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PU BLI CY STY KA
2. Ta de usz Sier ny OD RE DAK TO RA
4. Ta de usz Sier ny SŁUŻ BA OBY WA TE LOM.

Roz mo wa z Ja ro sła wem Wie czor kiem 
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42. Ja cek Woj cie chow ski PO CHWA ŁA IN TU ICJI
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MIA STA KA TO WI CE
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R
ok 2018 roz po czy na my w no wym

skła dzie Re dak cji z za mia rem pre ‐
zen to wa nia nie co od mien nych od do ‐
tych cza so wych pro po zy cji lek tu ro ‐
wych i in te lek tu al nych.

W na szej pa mię ci za cho wu je my obo ‐
wią zu ją ce nas cią gle ha sło Ta de usza Ki ‐
jon ki, twór cy mie sięcz ni ka „Śląsk”

– Po pierw sze Śląsk. Nie za prze cza my

tak że bo ga te mu do rob ko wi ze spo łu re ‐
dak cyj ne go, pra cu ją ce go pod kie run ‐
kiem Pa ni re dak tor Wie sła wy Ko no pel ‐
skiej, któ ry przez kil ka ostat nich

lat – mi mo wiel kich trud no ści i prze ciw ‐
no ści – utrzy mał cią głość edy cji mie ‐
sięcz ni ka. Je ste śmy zo bo wią za ni to wa ‐
rzy szą cym nam w dal szym cią gu

au to rom, fe lie to ni stom, dzię ku je my

wszyst kim tym, któ rzy do tych czas pi ‐
sa li dla mie sięcz ni ka waż ne tek sty,

a dziś z róż nych po wo dów nie chcą lub

nie mo gą z na mi w dal szym cią gu

współ pra co wać.

Je ste śmy mie sięcz ni kiem, któ re go

wy daw cą po zo sta je Gór no ślą skie To ‐
wa rzy stwo Li te rac kie w Ka to wi cach,

z tej ostat niej, po zor nie ba nal nej kon ‐
sta ta cji wy ni ka ją okre ślo ne obo wiąz ki

i za da nia cza so pi sma.

Są w na szej „oko li cy” lu dzie i ich dzie ‐
ła nie zwy kłe, pro mie niu ją ce na ca ły kraj,

ro da cy pięk ni w swej czę sto kroć szla ‐
chet nej sa mot no ści, od waż ni w dzia ła ‐
niu, bez in te re sow ni, praw dzi wi i praw ‐
do mów ni w ich co dzien no ści, dla

któ rych ide ały służ by dla lu dzi i Oj czy ‐
zny, Ślą ska nie są pu sty mi fra ze sa mi lub

tyl ko hi sto rycz ną fra zą. Mi mo wszyst ‐
ko zmie nia ją nasz świat na lep szy, czy ‐
nią bar dziej ludz ką stech ni cy zo wa ną cy ‐
wi li za cję cy fro wą, umie jęt nie ko rzy sta ją
z do bro dziejstw współ cze snych no wo ‐
cze snych tech no lo gii, są otwar ci na dia ‐

log z in ny mi, go to wi cza sem do da le kich

po dró ży po wie dzę i na ukę, lecz jak że
ce nią cy ten skra wek zie mi, z któ rej się
wy wo dzą lub na któ rej ja ko osia dli

na niej przy by sze bu du ją swo ją i na szą
wspól ną przy szłość. Nie uży wa jąc wiel ‐
kich słów, nie ucie ka jąc się do he ro icz ‐
nych czy nów lecz skru pu lat nie w swej

„zwy czaj nej” co dzien no ści czy niąc do ‐
bro, słu żąc praw dzie, na co dzień bu du ‐
ją pięk no ota cza ją ce go nas świa ta.

Bę dzie my szu kać na szych czy tel ni ‐
ków i bo ha te rów ar ty ku łów w tym gro ‐
nie; spra wa mi kul tu ry i na uk hu ma ni ‐
stycz nych zaj mo wać się bę dzie Prof.

dr hab. Ma rian Ki siel, spra wa mi spo ‐
łecz ny mi, go spo dar czy mi oraz na uko ‐
wy mi za stęp ca na czel ne go re dak to ra

Pan An drzej Jar czew ski, kwe stia mi li ‐
te rac ki mi (pro zą i po ezją), gra ficz ny mi,

ar ty stycz ny mi Pa ni dr hab. Ma ria Ko ‐
ru si ew icz.

Śląsk i na sze wo je wódz two wstrzą ‐
sa ne są cią gle od ra dza ny mi i po bu dza ‐
ny mi po dzia ła mi, an ta go ni zma mi, my

mi mo to kon ty nu ować bę dzie my tra ‐
dy cję dia lo gu z na szy mi są sia da mi

z pół noc nych (Czę sto cho wa) i po łu dnio ‐
wych (Biel sko‐Bia ła, Cie szyn) krań ców

wo je wódz twa, in for mo wać o cie ka ‐
wych ini cja ty wach w wo je wódz twie

opol skim, przy po mi nać o ro da kach

miesz ka ją cych na Za ol ziu. Skru pu lat nie

wy peł niać bę dzie my – w mia rę na szych

moż li wo ści – przy pi sa ną nam i do ce nia ‐
ną przez czy tel ni ków ro lę kro ni ka rza

do nio słych wy da rzeń ar ty stycz nych

w ca łym za kre ślo nym wy żej ho ry zon ‐
cie spo łecz nym i te ry to rial nym.

Hi sto ria Pol ski i Ślą ska, wo je wódz twa

ślą skie go jest nam bar dzo bli ska i tra ‐
dy cyj nie po świę ci my tym za gad nie ‐
niom wie le miej sca na na szych ła ‐
mach, ale ana li zo wać bę dzie my przede

wszyst kim współ cze sność tej Zie mi,

per spek ty wy jej zrów no wa żo ne go roz ‐
wo ju i ro dzą ce się za gro że nia dla tej wi ‐
zji, ze spo le gli wym spoj rze niem w jej

przy szłość.

Za czy na my od re flek sji nad wraż li wo ‐
ścią, swo istą du cho wo ścią lu dzi te go Re ‐
gio nu, za sta na wiać się bę dzie my nad za ‐
cho dzą cy mi nie ustan nie, ko niecz ny mi

kie run ka mi zmian na sze go ślą skie go

pa ra dyg ma tu (lo go su, syn dro mu) – lecz

z in nej niż ta wy wie dzio na wy łącz nie

z rze czy wi stej krzyw dy ślą skiej, okrut nej

mar ty ro lo gii wie lu po ko leń, spo rów

pol sko‐nie miec kich, prze wrot nie in ‐
stru men tal nie ro zu mia nej wie lo kul tu ‐
ro wo ści – per spek ty wy. Za sta na wiać się
bę dzie my nad no wym mo de lem i wzo ‐

rem kre owa nym z: da nej nam dziś
współ cze sno ści, gwał tow ne go roz wo ju

na uk i tech no lo gii, kla sycz nej i awan gar ‐
do wej twór czo ści ar ty stycz nej, od ra dza ‐
ją ce go się au ten tycz ne go oby wa tel ‐
skie go ru chu w kul tu rze, sa mo rząd no ści.

Spoj rzy my z dy stan su na ro dzą ce się tu ‐
taj zja wi ska z krę gu fil mu, te atru, mu ‐
zy ki, fo to gra fi ki, ma lar stwa, ar chi tek tu ‐
ry i in nych sztuk wi zu al nych, pod da my

ana li zie wie le aspek tów współ cze sne ‐
go ży cia kul tu ral ne go i funk cji śro do wi ‐
ska li te rac kie go, spoj rzy my na ro le in ‐
sty tu cji kul tu ry (tych sa mo rzą do wych i...

oby wa tel skich, pry wat nych). Kon ty nu ‐
ować bę dzie my dys ku sję nad za cho dzą ‐
cym od lat pro ce sem zmian sta tu su ślą ‐
skiej ko bie ty oraz funk cją tak licz nej

w na szym re gio nie in te li gen cji tech nicz ‐
nej i hu ma ni stycz nej oraz in sty tu cji na ‐
uko wych i ba daw czych w XXI wie ku

na Ślą sku. W stu le cie od zy ska nia przez

Pol skę nie pod le gło ści przy po mni my

o pol skich ko rze niach i tra dy cjach toż ‐
sa mo ści ślą skiej, prze cież nie prze ciw ‐
sta wia jąc jej war to ści na szym naj bliż ‐
szym są sia dom – Cze chom, Sło wa kom

i Niem com, ale pod kre śla jąc wa gę dia ‐
lo gu oraz współ pra cy w – czy te go

chce my lub nie ak cep tu je my – jed no czą ‐
cej się Eu ro pie od ręb nych na ro dów

i państw. Od no tu je my z uwa gą te dą że ‐
nia, któ re po przez dzia ła nia sa mo rzą ‐
dów lub śro do wisk pro eko lo gicz nych

zmie rzać bę dą do cią głej po pra wy ja ko ‐
ści na sze go ży cia. 

Mo że my z na głym po dmu chem lo ‐
kal nej hi sto rii zga snąć, w jed nej chwi li

znik nąć, wie le za le ży od na szych czy ‐
tel ni ków oraz to wa rzy szą cych nam

wło da rzy tej zie mi. Nie ist nie je my bo ‐
wiem po to by na si Au to rzy mie li gdzie

dru ko wać swe wy wo dy, ist nie je my

dzię ki i dla na szych Czy tel ni ków.

To Pań stwo je ste ście na szą osto ją
i przy szło ścią, je śli od mó wi cie nam

swe go po par cia – nie chyb nie znik nie ‐
my. Po dob nie stać się mo że gdy wła ‐
dze na szych miast, na sze go wo je wódz ‐
twa za po mną o ko niecz nym dą że niu

do in te gra cji na szych współ o by wa te ‐

li, umac nia nia po czu cia du my i po głę ‐

bia nia wie dzy o swo im re gio nie, wo ‐
je wódz twie, mie ście, o tym ro dzi mym

skraw ku zie mi, nie w jej mi to lo gicz nym

wy mia rze lecz w re al nym, re cen ty wi ‐

stycz nym aspek cie.

Wów czas tak że mo że my znik nąć.

Ale bądź my do brej my śli…

TA DE USZ SIER NY

Od Re dak to ra!
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JULIUSZ WĄTROBA

Ju liusz Wą tro ba, ur. 1954 w Ru dzi cy, po eta, sa ‐

ty ryk, ani ma tor ży cia kul tu ral ne go. Opu bli ko wał

po nad czter dzie ści ksią żek po etyc kich, zbio rów

fra szek i afo ry zmów. Czło nek Gór no ślą skie go To ‐

wa rzy stwa Li te rac kie go, pre zes ka to wic kie go od ‐

dzia łu Związ ku Li te ra tów Pol skich. Lau re at licz ‐

nych na gród, m.in. imie nia Wła dy sła wa Or ka na.

MIŁOSTKI

1.

Jeśli miłość

to lód grzeje

mrok świeci

płonie woda

2.

Utonąłem w twoich oczach

– na szczęście

rzuciłaś mi koło ratunkowe ust

3.

Miłość z wzajemnością

to dwa serca jak skrzydła

co unoszą w niebo złote
A nieodwzajemniona straszydłem

co kuśtyka do piekła na piechotę

4.

Dopuść mnie do warg
do różów i westchnień

Bądź mi podróżą jasną aurą omam

bym z twoich oczu spijał jeszcze dreszcze

– połam mi kości

Lecz serca nie połam

5.

Przychodzisz mi na myśl i się zjawiasz

siadasz na kolana

kładziesz się na mnie i na noc

– cieplutki koc
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Z wo je wo dą ślą skim JA RO SŁA WEM WIE CZOR KIEM
roz ma wia TA DE USZ SIER NY

– Uro dził się Pan w Gli wi cach...?
– Mo ja Ma ma po cho dzi z Li go ty

Za brskiej, a Oj ciec z Alek san dro wa
Ma zo wiec kie go.

Tak, cho dzi łem tu taj do Szko ły
Pod sta wo wej nr 20 i 35, póź niej
do Tech ni kum Łącz no ści, nie ste ty nie
tra fi łem w tym okre sie do har cer stwa,
cho ciaż da rzę tę or ga ni za cję wiel kim
sza cun kiem i uwa żam, że dla do bra
mło dzie ży oraz w pro ce sie wy cho -
waw czym od gry wa bar dzo waż ną ro -
lę. Stu dia od by łem w Ka to wi cach
na Uni wer sy te cie Ślą skim na Wy -
dzia le Na uk Spo łecz nych.
Żo nę tak że po zna łem tu taj w Gli -

wi cach, czę sto spa ce ro wa li śmy
i uma wia li śmy się w tra dy cyj nym dla
tych ce lów miej scu – pod wie żą Ra -
dio sta cji Gli wi ce, dziś Od dzia łem
Mu zeum, je stem szczę śli wym oj cem
dwóch sy nów: star sze go, ośmio let -

nie go Ma te usza – do bre go ma te ma -
ty ka i kon struk to ra, oraz młod sze go
Ja na Paw ła.

Czas wol ny – je śli mi się zda rzy go
mieć – dzie lę z ro dzi ną. Wraz z żo -
ną je ste śmy węd ka rza mi, lu bi my
spę dzać wspól ne chwi le w ci szy,
nad wo dą, po dzi wia jąc przy ro dę.

– Kie dy za ini cjo wał Pan swo ją
dro gę za wo do wą?

– Jesz cze na stu diach – pra cu jąc
w biu rze po sel skim, póź niej za ło ży -
łem spół kę zaj mu ją cą się mar ke tin -
giem.

– Jak roz po czę ła się Pa na ka rie ra
po li tycz na?

– W 2001 ro ku, po zmia nie rzą du
Je rze go Buz ka i odej ściu Le cha Ka -
czyń skie go z urzę du mi ni stra spra -
wie dli wo ści za an ga żo wa łem się
w dzia łal ność par tyj ną. Za fa scy no -
wa ny by łem pra cą mi ni stra Le cha

Ka czyń skie go zmie rza ją cą do ukró -
ce nia dzia łal no ści roz zu chwa lo nych
wów czas grup prze stęp czych z Wo -
ło mi na. Od 2003 ro ku dzia ła łem
naj pierw w ra mach Ra dy Osie dlo wej
w Gli wi cach, póź niej zo sta łem rad -
nym w ka den cjach od 2006 i od 2010
ro ku – mia sta Gli wi ce. W pierw szej
ka den cji Ra dy by łem jed nym z naj -
młod szych, bo wiem za le d wie dwu -
dzie sto pię cio let nim rad nym. W oby -
dwu ka den cjach in te re so wa łem się
bu dże tem i kwe stia mi fi nan so wy mi
mia sta. W cza sie dru giej ka den cji
peł ni łem funk cję Prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Fi nan sów. W tym cza sie
współ pra co wa łem z pa nem pre zy -
den tem Zyg mun tem Fran kie wi czem,
re pre zen tu ją cym po glą dy ty po we
dla Plat for my Oby wa tel skiej, ale
lo jal nie z nim współ pra cu jąc – czę -
sto jed nak, za sad ni czo się nie zga dza -

Służ ba oby wa te lom
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jąc z po glą da mi i de cy zja mi te go do -
świad czo ne go po li ty ka sa mo rzą do -
we go. W trak cie trze ciej ka den cji
w grud niu ro ku 2015 zo sta łem po wo -
ła ny na funk cję wo je wo dy ślą skie go.

– Jak zo sta je się ślą skim wo je wo ‐
dą, naj młod szym wo je wo dą w Pol ‐
sce?

– Nie pla no wa łem ta kie go awan -
su i ta kie go ro dza ju służ by oby wa -
te lom na sze go wo je wódz twa.

Pew ne go dnia ko le dzy z Ko mi te -
tu Po li tycz ne go mo jej par tii PiS – za -
pro po no wa li mi ob ję cie te go sta no -
wi ska, a Pa ni Pre mier wrę czy ła
no mi na cję... i ty le.

– Czy zmie nił się krąg Pa na przy ‐
ja ciół i ko le gów po no mi na cji
na urząd wo je wo dy ślą skie go?

– Wła ści wie to nie uległ zmia nie,
do tych cza so wi przy ja cie le – po zo sta -
li przy ja ciół mi, ko le dzy ko le ga mi, ty -
le tyl ko, że nie ste ty nie mo gę po świę -
cić im ty le cza su, ile bym chciał.
Obo wiąz ki wy ma ga ją dys cy pli ny
i … cza su.

– Od 9 grud nia 2015 ro ku, czy li
od da ty no mi na cji, mi ja ją do kład nie
dwa la ta. Ja kie suk ce sy i… je śli by ‐
ły po raż ki, od no to wał Pan w tym
cza sie?

