%, oprócz
„Ama de usza” 16 lu te go wspól nie ze Sce n% La -
lek „Baj ka” za gra my w na szym te atrze po now -
nie „Ma #% sy ren k!” Han sa Chri stia na An der -
se na. Szy ku je my si! ju& jed nak rów nie&
do ko lej nej pre mie ry. Roz po cz! #y si! ju& pró -
by do sztu ki „En ron” bry tyj skiej au tor ki Lu -
cy Preb ble, któ rej wy sta wie nie nad Ol z% b! -
dzie pol sk% pra pre mie r%. No wo "ci% jest te& te -
mat, do t%d jesz cze nie po ru sza ny na Sce nie Pol -
skiej i in nych pol skich te atrach. Cho dzi o po -
ka za nie ko rup cji w du &ych kor po ra cjach, nie -
uczci wo"', oszu stwa fi nan so we. To sztu ka mó -
wi% ca o nas z po cz%t ku XXI wie ku. Na pew -
no war to t! sztu k! obej rze'. Pre mie ra od b! dzie
si! 29 mar ca – do da je Jo an na Wa nia.

Pa mi!) o pol skich (o" nier zach

Set n% rocz ni c! wy bu chu I woj ny "wia to -
wej w 1914 ro ku oraz 95. cze cho s#o wac ko -
-pol skie go kon flik tu gra nicz ne go w 1919 ro -
ku wspo mi na li w nie dzie l! 26 stycz nia
licz nie ze bra ni uczest ni cy uro czy sto "ci
wspo mnie nio wej w Sto na wie. Naj pierw
pod czas na bo &e$ stwa w miej sco wym ko "cie -
le pa ra fial nym pw. "w. Ma rii Mag da le ny, na -
st!p nie przy po mni ku 66 sto naw skich ofiar
pierw sze go w XX wie ku kon flik tu "wia to -
we go oraz na mo gi le 20 pol skich &o# nie rzy
za mor do wa nych w woj nie 7-dnio wej. Kon -
ty nu acj% by #a po po #u dnio wa bie sia da hi sto -
ry ków w Do mu PZKO.

Do Sto na wy zje cha #o wie lu zna cz% cych
go "ci na cze le z mi ni strem rz% du pol skie -
go, Ja nem Sta ni s#a wem Cie cha now skim,
kie row ni kiem Urz! du ds. Kom ba tan tów
i Osób Re pre sjo no wa nych, oraz kon sul ge -
ne ral n% RP w Ostra wie, An n% Ol szew sk%.
Z wi% zan ka mi kwia tów dla po le g#ych
przy by li kom ba tan ci, przed sta wi cie le or -
ga ni za cji pol skich w RC oraz za przy ja) nio -
nych z ni mi "ro do wisk hi sto rycz no -woj sko -
wych w Pol sce. Go spo da rzem spo tka nia
by #o Miej sco we Ko #o PZKO w Sto na wie,
któ re ota cza opie k% mo gi #! pol skich 
&o# nie rzy. 

Si! gnij po „Ga ze t! Avion”

W bo ga tej ofer cie pra sy Czy tel ni i Ka wiar -
ni Avion/No iva po ja wi# si! ko lej ny ty tu#. Jest
wy j%t ko wy, do dys po zy cji tyl ko w Avio nie
i no si na zw! „Ga ze ta Avion”. 

„Ga ze ta Avion” uka za #a si! w dwóch
wer sjach j! zy ko wych – po pol sku i cze sku,
a jej wy daw c% jest Bi blio te ka Miej ska
w Cze skim Cie szy nie. Z lek tu ry 12-stro ni -
co we go pi sma do wie my si! m.in., jak
Avion wy gl% da# przed woj n% i dla cze go
znik n%# po sied miu la tach. Hi sto ryk Ja nusz
Spy ra opi su je hi sto ri! le gen dar nej ka wiar -
ni, na to miast po et ka Re na ta Put zla cher
przy po mi na lo sy Ro sa lii Wie sner, jej przed -
wo jen nej w#a "ci ciel ki. W ga ze cie znaj -
dzie my po nad to wspo mnie nia osób pa -
mi! ta j% cych daw ny Avion. Prze czy ta my po -
nad to w ja ki spo sób zro dzi #a si! my"l od -
bu do wy ka wiar ni i co dzie je si! w niej
wspó# cze "nie.