– Pod sta wo wą kwe stią jest po pra -
wa sy tu acji spo łecz nej na sze go wo -
je wódz twa. Re ali zu je my am bit ne
pro gra my ta kie jak: Ro dzi na +, Se -
nior + Miesz ka nie +, roz bu do wa
ko mu ni ka cji i sys te mu dróg (A1, S1),
w naj bliż szych dniach przed sta wi my
no wy „Pro gram dla Ślą ska” (wy po -
wiedź z dnia 19.12.2017 – od red.),
w Ślą skim Urzę dzie Wo je wódz kim
re ali zo wa ny jest „Pa kiet oby wa tel -
ski”, sprzy ja ją cy klien tom za ła twia -
ją cym swe spra wy w tu tej szych wy -
dzia łach.

– Pa na do świad cze nie wy nie sio ‐
ne z pra cy w Gór no ślą skim Związ ‐
ku Me tro po li tal nym za owo co wa ło
po zy tyw ny mi efek ta mi w przy go to ‐
wa niu usta wy o Ślą sko‐Za głę biow ‐
skiej Me tro po lii?

– Me tro po lia, któ rej kon cep cja
i pier wot ny pro jekt usta wy zo sta ły
wy pra co wa ne tu taj na Ślą sku – jest
jed ną z bar dzo ocze ki wa nych przez
na sze spo łe czeń stwo i jak do tąd je -
dy ną w Pol sce – po nad lo kal ną
struk tu rą sa mo rzą do wą. Na efek ty jej
funk cjo no wa nia przyj dzie nam jesz -
cze tro chę po cze kać, ale nie wąt pli -
wie przy czy ni się do uspraw nie nia
wie lu dzie dzin na sze go ży cia, np.:
opie ki zdro wot nej, ko mu ni ka cji, itp.

– Czy ta wie lo stop nio wa struk tu ‐
ra sa mo rzą do wa nie utrud nia Pa nu
i Pań skie mu urzę do wi funk cjo no ‐
wa nia w tak skon stru owa nym sys ‐
te mie ad mi ni stra cyj nym?

– Isto tą po li ty ki jest dy plo ma cja,
me dia cja, ko or dy na cja i współ dzia -
ła nie. Nie chce my być tyl ko in stan -
cją dru gie go stop nia, czy li speł niać
funk cje nad zor cze im pli ku jąc w ten
spo sób kon flik ty lub ko li zje po mię -
dzy róż ne go ro dza ju or ga na mi te re -
no wej ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej
a na mi.

Współ dzia ła nie na rzecz do bra
oby wa te li jest isto tą na szej służ by. 

– Ja kie Pa na zda niem są istot ne
po zy tyw ne prze słan ki po myśl ne ‐
go roz wo ju wo je wódz twa ślą skie ‐
go w naj bliż szej przy szło ści?

– Ma my co naj mniej trzy za sad ni -
cze ele men ty pro mu ją ce na sze spo -
łe czeń stwo i bu du ją ce po zy tyw ną
per spek ty wę dla nas i przy szłych po -
ko leń:

a) wy so kiej ja ko ści ka pi tał ludz ki,
któ re go ce cha mi szcze gól ny mi są
etos so lid nej, pro fe sjo nal nej i zdy scy -
pli no wa nej pra cy;

b) bo gac two za so bów na tu ral nych
na szej zie mi, któ rych no wo cze sna
eks plo ata cja z za cho wa niem za sad
zrów no wa żo ne go roz wo ju jest moż -
li wa w cią gu wie lu naj bliż szych lat
(np. wę gla) i cią gle się mo der ni zu -
ją cy prze mysł cięż ki ofe ru ją cy wie -
le miejsc pra cy, wy ma ga ją cych co -
raz wyż szych kwa li fi ka cji od swo ich
pra cow ni ków;

c) roz wój prze my słu no wo cze -
snych tech no lo gii in for ma tycz nych
na Ślą sku ge ne ru ją cych po wsta nie
pod mio tów go spo dar czych sku tecz -
nie ry wa li zu ją cych na ryn kach świa -
to wych w seg men cie prze my słu
in for ma tycz ne go – z wie lo ma do -
tych cza so wy mi po ten ta ta mi. Ten
prze mysł ro dzi tak że wie le no wych
miejsc pra cy, wy ma ga ją cych naj -
wyż szych kwa li fi ka cji od swo ich
pra cow ni ków.

– W 2018 ro ku przy pa da set na
rocz ni ca od zy ska nia nie pod le gło ści
przez Pol skę. Ja ką ofer tę w ra mach
Wie lo let nie go Pro gra mu Nie pod le ‐
gła 2017‐2021 przy go tu je wo je ‐
wódz two ślą skie w ro ku 2018?

– Zo stał po wo ła ny peł no moc nik
wo je wo dy ds. Ob cho dów Stu le cia
Nie pod le gło ści Rze czy po spo li tej
Pol skiej i jest nim dr An drzej Krzy -
sty niak. Na po cząt ku ro ku 2018
przed sta wi my pro jek ty dzia łań zwią -

za nych z tym pro gra mem. Na le ży
jed nak pod kre ślić, że tu taj na Ślą sku
owe rocz ni co we ob cho dy roz ło żo ne
zo sta ną na okres pię ciu lat,
z uwzględ nie niem rocz nic po wstań
ślą skich, ple bi scy tu, wkro cze nia
wojsk pol skich na Śląsk. To dłu go -
fa lo wa ini cja ty wa wy ma ga ją ca
współ dzia ła nia z wie lo ma in sty tu cja -
mi kul tu ry i twór ca mi.

– W tym kon tek ście mu szę za py ‐
tać o wy da nie ostat nio przez Pa na
Wo je wo dę za rzą dze nia za stęp cze ‐
go z dnia 13 grud nia 2017 nr 7084
na ka zu ją ce go Pre zy den to wi Mia sta
Ka to wi ce zmia nę na zwy Pla cu Wil ‐
hel ma Szew czy ka na Plac Le cha
i Ma rii Ka czyń skich. Czy pro te sty
oby wa te li, ma ni fe sta cje i li sty pro ‐
te sta cyj ne nie skło ni ły Pa na Wo je ‐
wo dy do re flek sji nad wy da nym za ‐
rzą dze niem?

– Nie, wręcz prze ciw nie, umoc ni -
ły mnie w prze ko na niu o słusz no ści
pod ję tej de cy zji, któ ra po win na by -
ła już za paść o wie le wcze śniej.
Wcią gnię cie na sztan da ry RAS -iu
i PO pro ble mu na zwy Pla cu, tym
bar dziej prze ko nu je mnie do te go, by
na zwi sko te go ak tyw ne go dzia ła cza
ko mu ni stycz ne go, człon ka Eg ze ku -
ty wy KW w la tach 1980-1981, żoł -
nie rza We hr mach tu, prze ciw ni ka
księ ży ka to lic kich, pro pa ga to ra
mark si zmu, le ni ni zmu – nie fi gu ro -
wa ło w prze strze ni pu blicz nej.

– Ta oce na jest jed no stron na,
Wil helm Szew czyk to w isto cie po ‐
stać tra gicz na, pro wa dził swo istą
grę ze sys te mem, był m.in. pi sa ‐
rzem, pu bli cy stą, tłu ma czem, zwo ‐
len ni kiem pol sko ści Ślą ska, au to rem
zna nej de kla ra cji pol sko ści wy sła nej
do gau le ite ra Frit za Brach ta...

– Ro zu miem ak cep ta cję dla twór -
czo ści li te rac kiej, ar ty stycz nej, sza -
cu nek dla po sta wy pa trio tycz nej
w okre sie woj ny; tre ści ar ty stycz ne,
twór cze po win ny być przed mio tem
oce ny hi sto rycz no li te rac kiej, ana -
liz kul tu ro wych w trak cie sym po -
zjów, kon fe ren cji itp. Pew nie nie któ -
re utwo ry Wil hel ma Szew czy ka
po le cił bym mło dym lu dziom do lek -
tu ry, ale nie do za ak cep to wa nia są
kon kret ne czy ny i dzia ła nia czło wie -
ka, któ re pod le ga ją osą do wi nie ar -
ty stycz ne mu, lecz po li tycz ne mu
i mo ral ne mu.

W tym kon tek ście uwa żam swo ją
de cy zję za ab so lut nie uza sad nio ną.

– Dzię ku ję za roz mo wę. 
■
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Uwa gi wstęp ne,
czy li o na tu rze du cho wo ści

D
u cho wość, nie tyl ko ze wzglę du
na swo ją spe cy fi kę, na tu rę, spo so -

by prze ja wia nia się, prze ży wa nia czy
bez u stan nie to czą ce się spo ry, co do jej
isto ty i spo so bu ro zu mie nia – czy sto -
so wa ne ope ra cjo na li za cje po ję cia – jest
zja wi skiem za rów no bo ga tym sa mym
w so bie, jak i bo ga tym w in ter pre ta cje.
Nie cho dzi nam jed nak o ja kiś szcze -
gól ny przy pa dek du cho wo ści, np. ma -
ryj nej, kar me li tań skiej, czy igna cjań -
skiej, oczy wi ście w ro zu mie niu Loy oli
i je go na stęp ców, czy ja kąś in ną for mę
ćwi czeń du cho wych. Cho dzi nam na -
to miast o spo sób jej poj mo wa nia,
prze ja wia nia, prze ży wa nia, czy in ter -
pre ta cyj ne sche ma ty my ślo we obec ne
w kul tu rze gór no ślą skiej; kon kret nie
kul tu rze „ty pu” tra dy cyj ne go, w jej od -
mia nie ple bej sko -miej skiej. Tak więc
w re aliach gór no ślą skich jest to pró ba
do świad cza nia sa crum, spo so by jej
prze ży wa nia i wy ni ka ją ce z te go wzo -
ry za cho wań. Pa mię tać przy tym trze -
ba, co za war te jest w uczo nych trak ta -
tach teo lo gicz nych, iż „Sło wo Bo że jest

pierw szym źró dłem wszel kiej du cho -
wo ści chrze ści jań skiej”, a tak że „du -
szą ca łej teo lo gii”. Zaś fran cisz ka nin
z za ko nu pa new nic kie go i wy bit ny wy -
kła dow ca KUL – An to ni Jo za fat No -
wak OFM uwa żał, że du cho wość ja ko
„ter min an tro po lo gicz ny, wska zu je
na jed ną ze spe cy ficz nych wła ści wo -
ści na tu ry ludz kiej (…). Wy ra ża się ona
w ta kich war to ściach ogól no ludz kich,
jak: pra ca, myśl, sym bol, mo wa, sztu -
ka, za ba wa, kult, re li gia, kul tu ra, na uka
itp. Je go zda niem du cho wość jest po -
ję ciem pro stym, nie de fi nio wal nym
i nie da ją cym się spro wa dzić do ja kie -
goś wspól ne go mia now ni ka”. A w re -
aliach in te re su ją cej nas kul tu ry gór no -
ślą skiej owe wspo mnia ne war to ści to
już szcze gó ło wo, zwłasz cza lo kal na
gwa ra, lu do wa wi zja świa ta i czło wie -
ka, sys tem zwy cza jo wo -ob rzę do wy,
sys tem war to ści, otocz ka prak tyk re li -
gij nych i świą tecz nych, utrwa lo ne tra -
dy cją sche ma ty my ślo we, etc. Tak ro -
zu mia na du cho wość prze ja wia się we
wszyst kich sfe rach ży cia Gór no ślą za -
ków, jak po wie dział do mnie kie dyś
(w 1989 ro ku) wspo mnia ny Oj ciec Jo -
za fat, du cho wość, „tu na Ślą sku prze -

ni ka ży cie tu tej szych lu dzi od na ro dzin
do śmier ci, jest w ich ży ciu ro dzin nym,
są siedz kim, w pra cy”. I moż na jesz cze
do dać, że zwró cił uwa gę na jej obec -
ność w kon tak cie z przed sta wi cie la mi
in nych grup re gio nal nych. Chy ba tak -
że grup et nicz nych. Idąc tym tro pem
my ślo wym skon cen truj my się za tem
na prze glą dzie wy bra nych sfer ży cia
Gór no ślą za ków, na prze glą dzie w per -
spek ty wie in te re su ją ce go nas fe no -
me nu du cho wo ści, to jest w sfe rze pra -
cy za wo do wej, pew nych aspek tach
ży cia ro dzin ne go, na ży ciu w ob rę bie
ho mo ge nicz nych osad i osie dli przy ko -
pal nia nych. A tak że na re la cjach
z przed sta wi cie la mi in nych grup. Te -
go prze glą du do ko na my na przy kła dzie
gór no ślą skiej rze czy wi sto ści kul tu ro -
wej zna mien nej jesz cze w okre sie
mię dzy wo jen nym. I to jest treść te go
ar ty ku łu. Ale do dać tu trze ba, że pew -
ne tre ści tej rze czy wi sto ści by ły jesz -
cze obec ne po 1945 ro ku, kie dy stop -
nio we mu roz chwia niu ule ga ły tu tej sze
spo łecz no ści ho mo ge nicz ne, mo że na -
wet w skraj nej for mie swo iste izo ba -
ty kul tu ro we za mknię te tyl ko w swo -
jej tra dy cji. By ły to spo łecz no ści, jak
to czy ta my w opra co wa niach na uko -
wych „zin te gro wa na przez wspól ne do -
świad cze nie po ko le nio we, ję zyk (…),
po dob ny tok dnia co dzien ne go i zbli -
żo ne per spek ty wy ży cio we, a przy tym
gru py o wy ra zi stych, ła two roz po zna -
wal nych ce chach, swo istej od ręb no ści
re gio nal nej wy ni ka ją cej z usy tu owa nia
na po gra ni czu”.

Słów kil ka o ślą skiej re li gij no ści

T
ra dy cyj na ślą ska re li gij ność, w ja -
kimś sen sie jest szcze gól nym przy -

pad kiem re li gij no ści ty pu lu do we go.
Czy za tem to coś de pre cjo nu ją ce go?
Na pew no nie. Oto bo wiem w „Ka te -
chi zmie Ko ścio ła Ka to lic kie go” czy -
ta my: „Re li gij ność lu do wa w swej
isto cie jest zbio rem war to ści od po wia -
da ją cych w du chu mą dro ści chrze ści -
jań skiej na pod sta wo we py ta nia eg zy -
sten cjal ne. Zdro wy ka to lic ki zmysł
lu du od zna cza się zdol no ścią two rze -
nia syn te zy eg zy sten cjal nej. W ten
spo sób do cho dzi do twór cze go po łą cze -
nia ele men tu Bo skie go i ludz kie go,
Chry stu sa i Ma ryi, du cha i cia ła,
wspól no ty i in sty tu cji, oso by i spo łecz -
no ści, wia ry i oj czy zny, ro zu mu i uczu -
cia. Mą drość ta jest ro dza jem hu ma ni -
zmu chrze ści jań skie go…”. I da lej, iż
tak poj mo wa na re li gij ność „od bu do wu -
je pod sta wo we bra ter stwo, uczy spo -
tka nia z na tu rą i zro zu mie nia czym jest
pra ca…”. Je śli za tem pod dać ana li zie

MARIAN GRZEGORZ GERLICH

Du cho wość

zna czy

dru gie go

czło wie ka

ro zu mieć

„Dla mnie ni cią prze wod nią w re flek sji nad czło wie kiem są sło wa św. Paw ła:
Do bra, któ re go chcę, nie czy nię, a czy nię zło, któ re go nie chcę” 

ks. Jó zef Ti sch ner
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tra dy cyj ną re li gij ność gór no ślą ską,
owe tre ści i war to ści moż na wy raź nie
od na leźć w in ter pre ta cji dok try ny, ce -
lu świa ta i czło wie ka, w spo so bie poj -
mo wa nia prak tyk re li gij nych, w po boż -
no ści, w tra dy cyj nej otocz ce ro ku
ko ściel ne go, w poj mo wa niu cy kli
ludz kie go ży cia, etc.

W pra cy i w ro dzi nie…

Na
po czą tek skon cen truj my się
na śro do wi sku pra cy, kon kret nie

gór ni czym, ale w jej kon tek ście tak że
na nie któ rych aspek tach ży cia ro dzin -
ne go. Ja kich? Tych w wy raź nym za kre -
sie po wią za nych z pra cą męż czy zny,
oj ca, bra ta, mę ża na gru bie. Otóż
w miej scu pra cy – szcze gól nie wła śnie
w re aliach daw nych śro do wisk gór ni -
czych – zwią zek z sa crum był usta -
wicz ny, obec ny. Sze ro ko ro zu mia na
du cho wość, trwa ły kon takt z tym, co
nad przy ro dzo ne, a wresz cie szcze gól -
na po sta wa wo bec dru gie go czło wie -
ka okre śla ły isto tę ro bot ni cze go ży cia.
Tak by ło, i nie jest to stwier dze nie, któ -
re okre śla ja kiś szcze gól ny typ daw ne -
go, na iw ne go, lu do znaw cze go czy
et no gra ficz ne go za chwy tu nad fe no me -
nem tej kul tu ry, za chwy tu zde ter mi no -
wa ne go uprosz czo nym wi dze niem tej
rze czy wi sto ści. O re aliach koń ca
XIX wie ku i po cząt ków ubie głe go
stu le cia świadczą na stę pu ją ce wy po -
wie dzi: „By ło tak, że ca ło szych ta
zwią za na by ła z Bo giem i św. Bar ba -
rą. Ina czej być nie mo gło. To od ra na
się wi dzia ło”. Oka zu je się, że sce na -
riusz gór ni cze go dnia był prak tycz nie
zwią za ny ze sfe rą re li gij no ści, szcze -
gól ne go poj mo wa nia sa mej pra cy, ale
też i miej sca pra cy. Zwy cza jo wo
pierw sza bu dzi ła się ran kiem żo na,
któ ra mu sia ła jak po wia da no „cho pa
do ro bo ty na gru ba wy rych to wać”.
A dzień mu sia ła roz po cząć od mo dli -
twy. Tak na le ża ło ini cjo wać każ dy
dzień. Ona też po przy go to wa niu ja -
dła przed pra cą mę ża i do pra cy mu -
sia ła go bu dzić. O tym wszyst kim
pięk nie śpie wa ją daw ne gór ni cze pie -
śni, jak ta z Ka to wic:

Chło pec ku zło ty, wstoń do ro bo ty,
Wstoń do ro bo ty, bo już czas
Sły szysz, bo już czas
Na twój „Kle ofas”.

A kie dy gór nik ra no wy cho dził
„na gru ba” zwy czaj na ka zy wał, aby żo -
na że gna ła go w spe cy ficz ny spo sób.
W ja ki? Ano w ta ki, aby od wo ły wa ła
się do Bo ga i pa tron ki gór ni cze go
sta nu. Mó wi ła więc do wy cho dzą ce go:

„Bóg Cię pro wadź”, „Z Pa nem Bo -
giem”, i jak że czę sto ko bie ty do po wia -
da ły „A niech cie do ro bo ty św. Bar -
ba ra pro wa dzi i mo nad To bą
czu wa nie”, lub: „Niech Bar bór ka mo
cie w opie ce na tyj two jej szych cie”.
Wy cho dzą cy zaś mó wił przy kła do -
wo: „Z Pa nem Bo giem i Bóg ci za -
płać”. A nie kie dy do po wia dał, że w ra -
zie nie po ko ju o los mę ża, żo na
po win na mo dlić się i zwró cić się o po -
moc do św. Bar ba ry. Po ja wia ły się za -
tem zda nia w ro dza ju: „A jak Cie na -
dej dzie coś, to pa mię tej rzy kej za mnie,
co bych Wos nie zo sta wił”. By wa ło, że
gór nik wy da wał wręcz szcze gó ło wy
na kaz: „Wie la te raz te go jest (wy pad -
ków na ko pal ni – przyp. MGG) to
przed po łed niem idź i rzy kej przed na -
szą fi gu rą (św. Bar ba ry – przyp. MGG).
A jo tyż jak każ de go dnia po da do niej
u sie bie na gru bie”. W ten spo sób gór -
nik na wią zy wał do co dzien nej tzw. ad -
o ra cji gór ni ków w ce chow ni, któ ra się
od by wa ła przed szych tą. Ale nim to na -
stą pi ło, ro bot nik za zwy czaj pie cho tą
wraz z ko le ga mi szedł do pra cy. Kie -
dy zaś gór ni cy się spo ty ka li zwy cza -
jo wo mó wi li do sie bie na po wi ta nie
„Szczęść Bo że”. I co cha rak te ry stycz -
ne, już wte dy – choć fak tycz nie szych -
ta się jesz cze nie za czę ła – obo wią zy -
wa ły pew ne re gu ły, któ re
od zwier cie dla ły pa nu ją ce w śro do wi -
sku kon we nan se. A za tem do rów nych
so bie mó wio no „per Ty”, do wy żej sto -
ją cych w gór ni czej hie rar chii, „per
Wy”, a do ewen tu al nych przed sta wi -
cie li do zo ru „per Oni”. Gór nik z ka to -
wic kich Mur cek wspo mi na, że tak
mó wio no jesz cze po II woj nie świa to -
wej. „Ina czej być nie mo gło ino tak. Bo
sza cu nek był wte dy mię dzy ro bot ni ka -
mi. Tyn co był star szy wie la wi dział,
wie la umiał, o tym koż dy wie dział. Ta -
ki to był nie ino jak na uczy ciel, ale jak
prze wod nik. Na wet jak mło dy był jak
ta ki in ży nier z na sze go fa mi lo ka, to się
do nie go go da ło: A dyć po wie dzom nom
czy tam mo gy my iść sa mi. Tak by ło…”.
We dle wspo mnień gór ni ków no to wa -
nych prze ze mnie w la tach 70. XX wie -
ku, zwy czaj na ka zy wał też, aby
przed wej ściem do ko pal nia nej bra my
prze że gnać się zna kiem krzy ża. „Tak
to trze ba by ło zro bić, jak przed ko ścio -
łem, jak czło wiek do ko ścio ła wcho -
dził, tak przez usza no wa nie…”. To by -
ło usza no wa nie miej sca pra cy, ko pal ni,
owej „ma mul ki”, któ ra by ła uzna wa -
na za ży wi ciel kę. Z te go po wo du na -
le żał się jej sza cu nek. Ale że gna no się
też zna kiem krzy ża z in ne go po wo du.
Gór nik z Pie kar tak to tłu ma czył:
„Koż dy wie ile daw niej wy pad ków by -
ło. Cią gle. A to ko goś za su ło, abo coś

na nie go spa dło, a nie dej Pa nie Bo że,
że by ło tąp nię cie. Ło tym trza by ło za -
wsze pa mię tać. To przez to koż dy, jak
wcho dził na ta swo ja ko pal nia to się że -
gnał, i pro sił o po moc, co by mu się nic
złe go nie sta ło…”. A za tem bra ma była
gra ni cą mię dzy jed nym świa tem, a dru -
gim, mię dzy świa tem bez piecz nym
i świa tem nie bez piecz nym, mię dzy
świa tem nie -pra cy, i świa tem pra cy.
A co by ło po tem? Otóż ty po wa du cho -
wość gór ni cza da lej okre śla ła isto tę
dnia, a kon kret nie gór ni cze go dnia, bo
po prze kro cze niu bra my ko pal ni już
roz po czy na ła się „praw dzi wo szych ta”.
Gór ni cy uda wa li się więc do ce chow -
ni. A tam zwy cza jo wo od by wa ła się
mo dli twa do św. Bar ba ry, a jesz cze
na prze ło mie XIX i XX wie ku tzw. ad -
o ra cje do pa tron ki gór ni cze go sta nu.
Czę sto pro wa dził je sta ry gór nik, męż -
czy zna już nie pra cu ją cy, lub gór ni czy
in wa li da. Ów, jak nie kie dy mó wio no
„śpie wok”, prze wod ni czył mo dli twom
i śpie wom. A po ich za koń cze niu
i „roz dzie le niu ro bo ty” gór ni cy zjeż -
dża li win da mi do ko pal ni. I znów, jak
zwy czaj na ka zy wał, że gna no się zna -
kiem krzy ża. A po wyj ściu z win dy
uda wa no się już bez po śred nio do wy -
zna czo ne go miej sca pra cy. Gór nik,
do któ re go do tar łem dzię ki po mo cy
zna ko mi te go folk lo ry sty Adol fa Dy ga -
cza, opo wia dał, że przed roz po czę ciem
pra cy ro bot ni cy jesz cze w la tach mię -
dzy woj nia, ko lej ny raz że gna li się
zna kiem krzy ża. Wspo mniał jesz cze
o in nej tra dy cji, któ rą pod ów czas za -
no to wa łem: „Mu si cie wie dzieć, że jak
jo za czy noł ro bo ta to na kaz był ta ki, że
sa mo ro bo ta trza by ło po świę cić. Tak
mu sia ło być. To mu sioł koż dy wi dzieć.
To nie zna czy, że wo dą świę co ną sie ro -
bo ta świe ci ło. Nie. Kaj tam. No, ale
ryn ka sie pod no si ło i tom ryn kom
znak krzy ża świę te go sie ro bi ło. A oj -
cok, zna czy Tyn, co mioł nad mło dym
pa trzy nie spo glą doł na wszyst ko (…).
No i ta ki mło dy kar lus, co jesz cze dłu -
go śle prem nie był – wo nioł wszyst ko
ze stra chu  – i przy tym zna ku go doł:
W imię oj ca, i sy na je go, i du cha
świę te go, amen. I to był ko niec bo sie
wte dy ro bo ta za czy na ło. Nos mło -
dych te go sie uczy ło, ale koż dy gór nik
wte dy tak ro bił”. In ter pre ta cja te go
zwy cza ju by ła na der pro sto wy ja śnia -
na. „Wszyst ko ro bo ta jest, jak jest z Bo -
giem na po czy na no, bo bez te go nic nie
jest war ta. Ino Dio błu na po cie cha
(….). Wszyn dzie tak jest, bo prze ca
chłop na wsi tyż za wsze ro bo ta koż do
od Pa na Bo ga na po czy no. Ino tak,
ino…”. A kie dy pra cę koń czo no znów
zwy cza jo wo się że gna no. I jesz cze
przed wy jaz dem nie kie dy mó wio no
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przy kła do wo: „Bóg ci Pa nie za płać”.
By ła to for ma po dzię ko wa nia za szczę -
śli wie za koń czo ną szych tę. A po wy -
jeź dzie na po wierzch nię znów zwy cza -
jo wo uda wa no się do ce chow ni
i po wtór nie mo dlo no się do św. Bar ba -
ry. Dzię ko wa no „za szczę śli wy dzień”.

Nie zwy kłym zwy cza jem w ro dzi -
nach gór ni czych by ło jesz cze w la tach
mię dzy woj nia, iż po po wra ca ją cych
z pra cy gór ni ków wy cho dzi ły ich
dzie ci. W tych śro do wi skach, w któ -
rych wła ści wie obo wią zy wa ła wstrze -
mięź li wość w oka zy wa niu uczuć, za -
sy gna li zo wa na tra dy cja by ła czymś
nie zwy kłym. Dla cze go? Bo sa mi gór -
ni cy po la tach wspo mi na li, iż za wsze
ocze ki wa li na swo je dzie ci. To wte dy,
chy ba wy jąt ko wo, trzy ma li je za rę ce
i wra ca li do do mu słu cha jąc ich opo -
wie ści. Wy jąt ko wa sy tu acja, wy jąt ko -
wa sce na, prze jaw szcze gól nej wię zi oj -
ca z dzieć mi. Do ran gi sym bo lu zaś
ura sta mo ment wie lo krot nie wspo mi -
na ny przez mo ich roz mów ców, mo -
ment pe łen ser decz no ści, szcze gól nej
wię zi i du cho wo ści. „By ło tak, że jak
pa mię tam to my czę sto po oj ca wy cho -
dzi li na prze ciw ko. Po tem to na wet, ale
już po 45 ro ku, to po mnie też ja kiś czas
dzie ci wy cho dzi ły. By ło tak, że my
do oj ca pod cho dzi li to łon na nos nie -
kie dy tak burk nął. A my ino cze ka li czy
któ re muś do ta swo ja tor ba do nie sie -
nia, a naj wię cej to się cze ka ło jak z tej
tor by chleb broł i nom do woł. Chleb
z do łu to on pięk nie pach niał, łon
po ślą sku on wo nioł. Te go nie do się
za po mnieć. Chleb z fe tom, ogór ka mi
(…). To by ła ca ło ce re mo nio. To tak
jak w tym fil mie Kut za („Pa cior ki jed -
ne go ró żań ca” – przyp. MGG), kie dy
dzia dek (gór nik, Ka rol Ha bry ka, gra -
ny przez Au gu sty na Hal lo tę – przyp.
MGG) do wo ło skra bi ny dlo kró li -
ków przy rych to wa ne do po wo nie nio
wnu ko wi. Jo tyż ta kie rze czy pa mię -
tom, bo my mie li kró li ki w chly wi ku”.
Owo wyj ście po wra ca ją ce go z pra cy
gór ni ka i wspól na dro ga z dzieć mi
do do mu mia ło cha rak ter zwy kły,
pro za icz ny, ale i swo iście ce re mo nial -
ny, wręcz też sym bo licz ny. To był wy -
jąt ko wy pe łen du cho wo ści frag ment
dnia. I tak, jak uro czy ste, peł ne od wo -
łań do sa crum by ło po że gna nie gór ni -
ka uda ją ce go się na gru ba, tak swo iście
uro czy ste by ło je go po wi ta nie. La pi -
dar ne, po zor nie zwy kłe, ale jed nak do -
nio słe. Gór nik wcho dził z dzieć mi
do do mu i mó wił: „Szczęść Bo że”,
i do da wał nie kie dy: „A dzię ku ja Ci św.
Bar ba ro żeś mnie do dom przy wio dła
szczę śli wie”. A żo na mó wi ła przy kła -
dowo: „Szczęść Bo że, i dzię ku ja żeś go
do dom ca łe go spro wa dził”. Wszyst -

ko, co da lej się od by wa ło; od by wa ło
się, jak każ de go dnia, po pro stu we dle
zwy kłe go, wręcz ba nal ne go sce na riu -
sza. Szcze gól na i in try gu ją ca an tro po -
lo gia co dzien no ści. Ale za ra zem nie -
zwy kła peł na du cho wo ści, me dia cji
z sa crum i z wszyst ki mi do mow ni ka -
mi. Od po wro tu gór ni ka do do mu
wszyst ko mia ło swój po rzą dek, swój
czas, nie omal swój usta lo ny tra dy cją
wzór, a mo że na wet ka non za cho -
wań. Tak więc gór nik po wra ca ją cy
z gru by mu siał się jesz cze raz umyć.
To nie cho dzi ło o zwy kły za bieg hi gie -
nicz ny, wszak mył się po szych cie jesz -
cze na ko pal ni. Tu cho dzi ło o coś wię -
cej. My cie więc w mi sce, nie kie dy
za ko ta rą, ale jed nak nie kie dy
na oczach ro dzi ny mia ło do dat ko wy
sens. To by ła swo ista ablu cja, gór nik
zmy wał po zo sta ło ści, zna mio na „tam -
te go” in ne go świa ta, nie bez piecz ne go
świa ta pra cy. A kie dy na stę po wał
obiad, na stę po wał za rów no czas pro -
za icz ne go, choć głów ne go po sił ku ro -
dzin ne go. I z ca łą pew no ścią roz po czy -
nał się czas szcze gól ny. Bo
gór ni czy – na wet ten po zor nie naj bar -
dziej zwy kły – obiad był cza sem
szcze gól nym, po wta rza nym każ de go
dnia, ale jed nak szcze gól nym. Wła ści -
wie zna czą cym ak tem dra ma tu dnia co -
dzien ne go. W cza sie je go trwa nia mu -
siał obo wią zy wać pe wien ry tu ał, a więc
swo iste go ro dza ju na stęp stwo zda -
rzeń, i ści śle okre ślo nych za cho wań
przy pi sa nych i obo wią zu ją cych każ de -
go z je go uczest ni ków. Go spo dy nią
przy sto le by ła żo na, or ga ni za tor ka bie -
sia dy, zaś mąż to zwy cza jo wo oso ba
szcze gól na, oso ba de cy du ją ca o cha rak -
te rze bie sia dy, jej at mos fe rze, na wet
swo istym ry tu ale. To on ini cjo wał
roz mo wę, a dzie ci mo gły się od zy wać
tyl ko po od po wied nim za pro sze niu
do niej. To wszyst ko – jak kie dyś pi -
sa ła so cjo log, pro fe sor Wan da Mro -
zek – wy ni ka ło z je go po zy cji w ro dzi -
nie gór ni czej.