Ga ze t! mo& na na by' w Avio nie za je dy -
ne 29 ko ron.
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Ogl! da "am ostat nio film „De biu tan ci” Mi ke Mills’a. Wa# -
nym ele men tem sce no gra fii, do pe" nia j! cej nie ba nal n!

hi sto ri$ o prze mi ja niu, ch$ ci #y cia i po trze bie mi "o %ci, s! znaj -
du j! ce si$ w fil mo wa nych wn$ trzach pol skie pla ka ty. W sa lo -
nie, w któ rym roz gry wa si$ wie le istot nych dla fil mu scen, znaj -
du je si$ pla kat An drze ja Kra jew skie go do fil mu „Sie dem ra zy
ko bie ta” a w sy pial ni g"ów ne go bo ha te ra umiesz czo no „Wiel -
k! ma jów k$” Ma rii Ih na to wicz. Re #y ser jest z wy kszta" ce nia
pla sty kiem, w swo im dzie le umie %ci" w!t ki au to bio gra ficz ne.
Mi$ dzy in ny mi za ak cen to wa", jak wa# na jest dla nie go „szko -
"a pol skie go pla ka tu” – od lat 40. roz po zna wa na i ce nio na na ca -
"ym %wie cie. To tyl ko je den z wie lu przy k"a dów, kie dy mo #e -
my bez po %red nio od czu& sa tys fak cj$ z wa gi sztu ki po wsta j! cej
w na szym kra ju. Im pre z!, któ ra po mo g"a w pro mo cji i okre -
%le niu te go wy j!t ko we go zja wi ska, jest funk cjo nu j! ce nie prze -
rwa nie od 1965 ro ku Bien na le Pla ka tu Pol skie go, 2 lu te go w Ga -
le rii Sztu ki Wspó" cze snej BWA w Ka to wi cach za ko' czy "a si$
wy sta wa to wa rzy sz! ca je go 23 edy cji.

Ka to wic kie Bien na le pe" ni dla pol skie go pla ka tu wci!# wa# -
n! ro l$. Pie l$ gnu je tra dy cj$, ze spa la %ro do wi sko, pro mu je ko -
lej ne po ko le nia twór ców. Pla kat nie jest ju# tak wszech obec -
ny jak kie dy%, zmie nia j! si$ je go funk cje, mi mo to wci!# m"o dzi
ar ty %ci wy bie ra j! ten spo sób pla stycz nej wy po wie dzi. Oso b!,
dzi$ ki któ rej Bien na le pr$# nie funk cjo nu je od pra wie pó" wie -
cza, jest je go prze wod ni cz! cy – prof. Ta de usz Gra bow ski. To
dzi$ ki je go de ter mi na cji i wy trwa "o %ci im pre za ta or ga ni zo wa -
na jest z ta kim roz ma chem i cie szy si$ du #ym za in te re so wa -
niem za rów no twór ców jak i mi "o %ni ków do bre go pla ka tu. 

Na ka# dym Bien na le Pol skie go Pla ka tu po ja wia si$ wie lu
m"o dych twór ców, ale te# tych, któ rzy od kil ku dzie si$ ciu lat
wy sy "a j! na nie swo je pla ka ty. Rok 2013 ode bra" nam dwóch
wie lo let nich to wa rzy szy ka to wic kiej im pre zy – prof. To ma -
sza Ju r$ oraz iko n$ pol skie go pla ka tu – Wal de ma ra (wie rze -
go, któ re go uho no ro wa no po %miert nie z"o tym me da lem. 