Każ de go też dnia stół był nie ty le
sprzę tem, przy któ rym spo ży wa no po -
si łek, ale miej scem szcze gól nym, wy -
jąt ko wym, miej scem god ne go za cho -
wa nia, a wszel kie spo ry, na wet
naj drob niej sze by ły za ka za ne, bo po -
zo sta wa ły w sprzecz no ści z ideą sto -
łu i wspól no ty, któ ra się two rzy ła.
A po nad to spo ży wa no przy nim dar bo -
ży. Tak więc spór był ob ra zą Bo ga i lu -
dzi spo ży wa ją cych po si łek. Złe za cho -
wa nie źle wró ży ło wszyst kim,
po wtórz my wszyst kim, a zwłasz cza te -
mu kto za cho wał się nie god nie. Za ra -
zem zwłasz cza odej ście od sto łu, tak
jak we wszyst kich re gio nach pol skich,
tak że na daw nych pol skich Kre sach

Wschod nich by ło do wo dem obec no ści
w do mo stwie ja kie goś de mo na, i sze -
rzej Dia bła głów ne go an ta go ni sty Je -
zu sa. I z te go po wo du na wią zy wa no
do ostat niej wie cze rzy przy któ rej był
ju dasz. Wte dy wpraw dzie nie ośmie -
lił się za kłó cić, „ze psuć” spo tka nia, ale
już kno wał. A za tem „Ten kto mą ci
przy sto le z Dia błem knu je”. Stół jest
miej scem świę tym i dla te go jest szcze -
gól nie ata ko wa ny przez złe mo ce,
któ rym ule ga ją lu dzie źli. W to wie rzą
i ślą scy gór ni cy, i łódz cy włók nia rze,
i ro bot ni cy z Sier szy o czym opo wia -
dał mi zna ko mi ty so cjo log Edward Pie -
tra szek i chło pi – i to do dziś – na Wi -
leńsz czyź nie. No cóż, a w lo kal nej
tra dy cji gór no ślą skiej, tra dy cji ple -
bej sko -miej skiej stół był miej scem
sku pie nia ro dzi ny, jej ra do ści i har mo -
nii. Bo wła śnie ona by ła isto tą du cho -
wo ści. Har mo nia, któ ra wy ra sta ła
na po cząt ku z po sza no wa nia dru gie go
czło wie ka, o któ rym każ dy wie dział,
że zo stał stwo rzo ny na ob raz i po do -
bień stwa sa me go Bo ga. A za tem sto -
su nek do dru gie go czło wie ka to jak by,
a mo że za wsze sto su nek po pro stu
do Bo ga.

Ży cie w przy ko pal nia nej osa dzie

A
te raz skon cen truj my się na wy -
bra nych ele men tach ży cia są siedz -

kie go, ży cia fa mi lo ko we go, gdzie
wszy scy się zna li, po pro stu każ dy każ -
de go. A do te go do daj my, że owe śro -
do wi ska gór ni cze na Gór nym Ślą sku
by ły za zwy czaj ho mo ge nicz ne. A za -
tem wszel kie po do bień stwo za cho -
wań by ło zna ne i ocze ki wa ne. A owa
ho mo ge nicz ność wy ra ża ła się w sfe rze
et nicz nej, spo łecz nej, za wo do wej, re -
li gij nej, kul tu ro wej, ak sjo -nor ma tyw -
nej, men tal nej. Tak że w lu do wej wi zji
czło wie ka i świa ta. A za tem sko ro
w przy za kła do wych osa dach wszy scy
się do brze zna li, wszel kie od stęp stwa
od ka no nu za cho wań by ły wy klu czo -
ne. Obo wiąz ko we by ło har mo nij ne
współ ży cie spo łecz ne. Obo wiąz ko we
by ło po sza no wa nie obo wią zu ją cych
norm, za cho wa nie i dzia ła nie na rzecz
trwa ło ści ła du spo łecz ne go. A w ide -
al nym ro zu mie niu ład spo łecz ny to
spo kój i „dą że nie do upo rząd ko wa nia
ży cia spo łecz ne go po przez war to ści,
nor my i po sta wy”. To by ło zaś wła śnie
ty po we dla przy za kła do wych osad
i osie dli gór ni czych. I by ła w tych spo -
łecz no ściach spe cy ficz na „kon cen tra -
cja ży cia do we wnątrz”. A wszel kie za -
cho wa nia de wia cyj ne nie tyl ko by ły
wy klu czo ne, ale po tę pia ne. W ra zie ich
wy stą pie nia de wian tom gro zi ła nie
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tyl ko ob mo wa, na pięt no wa nie, ale
wręcz wy klu cze nie. Ist niał prze cież
wzór do bre go mę ża, do brej żo ny, do -
bre go ka wa le ra i do brej pan ny. Te
wzo ry by ły po wszech nie zna ne, za tem
ich na ru sze nie by ło nie moż li we. Tak
więc męż czy zna po wi nien być ro bot -
ny, po rząd ny, nie pić jak głu pi, sza no -
wać ro bo to, dbać o kam ra tów, dbać
o swo ją ro dzi nę etc. A ko bie ta po win -
na być po rząd no i bez to się na chło -
pów nie oglą dać, być go spo dar no.
Oszczęd na, czy sta, do brze wa rzy,
o dom i dzie ci dbać, chło pa sza no wać,
etc. Lecz, jak to zwy kle by wa, ist nia -
ła szan sa na ob mo wę, na wska za nie, iż
czy jeś za cho wa nie jest na gan ne, po zo -
sta je w sprzecz no ści z pa nu ją cym
wzo rem. Bia da jed nak te mu kto się
zdo był na kry ty kę dru gie go, a by ło to
nie praw da. Ta cy by li wy klu cza ni z lo -
kal nej spo łecz no ści. To by li „Ju da sze”.
A jak po wia da no „Go dać o dru gim źle
bez ni ja kiej przy czy ny to grzech wiel -
ki, no bo to już się za czę ło od Je zu -
sa. I jest też na pi sa ne w VIII przy ka -
za niu: Nie mów fał szy we go świa dec twa
prze ciw bliź nie mu swe mu. I co z te go
bo tak źli ro bią”. A za tem ta pro sta wy -
kład nia gór no ślą skie go my śle nia jest
zbież na z dok try ną Ko ścio ła. Wszak
w „Ka te chi zmie Ko ścio ła Ka to lic kie -
go” czy ta my, że owo przy ka za nie „za -
bra nia fał szo wa nia praw dy w re la -
cjach z dru gim czło wie kiem. Ten
prze pis mo ral ny wy pły wa z po wo ła nia
Lu du świę te go, by był świad kiem
swo je go Bo ga, któ ry jest praw dą i chce
praw dy. Wy kro cze nia prze ciw praw -
dzie – przez sło wa lub czy ny – wy ra -
ża ją od mo wę zo bo wią za nia się do pra -
wo ści mo ral nej; są po waż ną
nie wier no ścią Bo gu i w tym sen sie
pod wa ża ją pod sta wy Przy mie rza”.
W tym kon tek ście war to za zna czyć, iż
spe cy fi ka i rytm ży cia gór ni czych
osad oraz osie dli przy ko pal nia nych
uza leż nio ny był nie tyl ko od re guł
unor mo wa nych tra dy cją ty po wej za wo -
do wej zwy cza jo wo ści, eto su za wo -
do we go ale też norm współ ży cia wy -
ra sta ją cych z ety ki chrze ści jań skiej.
Wi dać to choć by na przy kła dzie okre -
su Ad wen tu, ale też oczy wi ście tra dy -
cyj nej Bar bór ki.

Je śli cho dzi o czas po prze dza ją cy
świę to wa nie Bo że go Na ro dze nia, to
w lo kal nej tra dy cji nie tyl ko okres
ocze ki wa nia na Na ro dze nie Pa na, ale
też czas obo wią zy wa nia okre ślo nych
za ka zów i na ka zów. One pre cy zyj nie
re gu lo wa ły pew ne sfe ry ży cia spo łecz -
ne go. W nich wy raź nie od zwier cie dlał
się sto su nek do „dru gie go czło wie ka”
i to kon kret nie człon ka wła snej spo -
łecz no ści, swo ja ka. I w tym okre sie

na le ża ło tych, któ rych się „przez
ostat ni rok” ob ra zi ło, któ rym się wy -
rzą dzi ło krzyw dę, prze pro sić, zre -
kom pen so wać wy rzą dzo ne zło.
„W Ad wen cie trze ba by ło być po rząd -
nym, tak mu sie li wszy scy ro bić, nie
szło tyż pić, za du żo jeść, no i jesz cze
tak da li, a dzie ci tyż nie mo gły sie
za du żo ba wić. To wszyst ko po prow -
dzie re li gia, ale trza wie dzieć, że tak
trze ba by ło żyć i koż dy ło tym wie -
dział (…). Przez to ży cie w fa mi lo -
kach nor mal ne by ło”. To by ła ko niecz -
ność. Na stra ży tej tra dy cji sta ła nie
tyl ko nor ma re li gij na, ale i zwy cza jo -
wa, obo wią zu ją ca w „gór ni czym sta -
nie”. Prze cież tra dy cyj ne „kam rac -
two” wy klu cza ło wszel kie spo ry. Stąd
re al na, ba nal na co dzien ność, i jej
mo no to nia w per spek ty wie an tro po -
lo gii co dzien no ści, to swo isty rytm
i spe cy fi ka ludz kich za cho wań, to po -
wta rza nie i od twa rza nie kon kret ne go
wzo ru za cho wań. W tych re aliach
utrzy my wa ło się też prze ko na nie
o swo jej wy jąt ko wo ści, swo jej wyż -
szo ści cy wi li za cyj nej, ale też tzw.
ślą skiej krzyw dzie, usta wicz ne go wy -
ko rzy sty wa nia przez „ob cych”. Obok
te go, co ra cjo nal ne funk cjo no wał też
mit, pe wien szcze gól ny spo sób opi su
świa ta; pe wien ro dzaj sa tys fak cjo nu -
ją ce go sys te mu eks pli ka cyj ne go, sys -
te mu po zba wio ne go ze wzglę du
na obo wią zu ją cą nor mę – al ter na ty wy.
Wy raź nie od wo łu je się do emo cji,
wia ry, prze ko nań, wy obraź ni bę dąc też
zbio rem okre ślo nych war to ści i norm.
Te spo łecz no ści cha rak te ry zo wa ło
też jak że ty po we zja wi sko so li dar no -
ści. Wy raź na in te gra cja spo łecz no ści
na stę po wa ła zwłasz cza w okre sie
straj ków, gdy ca łe ro dzi ny pod cho dzi -
ły pod ko pal nie i tam cze ka ły z je dze -
niem na po zo sta ją cych w pod zie -
miach męż czyzn. Jesz cze sil niej owa
so li dar ność ujaw nia ła się w cza sie wy -
pad ku na ko pal ni. „To by ła wiel ko ce -
re mo nio jak sie cze ka ło pod ko pal -
niom na swo ich, co zo sta li na do le.
Cze ka ło się ca ły dziyń, rzy ka ło się,
ko bie ty świę te ob ra zy przy no si ły,
śpie wy szły, w ko szach by ło je dzy nie,
coś do pi cio dla tych bie do ków. A sta -
rzy ki go da li, że do brze się skoń czy
(…). Czę sto ob ra zy czy fi gu ry Bar bór -
ki lu dzi przy no si li. Wiel ki to był
czas…”. A gdy na sta wał czas zwy cza -
jo wej Bar bór ki ży cie osa dy gór ni czej
ule ga ło gwał tow nej zmia nie, at mos -
fe ra by ła uro czy sta i od święt na. Od ra -
na or kie stra ko pal nia na cho dzi ła
po uli cach, gra ła tra dy cyj ne utwo ry,
zwłasz cza z re per tu aru gór ni cze go.
Wcze śnie ra no gór ni cy uda wa li się
do ko pal ni, aby ufor mo wać or szak,

któ ry uda wał się do ko ścio ła na uro -
czy stą mszę. Po tem wra ca no do ko pal -
ni gdzie od by wa ły się za wo do we
uro czy sto ści ko pal nia ne, a póź niej
na stę po wa ła za ba wa; wie czo rem obej -
mo wa ła już wszyst kich, ca łą lo kal ną
spo łecz ność, na wet dzie ci. Na stę po -
wa ła eks plo zja lu dycz no ści, bo re li gij -
na nor ma przy zwo le nia ze zwa la ła
na to, aby w ten czas ad wen to wy jed -
nak się ba wić, jeść do sy ta a na wet pić
al ko hol. Wszak w Bar bór kę, jak po -
wia da no, „ło żar ty gór nik cho dził
od mur ka do mur ka”.

Sto su nek do nie ‐swo ich,

czy li to le ran cja i otwar tość

O
czy wi ście w ta kim przy pad ku uka -
zu je się za zwy czaj re la cje z „ty mi

z Za głę bio”, a nie kie dy też z „wer bu -
sa mi”. Ale po mi ja ny jest za zwy czaj
sto su nek, czy po sta wa wo bec „tych zza
Bu ga”. A wła śnie ten przy pa dek – po -
za utrwa lo ny mi za zwy czaj ne ga tyw ny -
mi, ste reo ty po wy mi re la cja mi, ob cią -
żo ny mi wie lo ma po dej rze nia mi
„z Za głę bio ka mi” – okre śla szcze gól -
ny ro dzaj po sta wy wo bec nie -swo ich,
wo bec ob cych. Wo bec przy by szy z in -
nej, od le głej zie mi, lu dzi kul tu ro wo od -
mien nych, i „dziw nie go da ją cych”.
Wy da je się – nie po pa da jąc w ja ką kol -
wiek prze sa dę, iż ujaw nia się w tym
sto sun ku Gór no ślą za ków wo bec Kre -
so wian, swo ista otwar tość lu dzi te go re -
gio nu. Otwar tość wo bec przy by -
szy. I trze ba też pod kre ślić jesz cze
jed no, to zna czy swo istą to le ran cję, mi -
mo po cząt ko wej ostroż no ści, a tak że
swo iste po czu cie współ czu cia, ale też
iden ty fi ka cji z trud nym lo sem Kre so -
wian. Na przy by szy zza Bu gu z cza sem
co raz czę ściej spo glą da no ja ko na lu -
dzi wy pę dzo nych z oj czy stej zie mi.

Bo Ślon zok coś w so bie mo…

W
miej scu uwag koń co wych od wo -
łam się do na stę pu ją cej wy po wie -

dzi: „Jak się te raz pa trzy, jak u nos do -
wniej by ło, to trze ba po wie dzieć, że
te raz już te go nie ma (…). A te raz jak
się skoń czy ło praw dzi we gór nic two to
bar dzo wie la już rze czy daw nych
umar ło. No jo po wiem, że wszyst ko się
zmie ni ło; my tyż. No coś z te go zo sta -
ło, jed nak zo sta ło. Po wiem, że jed nak
Ślon zok zo sta nie za wsze Ślon zo kiem.
Bo Ślon zok coś w so bie mo i nim zo -
sta nie. Ta ki czy sia ki. Szar pią na mi
w koż do stro na, no my na Bo ga za wsze
pa trzy my (…). I za daj my py ta nie:
A co te raz? ■
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– Jest to zna mien ne, że Zyg munt Bau ‐
man wy róż nia jąc czte ry ty py oso bo wo ści
do mi nu ją ce w po no wo cze sno ści się ga
do ję zy ka po dró ży – wy róż nia spa ce ro wi ‐
czów, włó czę gów, tu ry stów i gra czy. Ja ‐
kim ty pem jest Prze my sław Fa bjań ski? 

– Je śli już mu szę wy brać, to chy ba jed -
nak włó czę gą. Kom fort fi nan so wy jest dla
mnie mniej waż ny w ży ciu i w po dró żach,
bar dziej cie szę się tym, co zo ba czę, co za -
ab sor bu ję i czym po tem bę dę mógł się po -
dzie lić z in ny mi. Po dróż to przy go da, czy li
dla mnie kwe stia na by wa nia cze goś czy

ko lek cjo no wa nia wra żeń nie jest tak waż -
na jak za sko cze nie i spo tka nie z dru gim
czło wie kiem.

– Czy po dróż wią że się z od kry wa niem? 
– Tak, jak naj bar dziej, dla mnie każ da

po dróż to jest eks plo ra cja. Na wet je śli ja -
dę do tak tu ry stycz nie okle pa ne go miej sca
jak Pa ryż, to mam na sta wie nie od kryw cze.
Nie mu szę cho dzić utar ty mi szla ka mi
i „za li czać” stan dar do we za byt ki. Cho dzę
swo imi dro ga mi i mam oczy sze ro ko
otwar te. Sta ram się za wsze roz ma wiać
z ludź mi, nie stro nić od „In nych”, nie izo -
lo wać się. Ni gdy nie by łem na wcza sach
w tzw. tu ry stycz nym get cie, czy li za -
mknię ciu w all -in c lu si ve. Nie oce niam te -
go źle, bo ro zu miem, że lu dzie, któ rzy ge -
ne ral nie ma ją 2 ty go dnie urlo pu chcą
w koń cu od po cząć, mieć ten ba sen, drin -
ka i ni czym się nie przej mo wać. Ja, po nie -
waż pra cu ję umy sło wo ca ły rok w szko -
le, sta ram się re se to wać w in ny spo sób,
mia no wi cie pra cą fi zycz ną. Nie szu kam
wte dy wy gód. Stąd te wę drów ki, ta nie ho -
te le, ta nie prze jaz dy lo kal ny mi środ ka mi,
bo za wsze sta ram się spo tkać, mó wiąc
piesz czo tli wie, z lo kal sa mi i z ni mi po roz -
ma wiać. Jak naj le piej do wie dzieć się cze -
goś o in nym kra ju? Przede wszyst kim słu -
cha jąc lu dzi! W pod ręcz ni kach róż ne
rze czy pi szą, nie za wsze i nie ko niecz nie
to mu szą być je dy ne i słusz ne praw dy. Ja
wo lę z ludź mi roz ma wiać na miej scu.

– Cie ka we po dej ście pe da go ga.
– My ślę, że to stąd się bie rze cie ka wość

po znaw cza i chęć po szu ki wa nia, al bo
we ry fi ko wa nia swo jej wie dzy o świe cie.

– Czy li jest moż li we być w dzi siej szych
cza sach po dróż ni kiem, na wet je śli ca ły
świat jest już od kry ty?

– My ślę, że jak naj bar dziej. Kie dy się ro -
dzi my, wszy scy je ste śmy ta bu la ra sa.
Dla każ de go z nas świat jest bia łą pla mą,
któ rą przez ca łe ży cie od kry wa my – wy -
jeż dża jąc da lej czy bli żej, do Świę to -
chło wic czy do In dii, ale to jest po dróż.
W sen sie ja ko ścio wym. I tu, i tam mo że -
my zna leźć nie tyl ko cie ka we miej sca, ale
coś co nas za fra pu je, za in te re su je. Bę dzie -
my to ba dać, wy ja śniać – w tym tkwi isto -
ta na sze go od kry cia, zna leźć ta ki te mat,
któ ry bę dzie my chcie li wy ja śnić.

– Jak przy go to wu je się Pan do po dró ży?
– Bar dzo nie lu bię jeź dzić gdzieś

w ciem no. Przy go to wu ję się za wsze eta -
po wo – od lek tu ry prze wod ni ków i li te ra -
tu ry na uko wej, po tem jest przy go to wa nie
zdro wot ne, a na koń cu ogra ni cze nia ba ga -
żu do ple ca ka. Po dróż jed nak nie koń czy
się dla mnie z mo men tem po wro tu, po tem
jest to, co po pu lar nie na zy wa się ewa lu acją. 

Jest to ze bra nie wspo mnień, do świad -
czeń, zdo by tej wie dzy i umie jęt no ści.
Po tem tym wszyst kim dzie lę się z wiel ką
chę cią. Cie szę się, gdy mo gę na ja kimś fo -
rum opo wie dzieć, nie ty le o swo ich przy -
go dach, ale o ob ser wa cjach, o tym ja cy są
lu dzie, bo to dla mnie jest naj waż niej sze.
Wia do mo, że ja ko przy rod nik, geo graf,
geo mor fo log i geo log pa trzę na świat
wie lo war stwo wo, jak na war stwy geo lo -
gicz ne sko ru py ziem skiej. Pa trzę na świat
i ana li zu ję go, jak ogrom ną otwar tą księ -
gę z za pi sa ną hi sto rią Zie mi.

Po dróż nik, włó czę ga

Roz mo wa z PRZE MY SŁA WEM FA BJAŃ SKIM,

po dróż ni kiem i dy rek to rem Uni wer sy tec kie go Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Cho rzo wie

Czy moż li we

jest po dró żo wa nie

ro man tycz ne

w do bie tu ry sty ki

kon sump cyj nej?

Al bo od kry wa nie świa ta

już daw no od kry te go

i roz dzie lo ne go

mię dzy im pe ria

i stre fy wpły wów?

Czy po dró żo wa nie

to sa ma przy jem ność?

Dla cze go lu bi my słu chać

po dróż ni ków? 

Przemysław Fabjański na szczycie Stok Kangri 6.153 m n.p.m
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Ba zu jąc na swo jej wie dzy po tra fię od -
two rzyć prze szłość, po tra fię z tych skał od -
czy tać i opo wie dzieć co dzia ło się kie dyś,
od two rzyć so bie wa run ki śro do wi ska, ale
zwie dzam tę na szą ko cha ną pla ne tę nie ze
wzglę du na flo rę, fau nę czy li to lo gię. Dla
mnie naj bar dziej in te re su ją cym jest za -
miesz ku ją cy Zie mię ga tu nek ssa ka o na -
zwie Ho mo sa piens sa piens. Uczę się
tym sa mym od In nych – nie waż ne na ja -
kiej sze ro ko ści geo gra ficz nej je -
stem… I kon klu zja jest nie zmien na od wie -
lu lat – wszy scy je ste śmy ta cy sa mi. Tak
więc de ner wu ją mnie te na si la ją ce się
skraj ne na stro je na cjo na li stycz ne, za cho -
wa nia ra si stow skie. Trud no je zro zu mieć,
za ak cep to wać. Wła ści wie nie da się.

– Ni by je ste śmy wszy scy ta cy sa mi, ale
jed nak są róż ni ce. I świa to we po dró żo ‐
wa nie po win no to uwzględ niać, czy dla
tych róż nic mieć sza cu nek. 

– Tak, ja sne. I bar dzo do brze, że te kul -
tu ro wo -oby cza jo we róż ni ce wy stę pu ją.
By wa ją cza sa mi za ska ku ją ce i czło wiek się
czu je jak słoń w skła dzie z por ce la ną, nie
wie jak się za cho wać, ale to do brze, bo
czło wie ka wy trą ca z je go sta tus quo i zmu -
sza do re flek sji. I do cho dzi się do wnio sku,
że świat war to ści jest ta ki sam, bez wzglę -
du na to, gdzie je ste śmy czy ja ką re li gię wy -
zna je my. Są jed nak ta cy, któ rzy chcą wy -
ko rzy sty wać te róż ni ce do wła snych ce lów
i wmó wić, że pew ni In ni są z na tu ry źli.
Woj na to w koń cu dla nie któ rych biz nes.

To nie jest tak, że bia li są za wsze do brze
po strze ga ni – przy kła do wo w Bo li wii
uwa ża ło się do nie daw na, że chrze ści ja nie,
któ rzy zresz tą ko lo ni zo wa li w cza sie kon -
kwi sty ten kraj, że kra dli dzie ci i ni mi han -
dlo wa li. To tak sa mo nie spra wie dli we, jak
po wie dzieć, że wszy scy mu zuł ma nie to ter -
ro ry ści. Bzdu ra. Okej – wszę dzie są ter ro -
ry ści, za ry zy ko wał bym na wet stwier dze -
nie, że ter ro ryzm to eu ro pej ski, au tor ski
po mysł, któ ry się nie ste ty roz prze strze nił
na ca ły świat.

– Chrze ści jań stwo za miast nieść po ‐
kój prze ja wia ten den cje pod bo jo we?

– Na pew no tak by ło. Ma my dłu gi
okres po ko ju na Zie mi, chy ba naj dłuż -
szy – i bar dzo do brze, że tak jest. Acz kol -
wiek od za koń cze nia II woj ny świa to wej
nie by ło dnia, że by gdzieś woj na się nie
roz gry wa ła. Jed nak w kra jach cy wi li za cji
ła ciń skiej ma my względ ny spo kój. Oczy -
wi ście to nie jest tak, że nie by ło woj ny i to
jest przy czy ną ter ro ry zmu. Głów ną przy -
czy ną są dys pro por cje mię dzy Pół no cą
a Po łu dniem, czy li tym świa tem, w któ rym
my się znaj du je my, a któ re go też cza sem
nie do ce nia my, a np. Afry ką, z któ rej naj -
pierw wy ssa li śmy si ły wi tal ne, a któ rą po -
tem po rzu ci li śmy.

– Jak słusz nie za uwa ża Ka pu ściń ski
w „He ba nie”.

– Praw da? Część rdzen nej lud no ści
wy wieź li śmy na in ne kon ty nen ty i sprze -
da wa li śmy jak na rzę dzia. Po twór ra si zmu
drze mie ca ły czas w na szej cy wi li za cji.
Ofi cjal nie w USA do pie ro la ta 60. XX wie -
ku za koń czy ły dzia łal ność ra si stow ską
wzglę dem Afro ame ry ka nów, umoż li wia -
jąc cho ciaż by po dró żo wa nie tym sa mym
au to bu sem co lud ność bia ła, mał żeń stwa
mie sza ne itp. Tym cza sem my, bia li, też je -
ste śmy lud no ścią na pły wo wą w wie lu re -
jo nach świa ta. Trze ba to ca ły czas so bie

uświa da miać i my ślę, że to jest mi sja
w tych nie pew nych cza sach groź nych
walk uro jo nych, któ re sta ją się praw dzi wy -
mi. Moż na się z so bą nie zga dzać, ale na -
rzę dziem do roz wią zy wa nia pro ble mów
po wi nien być ję zyk, a nie pię ści. 

W mo im ga bi ne cie po wie si łem zresz tą
zdję cia lu dzi, któ rzy o po kój wal czy li, dla
nie ustan ne go przy po mi na nia o tej mi sji.
Na przy kład Ma hat ma Gan dhi, któ ry jest
mo im nie do ści gnio nym wzo rem, a mi mo
to, nie zga dzam się z nim w każ dym aspek -
cie. To był bar dzo ory gi nal ny czło wiek, tro -
chę dzi wak, ale osta tecz nie to on do pro -
wa dził do te go, że An gli cy bez wy strza łu,
wręcz z pod ku lo ny mi ogo na mi ucie kli z In -
dii. Me ta fo rycz nie uj mu jąc, za bił ich je go
spo kój i nie sto so wa nie prze mo cy. Tą
drogą po dą ża li też Aung San Suu Kyi,
Lech Wa łę sa czy Nel son Man de la.

– Ży je my w cza sach wiel kie go pa ra dok ‐
su – z jed nej stro ny gra ni ce są otwar te,
tu ry sty ka to je den z bar dziej do cho do ‐
wych biz ne sów, po dró żo wa nie już daw ‐
no nie jest eli tar ne, a wie lu lu dzi ce chu ‐
je wręcz ko smo po li tycz na po sta wa,
a z dru giej stro ny ro śnie oba wa przed ob ‐
cy mi, przed in no ścią, lu dzie bu du ją po li ‐
tycz ne for ty. Skąd ten strach?

– Nie po tra fię dać jed no znacz nej od po -
wie dzi, mo że to kwe stia do stę pu do in for -
ma cji, mo że wręcz me dial na pro pa gan -
da – wie lo krot nie po wtó rzo ne kłam stwo
sta nie się w koń cu praw dą. Szcze gól nie ma
to szan se roz prze strze nić w kra jach to ta -
li tar nych al bo au to ry tar nych, gdzie me dia
pu blicz ne opa no wa ne są przez jed ną opcję
po li tycz ną.

– Ca ły świat z nie po ko jem pa trzy te ‐
raz na Ko reę.

– Ale też Eu ro pa pa trzy z nie po ko jem
na Pol skę, my pa trzy my z nie po ko jem
na Sy rię, na Bał ka ny… Mu szę po wie dzieć,
że je stem za wie dzio ny po dwój ny mi stan -
dar da mi mo ral ny mi na sze go spo łe czeń -
stwa – nie chcę tu wrzu cać wszyst kich
do jed ne go wor ka, ale jed nak gros ro da ków,
za po mnia ło o tym, że je ste śmy na ro dem
imi gran tów nie tyl ko po li tycz nych, ale
w du żej mie rze rów nież eko no micz nych,
za rów no przed II woj ną świa to wą, jak

i w la tach 70., kie dy że la zna kur ty na za czę -
ła pę kać, czy po tem ja ko prze ogrom na fa -
la emi gra cji w la tach 80. Oprócz dzia ła czy
opo zy cji, któ rzy do sta wa li cza sem tzw.
„pro po zy cję nie do od rzu ce nia”, po wód był
głów nie eko no micz ny. A gdy po przy stą -
pie niu do Unii Eu ro pej skiej otwar ły się
wszyst kie gra ni ce – atrak cyj ne wa run ki pra -
cy na Za cho dzie spo wo do wa ły ko lej ny od -
pływ. Świat nas przyj mo wał, a w cza sie ko -
mu ni zmu po ma gał, cze go sam by łem
świad kiem. Ko ściół ro bił wte dy wspa -
nia łą ro bo tę, sam w dys try bu owa nie pa czek
by łem za an ga żo wa ny. Ilo ści da rów by ły
prze ogrom ne. A na sza szczo drość? Go ścin -
ność?

– No śnym ha słem wy wo ław czym jest
„gra ni ca” – za da je my py ta nie (słusz ne czy
nie) o gra ni ce go ścin no ści. Na ile moż na
i po win no się po ma gać in nym, na ile po ‐
win no się dy stan so wać i pie lę gno wać te
„pięk ne róż ni ce”. Jest to du ży dy le mat,
i je śli przyj rzeć się re ak cjom w me diach
to wy da je się, że od po wie dzi na to są tyl ‐
ko dwie – al bo se pa ra tyzm, al bo to tal na
uni fi ka cja i zdo mi no wa nie przez sil niej ‐
szą kul tu rę.

– Ja uwa żam, że róż no rod ność w jed no -
ści jest bar dzo waż na i moż li wa do utrzy -
ma nia. I to bar dzo do brze, że w ra mach
jed ne go kra ju są re gio ny z róż ną iden ty -
fi ka cją kul tu ro wą. Ślą za cy ze swo im eto -
sem pra cy bli scy są ob sza ro wi kul tu ry za -
chod niej, nie uj mu jąc miesz kań com
Ma zow sza czy Pod la sia, po któ rych wi dać
przy na leż ność do kul tu ry wschod niej.
Róż ni ce mię dzy na mi są zna czą ce, ale co
nas łą czy? Ma my wspól ną war tość ja ką jest
na sza oj czy zna Rze czpo spo li ta Pol ska, jej
do bro i roz wój, i to jest naj waż niej sze. Czy
jest istot ne, że ktoś za cią ga, a ktoś „ślą za -
czy”, że ktoś jest ka to li kiem, ewan ge li kiem
czy ży dem? Mi się ta róż no rod ność bar -
dzo po do ba, tzw. mo no li ty nie są do bre.
Spo łe czeń stwo, któ re mu si mie ścić się
w ja kimś sza blo nie, ma ogra ni czo ną wol -
ność. Mo że my wie rzyć w co nam się po -
do ba, a prze ko na nia po li tycz ne są na szą
pry wat ną spra wą, przy naj mniej tak za pi -
sa ne jest w Kon sty tu cji. Nie ze wszyst kim
mu szę się zga dzać, ale po wi nie nem in nych

Audiencja u XIV Dalajlamy
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sza no wać. Np. kie dy je stem w kra jach mu -
zuł mań skich, nie jem osten ta cyj nie w Ra -
ma da nie od wscho du do za cho du słoń ca
nie dla te go, że je stem mu zuł ma ni nem, ale
sta ram się oka zać sza cu nek miej sco wym
zwy cza jom i lu dziom. 

– Pod su mo wu jąc – po dró żo wa nie mo ‐
że być le kiem na to zło, bo uwraż li wia,
uświa da mia i uczy sza cun ku?

– Tak wła śnie. My, Eu ro pej czy cy, czę -
sto uwa ża my, że nasz kon ty nent jest pęp -
kiem świa ta, pew nie tak sa mo my ślą Ame -
ry ka nie. I mo że tu tkwi pro blem, bo
w XXI wie ku skoń czy ło się pa no wa nie kul -
tu ry ła ciń skiej. Pa trio tyzm to nie na cjo na -
lizm, trze ba sza no wać in ność i prze strze -
gać za sad, kie dy je ste śmy w in nych kra jach.

– Stąd też ne ga tyw ne zja wi ska jak
wo lun tu ryzm (wo lon ta riat, któ re go nad ‐
rzęd nym ce lem jest wy jazd do eg zo tycz ‐
ne go kra ju) czy beg ‐pac king (po dró żo wa ‐
nie za dar mo do kra jów z du żym
od set kiem lu dzi bied nych li cząc na ich po ‐
moc fi nan so wą)?