Te go rocz ne Bien na le po sta wi "o przed or ga ni za to ra mi kil ka
py ta'. O naj wa# niej szych z nich pi sze w tek %cie do ka ta lo gu
Krzysz tof Dy do, dy rek tor Ga le rii Pla ka tu w Kra ko wie. Za uwa -
#a: „Zmie nia j! si" uczest ni cy – to na tu ral na zmia na po ko le -
nio wa, zmie nia j! si" te# uwa run ko wa nia, tech no lo gia, mo da,
za cho wa nie itd.. Na su wa si" py ta nie, czy for mu $a, ja k! do tej
po ry po s$u gi wa $o si" Bien na le, nie po win na rów nie# ule ga%
trans for ma cji.(…) By% mo #e po mo g$o by to w po wi"k sze niu ofer -
ty te ma tycz nej kon kur su i za ch" ci $o do wzi" cia w nim udzia -
$u tych, któ rzy te raz nie wi dz! dla sie bie w nim miej sca. A s!,
bo wi dz" wie le cie ka wych pla ka tów na uli cach pol skich
miast (…), a nie tra fia j! nie ste ty na Bien na le.(…) je stem prze -
ko na ny, #e na le #y w przy sz$o &ci po wró ci% do ich te ma tycz ne -
go po dzia $u. Nie mal re ak ty wo wa% po dzia$ na czy st! re kla m",
pla kat kul tu ral ny, spo $ecz no -ide owy, po li tycz ny (…) i pla kat
au tor ski.”. By& mo #e ta ka zmia na po zwo li "a by okre %li& no -
we funk cje pla ka tu, do pu %ci "a by dzie dzi ny wcze %niej po mi -
ja ne, a rów no cze %nie po mo g"a w spra wie dli wym na gra dza niu
wszyst kich twór ców – trud no sku pia& si$ tyl ko na for mie, po -
rów nu j!c np. pla kat au tor ski, re kla mo wy i pla kat za an ga #o -
wa ny w wa# ne kwe stie spo "ecz ne. Py ta nia te zo sta "y za da ne.
Od po wied) na nie przy nio s! ko lej ne edy cje Bien na le.

MI CHA LI NA WAW RZY CZEK -KLA SIK

Gru dnio wy wer ni sa# prac Ani ty To ma li w Ga le rii (l! skie -
go Te atru Lal ki i Ak to ra „Ate neum” by" dla mnie – mu -

sz$ przy zna& – za sko cze niem. Wpraw dzie za ka# dym ra zem
wy sta wy tam or ga ni zo wa ne ma j! w so bie ja ki% ele ment nie -
spo dzian ki, ale… Tu trze ba do po wie dzie&, #e kie row nik Ga -
le rii Zby szek M$ dra la nie ogra ni cza si$ do pre zen to wa nia
twór ców jed nej gru py, przed sta wi cie li jed ne go nur tu sztu -
ki, ja kie go% „izmu” al bo ga tun ku, czy ro dza ju prac w okre -
%lo nej tech ni ce lub kon wen cji, wi$c za wsze pro po nu je co%
in ne go. Wy star czy wspo mnie&, #e w tym miej scu %wiet ne
„kla sycz ne” gra fi ki po ka za "a Jo an na Piech, cie ka we kom -
pu te ro we pra ce in spi ro wa ne re flek sj! do ty cz! c! de kon struk -
cji za pre zen to wa "a Na ta lia Ro ma niuk, re ali stycz ne por tre -
ty ko bie ce „we wn$ trzu” (za wsze z ja kim% „cy ta tem”
pla stycz nym – ob raz, rze) ba itd.) wy sta wi "a Syl wia Wo) -
nicz ka, za% swo istym kon tra punk tem do jej twór czo %ci by -

"a eks po zy cja ma lar skich „pro test -son gów” Mi cha "a Mi no -
ra. W Ga le rii mo# na by "o te# obej rze& na wi! zu j! ce
do tra dy cji „pol skiej szko "y” no wo cze sne pla ka ty To ma sza
Kip ki i Ste fa na Le chwa ra, ale te# %wiet ne pra ce Ka ji Ren -
kas uda j! ce pla ka ty re tro. By "y te# ry sun ki, fo to gra fie, na -
wet in sta la cje, s"o wem – roz ma ito %ci. 

Dla cze go za tem za sko czy "a mnie wy sta wa prac Ani ty
To ma li za ty tu "o wa na Ilu stra cje? Po pierw sze – bo to by -
"y rze czy wi %cie ilu stra cje. Rzad ko mam do czy nie nia
z ksi!# ka mi dla dzie ci, uni kam w ksi$ gar niach dzia "ów,
w któ rych s! pre zen to wa ne, po nie wa# ju# la ta te mu zra -
zi "a mnie do mi nu j! ca w tych pu bli ka cjach pseu do -di sney -
ow ska po ety ka, ame ry ka' ski se ryj ny kicz. Przez to nie wie -
dzia "em, #e jesz cze w ogó le eg zy stu je co% ta kie go jak
ar ty stycz na sza ta gra ficz na wy daw nictw dla naj m"od szych
czy tel ni ków. Po dru gie – zdzi wi "o mnie, #e te go ro dza ju
twór czo %ci! za j$ "a si$ oso ba tak m"o da, %wie #o po stu diach
w ka to wic kiej ASP, bo przed sta wi cie le tej ge ne ra cji ra -
czej si$ bun tu j! prze ciw sztu ce za sta nej, pro wo ku j!, epa -
tu j! tzw. no wa tor stwem al bo si$ ga j! po no we %rod ki, np.
mul ti me dia. Tym cza sem Ani ta To ma la zaj mu je si$ two -
rze niem sztu ki dla dzie ci – ma lo wa niem %wia ta tro ch$ ma -
gicz ne go, tro ch$ z dzie ci$ ce go punk tu wi dze nia, czy li
wzbo ga ca j! ce go rze czy wi sto%& fan ta zj!. S! dz$, #e ar tyst -
ka nie przy pad ko wo po sta no wi "a ja ko swo j! pra c$ dy plo -
mo w! przy go to wa& ksi!# k$ z ilu stra cja mi do wier szy Da -
nu ty Wa wi "ow, gdy# ta au tor ka bu do wa "a swo je utwo ry
w"a %nie na do cie ra niu do wy obra) ni naj m"od szych czy -
tel ni ków po przez si$ ga nie do tro ch$ abs trak cyj ne go hu -
mo ru, mo men ta mi na wet do sur re ali zmu. Ilu stra cje bar -
dzo do brze wpa so wa "y si$ w te tek sty. Frag men ty ksi!# ki
mo# na by "o ogl! da& w Ga le rii „Ate neum” i prze ko na& si$,
#e dy plom z wy ró# nie niem uzy ska "a To ma la ab so lut nie
za s"u #e nie. To zresz t! nie je dy ny jej suk ces. Swo je pra -
ce po ka zy wa "a na wy sta wach w kra ju, ale te# w No wym
Yor ku. 

Eks po zy cj$ w Ga le rii obej rza "em z przy jem no %ci!, za sta -
na wia "em si$ na wet, czy ja – wy cho wa ny na ksi!# kach ilu -
stro wa nych przez Ja na Mar ci na Szan ce ra, Boh da na Bu ten -
k$ i in nych wiel kich ilu stra to rów – nie ule gam ja kim%
sen ty men tom z dzie ci' stwa, na wszel ki wi$c wy pa dek %ci! -
gn! "em na miej sce syn ka mo jej bra ta ni cy, o%mio let nie go Krzy -
sia, #e by na nim prze te sto wa& pra ce. Bar dzo mu si$ po do ba -
"y, z ra do %ci! na zy wa" ma lo wa ne zwie rza ki, na wet wier szy ki
czy ta". Mnie jed nak naj bar dziej za in try go wa "y po do bi zny ja -
kich% nie sa mo wi tych dzie cia ków z ocza mi w dziw nych bar -
wach, dzie cia ków mo #e z ko smo su, mo #e z hor ro ru, mo #e
z kosz mar ne go snu. Prze ra #a j! ce, %miesz ne, pi$k ne, co wi -
da& obok.
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