– Wi dzi się te zja wi ska szcze gól nie
w kra jach -im pre zow niach, np. w Taj lan -
dii. Tam nie któ rzy bia li tu ry ści za cho wu -
ją się jak ze rwa ni ze smy czy swo jej kul -
tu ry, za cho wu jąc się skan da licz nie, jak by
pra wo ich nie obo wią zy wa ło. Idzie się no -
cą uli cą w Bang ko ku i wi dzi się le żą cych
po ko tem „bia łych pa nów” wy da ją cych
z sie bie ago nal ne, po al ko ho lo we dźwię ki.
Efekt „Kac Ve gas”. Ta kie sy tu acje to lep
na miej sco wych prze stęp ców, to na krę ca
han del nar ko ty ka mi i pro sty tu cję. To ta
ciem na stro na tu ry sty ki, ale to jest wy bór,
ja w ta kie spra wy nie wcho dzę.

– Od wie lu lat or ga ni zu je Pan wy jaz dy
do In dii i państw ościen nych dla mło dzie ‐
ży szkol nej z tzw. „Sło wa ka” (Aka de ‐
mic kie go Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą ‐
cych w Cho rzo wie).

– Do kład nie od 1991 r. roz po czą łem or -
ga ni za cję te go pro jek tu edu ka cyj ne go – je -
dy ne go te go ty pu w Eu ro pie. By wa li śmy
w cza sie na szych oko ło dwu mie sięcz -
nych wy praw w wie lu kra jach Azji a tak -
że w Afry ce. Po dró żo wa li śmy, po zna wa -
li śmy i... chy ba sta wa li śmy się lep szy mi
ludź mi. Ja dąc z mło dzie żą w po dróż

na dwa mie sią ce, nie mo gę im po wie dzieć,
że bę dzie my przez ten ca ły czas pra co wać
ja ko wo lon ta riu sze (choć sam pew nie
bym te go chciał). Mu si my to ja koś po go -
dzić. W związ ku z tym kil ka dni, cza sa mi
kil ka na ście pra cu je my na praw dę cięż ko
w ośrod kach im. św. Te re sy z Kal ku ty.
Na czym po le ga ta pra ca? Po cząw szy
od przy ję cia te go pa cjen ta, pra nia je go
ubrań, bie li zny, go le nia czy umy cia czło -
wie ka na wet z naj więk szych nie czy sto ści,
po gła ska nie, ma sa że, oka zy wa nie za in te -
re so wa nia. Po pro stu sta ra my się być
z ty mi ludź mi do tknię ty mi cho ro ba mi, bez -
dom ny mi. Zda rzy ło się nam, że czło wiek
umie rał do słow nie na na szych rę kach.
Po ma ga my też lu dziom do tknię tym klę ska -
mi ży wio ło wy mi, np. ma my za przy jaź nio -
ną szko łę w Gal le na Sri Lan ce, któ rej du -
żo po ma ga li śmy i któ rą od bu do wa li śmy
wspól ny mi si ła mi wła snych mię śni. Nie -
ca łe dwa la ta te mu by li śmy w Ne pa lu, co
by ło bar dzo trau ma tycz nym prze ży ciem,
ale z dru giej stro ny by ła to wspa nia ła lek -
cja du szy i god ne go po stę po wa nia. Wi dzę,
jak to ziar no po tem w mło dzie ży kieł ku -
je, jak co raz to pięk niej szy kwiat kwit nie
i da je kon kret ne owo ce. Naj waż niej sze jest
jed nak, że by z ty mi ludź mi w ich cier pie -
niu być (te go cho ciaż by uczy li Bud da
i Mat ka Te re sa). My tych lu dzi nie ule czy -
my, nie na pra wi my ich sy tu acji ma te rial -
nej, ale my bę dąc ra zem i tak im po ma ga -
my. To waż na lek cja wdzięcz no ści, bo
za wsze po win ni śmy z jed nej stro ny od czu -
wać współ czu cie, z dru giej zaś być
wdzięcz ni – za ży cie, za uśmiech, za to że
ma my co zjeść. Tym cza sem trud no o ta -
ką po sta wę w świe cie kon sump cyj nych
pra gnień, gdzie co raz wię cej chce my
i na do da tek za wsze jest nam ma ło. Czło -
wiek jest od te go, że by da wać, a nie cią -
gle, za chłan nie brać.

– Ja ki ob raz z tych wy jaz dów szcze ‐
gól nie utkwił Pa nu w pa mię ci? 

– Trud no po wie dzieć, to ka lej do skop ob -
ra zów. Ol brzy mie wra że nie zro bi ła na mnie
po dróż do Kam bo dży. By ła to dla mnie
nie sa mo wi ta lek cja te go, jak moż na z po -
ko rą przy jąć cier pie nie i chy ba jed ną
z naj więk szych he ka tomb w hi sto rii ludz -

ko ści. W Pol sce ży je my prze szło ścią my -
śląc, że u nas ty le ofiar po chło nę ły woj ny
świa to we, ko mu nizm, że po wo jen na po -
pu la cja kra ju zmniej szy ła się o 6 mi lio nów,
bo du żo lu dzi też wy emi gro wa ło do bro -
wol nie, bądź zo sta ło wy pę dzo nych, na to -
miast Kam bo dża to kraj gdzie przy naj -
mniej ¼ lud no ści zo sta ła wy mor do wa na
przez wła snych wład ców, Czer wo nych
Khme rów. Te raz tam trwa ją ja kieś pro ce -
sy, ale oni chcą ten te mat za mknąć, choć
jest to kraj, gdzie tra ge dię z dru giej po ło -
wy lat sie dem dzie sią tych i jej skut ki wi -
dzi się na co dzień. Do dat ko wo efek ty
wszyst kich in ge ren cji ame ry kań skich
w La osie i Kam bo dży są wi docz ne do dziś,
bo trze ba pa mię tać, że w tych kra jach roz -
cią ga ją się w dal szym cią gu wiel kie po la
mi no we a lu dzie cią gle gi ną od wy bu chów.
Nie da się tam być i nie za pła kać. Szcze -
gól nie bę dąc na uczy cie lem po prze kro cze -
niu mu rów wię zie nia Tu ol Sleng – S21,
w prze pięk nej sto li cy Phnom Penh, któ re
mie ści się w daw nym bu dyn ku li ce al nym.
Zro bi łem so bie wte dy ta ką pro jek cję
i tam ten strasz ny ob raz prze nio słem do na -
sze go „Sło wa ka”. Zresz tą ar chi tek tu ra
po dob na – pro sty w for mie, mo der ni -
stycz ny bu dy nek.

Na zdję ciach moż na zo ba czyć tych
wszyst kich kil ku let nich „więź niów po li -
tycz nych” oraz to, jak by li za bi ja ni przez
straż ni ków (gło wy roz bi ja ne o pień drze -
wa itp.). Te go chy ba ża den czło wiek nie
jest w sta nie po jąć i na tu ral ną re ak cją jest
za trzy ma nie się i wręcz uro nie nie łez. Nie
da się przejść obo jęt nie obok ta kiej tra ge -
dii, a cho dze nie po mi lio nie wy płu ka nych
ko ści, któ re nie są zło żo ne do żad ne go gro -
bu, też zo sta wia trud ne wspo mnie nie.

– To ta kie nie co dzien ne po dej ście
do po dró żo wa nia – bo wy da je się, że to
tyl ko przy jem ność i uciecz ka od kło po ‐
tów, a nie mie rze nie się z ta ki mi pro ble ‐
ma mi i tra ge dia mi. Jak to jest, że mu si ‐
my prze kro czyć gra ni cę pań stwa, że by
zro zu mieć pew ne pro ble my z wła sne go
po dwór ka?

– Mu si my cią gle wy cho dzić na prze ciw.
Na wet tu w Pol sce – od izo lo wa ni od dru -
giej oso by, ska za ni na kom pu ter, me dia, te -
le wi zor, no i ży cie we wła snym so sie w ryt -
mie pra ca -dom, szko ła -dom, czę sto nie
wi dzi my te go, co się dzie je wo kół nas. 

Mia łem oka zję być ostat nio w szpi ta lu
na jed nym z od dzia łów psy chia trycz -
nych, że by zo ba czyć jak wy glą da ją mło -
dzi lu dzie po do pa la czach. Gdy by nie to,
że pra cu ję w kal kuc kich do mach sióstr mi -
ło ści od wie lu lat i pew ne rze czy nie ro -
bią już na mnie ta kie go ne ga tyw ne go
wra że nia, to jed nak wi dok tych lu dzi bar -
dzo mnie po ru szył. Nie za mie rzam te go
po ka zy wać mło dzie ży, ale o tym mó wić,
że nie jest to dro ga do od naj dy wa nia
prze żyć, to są pół środ ki. 

Je śli wi dzę ta ką tra ge dię to sta ram się
wpo ić mło dzie ży szkol nej wszyst ko, co
naj lep sze i tak ją kształ to wać, że by nie za -
bra kło w niej wraż li wo ści na cu dzą
krzyw dę. Trze ba eli mi no wać nie na wiść
na ro dzi mym po dwór ku. Tak jak mó wi li -
śmy – hejt i na cjo na lizm to dwa de mo ny
na szych cza sów. 

– To z po trze by dzie le nia się swo imi
prze ży cia mi zro dził się po mysł na Fe sti ‐
wal Po dró ży Ko ła Geo gra fów Pe ne ple na?

Wizyta u księżnej Hershad Kumari – córki Dobrego Maharadży
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Co da je dzie le nie się hi sto ria mi z po dró ‐
ży – nie jest to fe sti wal prze chwa la nek
„kto gdzie był i co za li czył”?

– By naj mniej nie. Oczy wi ście po ka zu -
je my na sze po dróż ni cze „do ko na nia”, ale
go ście Fe sti wa lu, któ ry or ga ni zu ję od 1990
ro ku, to oso by o du żej wraż li wo ści, za wsze
zwra ca ją cy uwa gę na wła ści wy spo sób od -
no sze nia się do in nych, trak tu ją cy po dróż
nie tyl ko ja ko źró dło ad re na li ny czy faj -
nych fo tek, ale przede wszyst kim ja ko
moż li wość kon tak tu np. z bir mań skim Ko -
wal skim, al bo etiop skim Ma li now skim. To
bar dzo bu du ją ce.

– Dla cze go zde cy do wał Pan pew ne go
dnia, że kie ru nek: Azja, to jest Pa na kie ‐
ru nek i tam chce Pan je chać?

– Wszyst ko za czę ło się w brzu chu Mat -
ki, bo ja je stem tu ry stą pre na tal nym – mo -
ja Ma ma bę dąc w 7. mie sią cu cią ży cho -
dzi ła do syć wy so ko po Ta trach. Wi docz nie
wy trzą sa ło mnie to od po wied nio i po usta -
wia ło mnie. Ro dzi ce by li bar dzo mo bil ni,
więc od kąd pa mię tam cho dzi łem, jeź dzi -
łem, zwie dza łem, cho ciaż by był to po po -
łu dnio wy wy pad do La su Ko chło wic kie -
go. Wę drów ki, ro we ry, pił ka. Zi mą nar ty.
Ca ły czas w ru chu. Wszyst ko w kra ju, bo
wia do mo ja kie to by ły cza sy, ko mu na.
A póź niej za czę ły się już za gra nicz ne
wy jaz dy na ogół z ro dzi ca mi. Cze cho sło -
wa cja i Ta try. Póź niej za czą łem się wy -
pusz czać do Eu ro py Za chod niej, już na po -
cząt ku lat 90. 

Azja to mi łość za szcze pio na przez „Sło -
wa ka”. By łem człon kiem Ko ła Geo gra ficz -
ne go, któ re za ło żył mój mistrz, pan prof.
Kry stian Ci chow ski, prze wspa nia ły geo -
graf i nie ukry wam, że wzór do na śla do -
wa nia (łącz nie ze sta tu sem ka wa ler skim).
By łem to tal nie za pa trzo ny w nie go, a on
był za ko cha ny w tej szko le, w Sło wa ku,
jak by to by ła je go żo na. Bar dzo du żo wy -
jeż dża li śmy ze szko łą i spę dza li śmy czas
z Pro fe so rem i z Prof. Ja nem Swadź -
bą – mo im wy cho waw cą. Spę dza li śmy
mnó stwo cza su w gó rach, a gdy nie by ło
miej sca w schro ni skach, je cha li śmy bez re -
zer wa cji – dzi siaj to jest nie do po my śle -
nia. Prze pi sy (a mo że ludz ka głu po ta) na to
nie po zwa la ją. A co to za pro blem, że by się
w sto do le prze spać, czło wiek ma spać
w po zy cji ho ry zon tal nej, nie jest istot ne,
czy bę dzie miał bal da chim nad so bą al bo
wiel kie lu stro w ła zien ce. Bez te go zu peł -
nie moż na się obejść. Jak się czło wiek dwa
dni nie umy je, to też mu skó ra nie od pad -
nie. Ta ka to też by ła tu ry sty ka – pro sta,
pier wot na, ale po tra fi li śmy so bie na wet
chleb po kro ić! Dzi siaj to nie jest ta ka oczy -
wi sta umie jęt ność.

„Sło wak” był za wsze otwar ty na po -
dróż ni ków – kie dy by łem uczniem, a po -
tem też ja ko stu dent i na uczy ciel – bra łem
udział w spo tka niach z ludź mi, któ rym
uda ło się wy je chać da lej, niż nam. To by -
li głów nie al pi ni ści z na sze go klu bu wy -
so ko gór skie go w Ka to wi cach ta cy jak
Igna cy „Wa lek” Nen dza. Po ka zy wa li
wte dy slaj dy i ja na jed nym ta kim po ka -
zie zo ba czy łem Tadź Ma hal. Za ko cha łem
się i po sta no wi łem to zo ba czyć kie dyś
na wła sne oczy. By ło to jesz cze w cza sach
uczniow skich, więc to by ło tak od le głe
ma rze nie, jak na Księ życ po le cieć. Jed nak
jesz cze bar dziej to mnie Hi ma la je cią gnę -
ły, czy ta łem więc li te ra tu rę gór ską od de -

ski do de ski i sam du żo cho dzi łem, wspi -
na łem się, bar dzo mnie to fra po wa ło. 

– Nie by ło jed nak tak pro sto, jak
dziś, zre ali zo wać to ma rze nie.

Nie, aż do 1989 ro ku, kie dy padł nam
ko mu nizm! Do sta li śmy pasz port z po li cji.
Wte dy za pen sję na uczy ciel ską by ło mnie
stać, że by za fun do wać so bie po dróż
do Egip tu i Izra ela łącz nie z bi le tem lot -
ni czym, więc to nie był naj gor szy za ro bek.
No więc pierw sze wy pła ty otrzy ma ne
w tej wol nej, al bo kon trak to wej, Pol sce
wy da wa łem na bi le ty lot ni cze. Pierw szy
lot był do Ka iru przez Bu da peszt. Re ali -
zo wa li śmy mie sięcz ny tzw. tram ping sy -
pia jąc na da chach ho te li, bo by ło ta niej niż
w po ko jach, a wię cej świe że go po wie trza.
Zwie dza łem Egipt po za utar ty mi ścież ka -
mi, bę dąc we wspa nia łej, sta rej Hur gha dzie
spa łem na da chach i mia łem wszyst kie wi -
do ki dla sie bie, bo nie by łem za mknię ty
w luk su so wych kom plek sach. A po tem już
po szło, nie daw no na wet na wła snych no -
gach do sta łem się na szczyt Stok Kan gri
(6.153 m n.p.m.), spra wi łem so bie ta ki pre -
zent z oka zji 50-le cia. Cho dze nia się nie
za po mi na.

– My śli Pan „In die” i co pierw sze
przy cho dzi do gło wy? Smak, ob raz czy
mo że dźwięk?

– Wła śnie: In die to ta ki me lanż. Że by
wy obra zić so bie In die, trze ba uru cho mić
wszyst kie zmy sły. Wzrok to kwe stia oczy -
wi sta – za byt ki, na tu ra, lu dzie. To co sły -
szy my – ka ko fo nia dźwię ków, naj czę ściej
nie na tu ral ne, a więc przede wszyst kim
klak so ny, od gło sy do bie ga ją ce z ba za rów,
na wo ły wa nie z re stau ra cji i stre et fo odów,
a je śli są one to i po ja wia się węch. Ten
zmysł to chy ba naj więk sze od kry cie dla
mnie. Bo In die pach ną. To jest ta ki bar dzo
cha rak te ry stycz ny za pach. Zróż ni co wa ny.
Przede wszyst kim two rzą go przy pra wy,
czuć też woń pa lą cych się tro ci czek [typ
ka dzi de łek], no i cza sem do cho dzą też nie -
przy jem ne za pa chy pa dli ny i fe ka liów. To
ta ka in dyj ska so czy stość, choć pa dli na jest
od ra ża ją ca. Szcze gól nie na wsiach. 

– Ku pu je Pan pa miąt ki? Po co?
– Ja sne, że tak, choć te raz spo ra dycz nie,

wpły wa na to me traż mo je go miesz ka nia.

A po co? Po pierw sze, by za trzy mać czas.
Spo glą dam na pa miąt kę i otwie ra mi się
wi dok. Nie je stem ko lek cjo ne rem dro gich
an ty ków, ale ta kich ory gi nal nych przed -
mio tów, któ re w mo im su biek tyw nym
od czu ciu są pięk ne. Już nie wcho dzę
do skle pów z pa miąt ka mi, ce pe lii azja tyc -
kich, do mów rze miosł i in nych em po riów,
ja wo lę coś oso bi ste go -użyt ko we go.
Na przy kład – przy uwa żę na wsi ka pi tal -
ną mio tłę. Po do ba mi się. Bio rę! Lu dzie
czę sto są bar dzo zdzi wie ni, że ja chcę to
na być, mó wią, że to nie jest na sprze daż,
ale mo gę so bie to wziąć. Pa trzą na mnie
jak na ko smi tę oczy wi ście, że chłop chce
z Bir my przy wieźć mio tłę, któ ra, na wia -
sem mó wiąc, pięk nie skom po nu je się ze
ścia ną, nie bę dę jej uży wał. Ku pu ję cza -
sem też na tar gach sta ro ci – i tu jest dru -
gi cel za ku pu pa mią tek. Fa scy nu ją cy ry -
tu ał tar go wa nia. 

Wpa dła mi w oko w Ne pa lu thang ka.
Sprze daw ca za śpie wał mi za to astro no micz -
ną ce nę, więc ja mu prze sła łem pięk ny
uśmiech i po że gna łem się. Prze cho dzi łem
po tem obok te go skle pu przez pra wie ty -
dzień, tak, że by mnie sprze daw ca za uwa żył.
Po tym cza sie za pro po no wa łem mu swo ją
ce nę, trzy krot nie niż szą. Nie chciał się
zgo dzić. A ja do nie go – „wiesz co, mi się
to już na wet prze sta ło po do bać”. Ale już wi -
dzia łem, że chy ba to by ła gra ni ca je go moż -
li wo ści, więc po wie dzia łem: – Sprze daj mi
thang kę za mo ją ce nę, to bę dziesz miał do -
brą kar mę i biz nes Ci bę dzie le piej szedł. 

Zgo dził się. Na uczy łem się te go ty pu za -
gry wek od miej sco wych: zrób coś dla
mnie, a ja zro bię dla Cie bie. Tak jak mó -
wi łem, za du żo nie ku pu ję, nie mam
gdzie te go trzy mać, a ka wa ler skie po rząd -
ki nie są zbyt sku tecz ne. W związ ku
z tym przy no szę te rze czy do szko ły,
niech mło dzież so bie po oglą da i do py tu -
je, co to jest. I niech ją to in spi ru je do szu -
ka nia dal szych od po wie dzi.

– Ży czę Pa nu i mło dzie ży, że by tej
umie jęt no ści sta wia nia py tań i po trze by
szu ka nia od po wie dzi ni gdy nie za bra kło.

Roz ma wia ła

MAR TA PO ŁAP

Chorzowscy wolontariusze w ośrodku Nabo Jibor w Kolkacie
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JULIUSZ WĄTROBA

NA WISZĄCYM MOŚCIE

1.
Szpi tal on ko lo gicz ny
oce anem cier pie nia
Od wczo raj po więk szo ny
o jesz cze jed ną drżą cą kro pel kę

2.
Or dy na tor Pa nem Bo giem
Pie lę gniar ki anio ła mi
choć le ży my tu odło giem
– tak pół ży wi pół mar twi
Czy z dwóch pół -żyć jed no ży cie
Z dwóch pół -mar twych
jed na śmierć
Kar tę zgo nu ze gar pi sze
wska zów ka mi jak mam zejść
z pierw szej zie mi w siód me nie bo
by nie spło szyć ży wym snu
– w czar ny wo rek sam się wśli znę
by kło po tów by ło mniej

3.
Wy ni ki zno wu złe choć żyć się chce
bo du sza co raz młod sza
roz kwi ta 
w błę ki tach
fi ka ko zioł ki i sza le je

4.
Czy ten ma ły wy ci nek
zmie ni ży cie w śmierć
jak sens zda nia 
źle po sta wio ny prze ci nek

5.
Śmierć jest na ga
Mi łość jest na ga
Praw da jest na ga
Tyl ko kłam stwa w ma skach
tyl ko zdra dy prze bra ne
Tyl ko fałsz i pod łość
za pa ra wa nem

6.
Je śli masz żyć – bę dziesz żył
Da rem ne sta ra nia bia łej pa ni:
pod cho dy
wy ma chi wa nia ko są
stra sze nie grze cho tem ko stek
uśmie chy od ucha 
do ucha -cha -cha

Jesz cze nie pój dę z to bą
– mam ży cia słu chać

W ŻY CIO AK TYW NYM ŹRÓ DLE

1.
Roz da ję uśmie chy na pra wo i le wo
Smut ki cho wam w środ ku

2.
Pil nie po szu ku ję
ka fta na bez pie czeń stwa
na mo je my śli

3.
Pa trzę na świat
zmy sło wo otwar ty mi ocza mi
tak dłu go że za ra sta ją pa ję czy ną
za chwy ceń
prze ra żeń
otu ma nień

Nie je stem w sta nie za mknąć oczu
Mo gę tyl ko oślep nąć

4.
To nie do wia ry i do wia ry
ile trze ba wy cier pieć i jak się ze sta rzeć
by nie czuć się sta rym
i w zwiot cza łym cie le zna leźć si łę
w ga sną cych oczach so ko li wzrok
w nie ko cha nym ser cu ty le mi ło ści
by roz ja śnić mrok
i uci szyć prze ra żo ną du szę
do któ rej bie żą słoń ca pięk nych ko biet
chcą ce się dzie lić drżą cym cie płem
przez wiecz ność
I jesz cze dłu żej

5.
Za wsze na mar gi ne sie mi ło ści
ży cia
Obok głów ne go nur tu struż ka wo dy
ale nad zwy czaj nej – ży cio oak tyw nej
Ob my wa ją cej sto py i ser ce

6.
Mo je ży cie się koń czy
wy pa lam się
ko ro du ję w grud kę po pio łu

Mo je ży cie się koń czy
choć mój świat
jesz cze się nie za czął
– roz kwit nie
z pącz ka
du szy
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WI GI LIA Z BRAĆ MI

1.
Karp dła wi się czło wie kiem
Pierw sza gwiazd ka zga sła
Pa stusz ko wie nie przy bie że li
(za pi li się w dro dze)
Przy sto le pu sto – go ście na emi gra cji 
Ani śnie gu
ani mro zu
Na wet bia ły ob rus zwi ja się ze smut ku
I tyl ko wy po czę ty wę dro wiec
żre łap czy wie
Ca łe szczę ście
że Bóg się uro dził nor mal nie
tra dy cyj nie na po kój lu dziom
do brej (swa) wo li
Pies ludz kim gło sem wy je ko lę dę

2.
Pies i kot mnie ma ją
Umiem już miau czeć i szcze kać
ła pać my szy i mer dać ogo nem
Od da lam się – na szczę ście –
od czło wie ka
i dru gi raz się ro dzę
Pierw sze ży cie skoń czo ne

3.
Ma rze nie ko ta:
w fi li żan ce czar nej ka wy
do strzec mle ko

4.
Wy mie ni łem się z kot ką du szycz ką
Ła pię my szy a ona mnie za słów ka
Mru czę ko ły san ki
Ona ko ły sze mo je ma rze nia
Świe cę ocza mi
kie dy zga śnie świa tło
a ona ga si świa tło
aby noc roz ja śnić

5.
Ku ra zo sta ła na sta re la ta
mo ją przy ja ciół ką:
ona grze bie w zie mi
– ja w prze szło ści
Ona ma ludz kie od ru chy
ja – ku rzą śle po tę
Ona nie zno si już ja jek
ja – ha ła su
Ona się pie rzy
– ja ob ra stam w piór ka
Wie rzy my w nasz wspól ny raj
gdzie ona spo tka
wy ma rzo ne go ko gu ta
a ja wy śnio ną ko bie tę
Cze ka my

6.
Bez pań ski pies cze ka na pa na
Bez boż ny czło wiek cze ka na Bo ga
Bez grzesz ny Bóg cze ka czło wie ka
aby mu mógł mi łość wy szcze kać
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CHRO NO LO GIA 

Wszyst ko za czę ło się od te go, że pod ko niec XIX wie ku mo ja Pra bab ka Ka ro -
li na otrzy ma ła w wia nie naj gor szą część ma jąt ku Cz. Po dob nie jak dzi siaj, nikt tu
wte dy nie sły szał o fe mi ni zmie, więc bra cia Pra bab ki do sta li zie mię od fron tu (tzn.
od uli cy), zaś Ka ro li na ty ły, do któ rych mu sie li Jej za pew nić do jazd, dzi siaj tak
zwa ną „dro gę ko niecz ną”. 

Mi nę ły la ta. 
Pra bab ka tę wła śnie część po sa gu po da ro wa ła jed ne mu ze swo ich pię cior ga dzie -

ci – sy no wi Ja no wi, mo je mu dziad ko wi. Jan, we te ran woj ny pol sko -bol sze wic kiej
(1920), w cza sach wiel kie go kry zy su wy bu do wał dom. Przed woj ną zna no się jesz -
cze na rze czy – Dzia dek wy bu do wał dom na 11.00. go dzi nę. 

W lip cu 1946 ro ku zgi nął. Wy pa dek w pra cy. 
Moi Ro dzi ce po sta no wi li roz bu do wać po sag Ka ro li ny. Od ku pi li od spad ko bier -

ców Jej bra ci pa rę me trów, zmie nia jąc usy tu owa nie wej ścia do do mu. Do bu do wa li
dwa po ko je i na proś bę in nych, nie spo krew nio nych są sia dów, na by li ka wał ich ogro -
du, uzy sku jąc w ten spo sób gra ni cę z tu tej szą pa ra fią. 

O na szych po ślub nych pla nach za mil czę.
Ja ko je dy ne dziec ko mo ich ro dzi ców wraz z Mę żem mu sia łam pod jąć trud ną de -

cy zję. Wie dzia łam jed no: oj co wi zny się nie sprze da je. Mąż z ko lei nie jed ną in we -
sty cję ma za so bą, ale przede wszyst kim: po ko chał po sag Ka ro li ny od pierw sze -
go wej rze nia wie le lat te mu. Zna my się od 7 kla sy szko ły pod sta wo wej.

Jak wy glą dał Po wrót z War sza wy na wieś wie dzą ci, któ rzy zna ją po ezje Fran -
cisz ka Kar piń skie go. Jak wy glą dał po wrót z mia sta na po se sję przy uli cy Nie pod -
le gło ści, mo gą do wie dzieć się tyl ko ci, któ rzy prze czy ta ją ciąg dal szy.

ZA GAD KO WA SO BO TA LIP CO WA

Na ko niec wczo raj sze go, nie zwy kłe go dnia do szli śmy do wnio sku, iż trze ba iść
za cio sem, udać się na ple ba nię i za dać pro bosz czo wi py ta nie, czy cięż ki sprzęt
mógł by wjeż dżać na na szą po se sję przez je go zie mię – daw niej łą kę, a obec nie nie -
prze by te, kil ku me tro we chasz cze. Przed la ty, kie dy pro bosz czo wie ob sie wa li jesz -
cze po sia da ny are ał, jeź dzi ły tam tę dy fur man ki. Oj ciec zro bił bra mę i cza sa mi z po -
lnej dro gi ko rzy stał w po ro zu mie niu z wło da rza mi pa ra fii. Ostat ni raz ja kieś pięt na ście
lat te mu.

Pro boszcz się zgo dził. […]
W upal ną, pierw szą, lip co wą so bo tę Mąż, wy po sa żo ny w ma cze tę, sie kie rę i ko -

sę za czął kar czo wać księ żą łą kę. Syn za in au gu ro wał rwa nie pod ło gi w po ko ju, któ -
ry ma być ła zien ką. Ja uda łam się na strych, by spa ko wać je go za war tość do kil -
ku dzie się ciu wo rów. Ma my w pla nie zro bić tak że no wy dach. 

Oka za ło się, że dla każ de go z nas miał to być dzień od kryć, choć na sze stro je
nie przy po mi na ły stro jów od kryw ców. 

Mąż od krył mię dzy in ny mi gniaz da ko ma rów, mró wek, os i szer sze ni, sku tecz -
nie uni ka jąc ich ata ku. Był uzbro jo ny, wia do mo. Mę ża od krył z ko lei w chasz czach
nasz ko le ga z pod sta wów ki, Zbi gniew K., któ ry za in te re so wa ny nie zwy kły mi od -
gło sa mi do cho dzą cy mi zza ogro dze nia je go po se sji, pod szedł bli żej, by zo ba czyć
co się dzie je. Uj rzał Mę ża, do wie dział się o na szych pla nach i za pro sił na gril la.
Mąż po twier dził, że wpad nie my (w koń cu bli sko), ale za rok, bo mo że do te go cza -
su skoń czy my re mont. Do dam, że Zbi gniew K. jest tak że ko le gą Ma ria na K. Ale
z tech ni kum.

Syn z ko lei od krył, że przed woj ną uży wa no pia sku ja ko ma te ria łu izo la cyj ne -
go. Po ze rwa niu de sek w na szej przy szłej ła zien ce znaj du je się obec nie to na te go
kru szy wa. O tym, ile pia sku, choć za byt ko we go, bę dzie my mie li po ze rwa niu pod -
łóg w po zo sta łych po miesz cze niach, nie chcę na ra zie my śleć.

Ja na stry chu od kry łam li sty, któ re pew nie sa ma spa ko wa łam kie dyś, gdy wy -
pro wa dza łam się do mia sta. Prze czy ta łam je den. Od mo jej uko cha nej Ka zi mie ry,
z lip co wą da tą – rok 1980. Wła śnie do sta łam się na stu dia. Bab cia pę ka ła z du my,
by na tych miast się zszyć, po tem zno wu pęk nąć etc., etc. 

Co to by ła za Bab cia! Nie do cze ka ła mo je go ma gi ste rium. Cie ka we, co by po -
wie dzia ła, gdy by wie dzia ła, czym się bę dę zaj mo wać przez na stęp ne la ta. 

Od wrze śnia mam prze wod ni czyć Wy dzia ło wej Ko mi sji Re kru ta cyj nej. Czas za -
to czył ko ło.

PO ZNAJ CIE PA TRY KA

Po znaj cie Pa try ka. Lat oko ło 40, ja kieś 160 cm wzro stu, po ru sza się jak Pa tryk
Pie trek z Ran cza i ma tak pięk ne oczy jak Jon Bon Jo vi. Jest wy zna czo nym przez

R
e

m
o

n
to

w
a

 s
y

lw
a

ANNA SITKOWA
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Pa na Ryś ka (to ten, któ ry zo sta wił u nas na stry chu wszyst -
kie do ku men ty i ka sę) kie row ni kiem eki py ro bią cej dach. Wy -
stę pu je w to pless, co w tym za wo dzie zro zu mia łe. Kie dy zo -
ba czy łam na je go ra mie niu ta tu aż w brzmie niu (pi sow nia
ory gi nal na): „Its maj lajf”, nie zdzi wi ła mnie fi zys na giej ko -
bie ty, umiesz czo na na ple cach. 

Pa tryk kie ru je eki pą, ale naj waż niej sze jest to, że sły nie ja -
ko We rgi liusz kiel ni.

Pa try ka po zna łam na ta ra sie w cza sie dru giej wi zji lo kal -
nej. Usły sza łam: „Mów mi Pa tryk”, mi mo że przed sta wi -
łam się imie niem i na zwi skiem. Mu sia łam mieć głu pią mi -
nę, gdyż do dał: „Oczy wi ście, je śli Szef po zwo li”. Szef, czy li
mój Mąż. Szef awan so wał na Pre ze sa już 13 sierp nia, kie -
dy pa no wie za czę li roz bie rać dach. Stwier dzi li wcze śniej,
że ce gła jest „ho len der ska”, a i in ne ma te ria ły oraz na rzę -
dzia naj wyż szej ja ko ści. Do mnie zwra ca li się per Kie row -
nicz ko.

13 sierp nia przy je cha li też oknia rze, któ rzy w sześć go dzin
wsta wi li 12 okien. Oczy wi ście wszyst kim za pro po no wa łam
ka wę lub her ba tę. Oknia rze przy szli i wy szli. De ka rze, jak się
mia ło oka zać, po zo sta li do 6 wrze śnia.

W eki pie Pa try ka „ro bi” tak że He nio, któ ry ma pro blem
z ko bie tą oraz oko ło sie dem na sto let nie dziec ko ja ko po moc -
nik, ale już bez je dy nek (zna czy zę bów przed nich). Wi dząc
to dziec ko, pod któ rym w po twor nym upa le za czę ły się ugi -
nać no gi, nie wy trzy ma łam i za pro po no wa łam zu pę. Oczy -
wi ście wi zja mo je go Sy na, któ ry gdzieś ha ru je jak wół – jak
się oka za ło w przy pad ku na szych de ka rzy 12 go dzin – ka -
za ła mi po rzu cić wcze śniej sze de kla ra cje, że nie bę dę go -
to wać dla fa chow ców. Nie po da ję na por ce la nie, jak co Nie -
któ re (Ma ry sia B. wie, o czym mo wa), lecz na sre brze, bo
nie mam tu in nych na kryć. Dziec ko od nio sło na czy nia i usły -
sza łam: „Sze fo wo, alem se po jadł, ja ka do bra zu pa”.
Od 13 sierp nia go tu ję za tem zu py i mu szę przy znać, że wi -
dok pu ste go czte ro li tro we go garn ka ce nię so bie wy so ko.
W ten spo sób zo sta łam Sze fo wą. Po po mi do ro wej z ry żem.
Na ko lej ny awans mu sia łam po cze kać do 16 sierp nia. Za -
słu ży łam so bie nań ka pu śnia kiem na że ber kach. Ko szyk od -
niósł Pa tryk ze sło wa mi: „Pa ni Pre zes, to roz pu sta, bo ga -
ta zu pa”.

Re to ry ka Pa try ka jest urze ka ją ca, ale nie je stem w sta nie
za pa mię tać więk szo ści je go wy po wie dzi. Mo gę za cy to wać jed -
ną. Na ta ra sie trze ba zro bić do cie ple nie, więc pod nie sie się
po ziom, to też trze ba kuć wej ścio we drzwi od gó ry, że by swo -
bod nie wcho dzić i wy cho dzić. Pa tryk ujął to tak: – „Pre zes,
trza kuć, bo się pier dal niesz”. Wy ja śnię, że Pre zes ma 186 cm
wzro stu, nasz Syn nie mal 2 me try, przy szła Sy no wa 175 cm.
Ja je stem wzro stu Pa try ka.

No, jesz cze jed no. Dziś ra no Pa tryk wpadł w szał, bo za -
czę ło się zbie rać na deszcz. Przy cho dzi i mó wi (Pre zes w pra -
cy): „Pa ni Pre zes, za raz pier dal nie, trza ku pić fo lię na wy lew -
kę”. Mi nę mia łam ta ką, jak wte dy, kie dy mi się przed sta wiał,
więc za pro po no wał, że ze mną po je dzie do miej sco we go ma -
ga zy nu bu dow la ne go, w któ rym oprócz zni czy, bi be lo tów
i che mii go spo dar czej moż na na być też ciu chy, no ta be ne wła -
śnie trwa pro mo cja i ce ny na praw dę oka zyj ne. Na miej scu oka -
za ło się, że po trzeb ne go wy mia ru fo lii nie ma ją. Wła ści ciel -
ka, Pa ni B., któ ra mnie zna od dziec ka, usły sza ła: „Pa ni Pre zes,
wy pier da la my, chu ja tu ma ją”.

Ju tro bę dzie krup nik z wkład ką.

PO PIO ŁY

Nad szedł dzień prze nie sie nia gra tów do pierw sze go z po -
ko jów, któ ry zo stał wy po sa żo ny w no wą pod ło gę. Prze no sze -
nie by ło dla nas za ję ciem znoj nym, gdyż łą czy ło się z roz krę -
ca niem i skrę ca niem łóż ka, wła sno ręcz ne go dzie ła mo je go
Mę ża. Wy zwa niu spro sta li śmy dzię ki po mo cy Sy na. Mąż roz -
krę cał, Syn wy no sił ko lej ne ele men ty na dwór, ja zaś usi ło -
wa łam zmyć z me bla, na któ rym znać by ło śla dy dzia łal no -
ści It smaj laj fa jesz cze, kurz sta no wią cy efekt wi zyt elek try ków,

pa nów od cen tral ne go ogrze wa nia oraz przede wszyst kim: mu -
la rza (sic!) Ma ria na oraz je go mę skie go po tom ka. 

Syn wy czysz czo ne ele men ty za no sił Mę żo wi, któ ry je skrę -
cał w po ko ju wy ło żo nym no wą pod ło gą. Nie mo gę po mi nąć
fak tu, iż kil ku go dzin na (śro do wa) ak cja by ła prze pro wa dzo -
na w trak cie prze cho dze nia fron tu at mos fe rycz ne go, któ ry nad -
cią gnął nad na szą oj czy znę po fa li afry kań skich upa łów. Krót -
ko mó wiąc: la ło jak z ce bra.

Nie moż na by ło jed nak zwle kać – na le ża ło się spie szyć,
by miej sco wy Je an Paul Sar tre zdą żył do przy szłej śro dy
po ma lo wać na stęp ny po kój. Pa no wie od pod łóg ma ją zja -
wić się u nas po raz dru gi za ty dzień. Kie dy zja wią się po raz
trze ci, te go chy ba nie zdo łał by prze wi dzieć ża den wróż -
bi ta.

Po szczę śli wym za koń cze niu ope ra cji pod kryp to ni mem
„Łóż ko”, prze no si li śmy po zo sta łe sprzę ty i pa pie ry. Wśród
nich na tra fi łam na od kry te na stry chu nie mal rów no dwa la -
ta te mu dwie pacz ki li stów. Na stęp ne go dnia po sta no wi łam
coś z ni mi zro bić.

Owo „coś z ni mi zro bie nie” za ję ło mi ca ły czwar tek. Mu -
szę za zna czyć z sa tys fak cją, że ko re spon den cja by ła uję ta
w blo ki. Ma rio la J. by ła by za chwy co na. 

Zbiór obej mo wał li sty z lat 1972-1983 i był po gru po wa ny
au tor sko oraz chro no lo gicz nie. Kie dy do ko na łam ich po sor -
to wa nia i spa ko wa nia? – Nie mam naj mniej sze go po ję cia, ale
chy ba przed wyj ściem za mąż. 

Li stów otrzy ma nych na miej ski ad res nie prze cho wu ję.
Z wy jąt kiem tych, któ re wy szły spod pió ra lu mi na rzy pol skiej
hu ma ni sty ki.

Za czę łam oczy wi ście od wni kli wej lek tu ry. Zdu mie nie,
wzru sze nie, zdzi wie nie, łzy, nie po skro mio ne wy bu chy
śmie chu, na dźwięk któ rych na wet ka fel karz opusz czał ła -
zien kę (nie wia do mo cze mu my ślał, że uru cho mi li śmy te -
le wi zor).

Na pierw szy ogień po szła ko re spon den cja z ko le żan ka mi,
po zna ny mi na nie szczę snych ko lo niach, jed nej z traum
mo je go dzie ciń stwa. Oka za ło się, że ko le żan ki (nie któ rych
z nich w ogó le nie pa mię tam) przy sy ła ły mi w tych li stach
wi do ków ki i wy cin ki z pra sy do ty czą ce dru ży ny Ka zi mie -
rza Gór skie go oraz pierw szej ekra ni za cji W pu sty ni i w pusz -
czy. Mo ja fa scy na cja fut bo lem by ła wów czas tak wiel ka, że
chy ba ka za łam się na zy wać Ćmi kie wicz (świad czy ły o tym
ele men ty in skryp cyj ne epi stoł). Jak wy ni ka ło z re la cji ma -
ło let nich nadaw czyń – ja re wan żo wa łam się im kart ka mi, któ -
re znaj do wa ły się w opa ko wa niach gum do żu cia o na zwie
„Do nald” oraz sre ber ka mi, w któ re by ły opa ko wa ne ów cze -
sne cze ko la dy. 

W li stach tych przej rza ło się ca łe mo je pe ere low skie dzie -
ciń stwo: ko le żan ki do no si ły o aka de miach z oka zji 22 lip ca,
na któ rych wy stę po wa ły w trak cie tur nu sów ko lo nij nych,
o uczest nic twie w pierw szo ma jo wych po cho dach (i o pa nu -
ją cej wów czas au rze), o szkol nych po tań ców kach, o ko le gach,
któ rzy rów nie do tkli wie na cie ra li świe żo spa dłym śnie giem
w Ka to wi cach (na uli cy Gli wic kiej), w Bie ru niu No wym, Ląd -
ku Zdro ju oraz w mo jej wsi. Kon tak ty z dziew czyn ka mi, o któ -
rych już bar dzo daw no i to cał ko wi cie za po mnia łam, urwa -
ły się po za koń cze niu pod sta wo we go eta pu edu ka cji. Je den
z li stów z te go blo ku za cho wa łam. 

Zo stał na pi sa ny w Ląd ku Zdro ju 17 ma ja 1975 ro ku. Au -
tor ka, pod pi sa na prze zwi skiem „Ika”, in for mu je mnie, że
po dob nie jak ja, rok szkol ny koń czy 5 czerw ca, z tym, że
na stęp ny za czy na 1 wrze śnia (by ła już li ce alist ką), pod czas
gdy ja – jesz cze w pod sta wów ce – mam wró cić do na uki
20 sierp nia. Ko nia z rzę dem te mu, kto dziś mi wy ja śni dla -
cze go tak by ło? Da ła bym so bie gło wę uciąć, że rok szkol -
ny za wsze za czy nał się w Pol sce 1 wrze śnia. Z wy jąt kiem
rzecz ja sna 1939 ro ku. [Do pi sek: Dziś, 25 wrze śnia 2015
ro ku, z au dy cji pt. Go dzi na praw dy w ra dio wej trój ce do -
wie dzia łam się, że do szko ły w ro ku 1939 dzie ci mia ły
pójść 4 wrze śnia]. 

Nadaw czy ni zdra dza ła mi w li ście swo je ży cio we pla ny („Ja
po L.O. idę na ste var de sę” – pi sow nia ory gi nal na); ujaw nia -
ła swo je upodo ba nia („bar dzo in te re su je mnie (…) ma lar stwo
a ra czej ma larz: Ma tej ko”) oraz wy mie nia ła ulu bio nych ar -
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ty stów i mu zycz ne fa scy na cje („ak tor – Mor re Ro ger, pio sen -
karz pol ski – Je rzy Grun wald, ze spół – Chi ca go, pio sen ki:
Mo ja dro ga ja Cię ko cham, Asta ma nia na” [to chy ba cho dzi -
ło o utwór ze spo łu „Ab ba” – przyp. A.S.]).

Mo je zdu mie nie w trak cie lek tu ry te go li stu na ra sta ło wraz
z jej po stę pem (nie peł ne trzy stro ny w krat kę, wy rwa ne ze środ -
ka ze szy tu). Nie dość, że nie mia łam po ję cia, iż kie dyś zna -
łam ko goś z Ląd ka Zdro ju, że wró ci łam do szko ły w ro ku 1975
już w sierp niu, to jesz cze – znaj du ją cy się tuż przed ele men -
ta mi de skryp cyj ny mi – na stę pu ją cy pas sus wpro wa dził mnie
w cał ko wi te osłu pie nie: „Bar dzo się cie szę z te go, że pi szesz
po wieść. Mo gła byś mi ją stre ścić w li ście?” Naj pierw za nio -
słam się od śmie chu, ale szyb ko od zy ska łam po wa gę, gdyż
prze ży łam dwie epi fa nie. 

Pri mo. Rze czy wi ście, mia łam na kon cie ja kieś ba zgro ły,
osnu te na kan wie mo jej pierw szej, naj wcze śniej szej, pod sta -
wów ko wej fa zy za ko cha nia w mo im Mę żu (by ły trzy, zgod -
ne z eta pa mi wspól nie od by tej przez nas edu ka cji). Se cun do.
Sko ro do tej po ry nie zy ska łam przy dom ka „pol ska Jo hann
Wol fgang von Go ethe” (ale on był młod szy ode mnie, kie dy
pod jął li te rac ką ro bo tę!), to mu szę na tych miast od na leźć owo
dzie ło i jesz cze prę dzej je uni ce stwić. 

Po skon sta to wa niu, że to na ra zie nie jest moż li we, gdyż
utwór (je śli go nie znisz czy łam) mu si znaj do wać się w jed -
nym z pu deł w piw ni cy, miesz czą cych mo je po ezje (by łam
kie dyś prze świad czo na, że No bla w dzie dzi nie li te ra tu ry mam
jak w ban ku) oraz dzien ni ki (al bo wiem je dy nie dra ma tu się
nie ima łam), przy stą pi łam do ana li zy blo ku li stów od
An ny W., daw niej G., z któ rą przy jaź nię się od trze cie go ro -
ku ży cia. Li sty po cho dzi ły z na stę pu ją ce go okre su: ko niec
pod sta wów ki – po czą tek li ceum i nie by ły – po dob nie jak
już wspo mnia ne epi sto ły – po zba wio ne wa lo rów do ku men -
ta cyj nych. 

Przy ja ciół ka do no si mi z Gdań ska (zo sta ła ze sła na na ko -
lo nie, ale chy ba na wła sne ży cze nie), że ma cho re gar dło,
gdyż zja dła „lo da za 8 z pian ką” (tu mo ja pa mięć mnie chy -
ba nie za wo dzi: by ły to 4 gał ki plus coś ta kie go, co przy -
po mi na ło na dzie nie w zna nym i dziś ciast ku o na zwie ptyś).
Pa mię tam to chy ba dla te go, gdyż w cza sach li ce al nych czę -
sto cho dzi li śmy po lek cjach do po bli skiej, dziś kul to wej
cu kier ni, i ko le dzy bi li re kor dy w licz bie kon su mo wa nych
ga łek. Wy da je mi się, że wy gra na na le ża ła do Ma riu -
sza M. – na jed no po sie dze nie spo żył lo dy bo daj za 10 zło -
tych (z pian ką oczy wi ście i w wa flo wym kub ku, al bo wiem
w me ta lo wym pu char ku – z ły żecz ką – by ło by nie spor to wo).
Mu szę za py tać Mę ża, na pew no bę dzie wie dział, gdyż brał
udział w tych za wo dach. [Mąż za py ta ny wie czo rem od grze -
bał z ko lei w pa mię ci wy czy ny lo do we Ja ro sła wa K. (oj ca
chrzest ne go na sze go Sy na), któ ry koń czył spo ży wa nie wa -
flo we go kub ka, pod czas gdy in ni za wod ni cy by li do pie ro
na eta pie dru giej gał ki].

List mo jej Przy ja ciół ki sta no wi rów nież świa dec two
prze mian se man tycz nych, ja kie moż na za ob ser wo wać w na -
szej mo wie oj czy stej. Otóż re la cjo nu jąc mi swój sa mot ny
spa cer (jesz cze przed wy jaz dem na owe ko lo nie, na któ re
jej chy ba nie ze sła no) nad mie ni ła, że na po tka ny przez nią
„syf” (tzn. ko le ga z kla sy, w któ rym się wów czas pod ko chi -
wa ła – cho dził po tem z Ma ria nem K. do tech ni kum) nie po -
wie dział jej „cześć”, co po trak to wa ła (rze ko mo) ja ko de spekt.
Za to za jeż dżał jej dro gę, al bo wiem po ru szał się na mo to -
ro we rze (ja ko je dy ny w kla sie był po sia da czem tej kla sy po -
jaz du), co z je go stro ny by ło praw do po dob nie spek ta ku lar -
ną ma ni fe sta cją od wza jem nia ne go uczu cia. Nie pa mię tam,
abym w tam tej do bie mó wi ła o ró wie śni kach płci mę skiej:
„sy fy”, ale wi docz nie mu sia ło tak być, gdyż Przy ja ciół ka
przy bli ża jąc mi gdań skie atrak cje ko lo nij ne re la cjo no wa ła:
„Jest tu kil ku sy fów. Ale mi się chce rzy gać jak pa trzę
na nich”. [Dziś prze tłu ma czy ła bym to tak: „Jest tu pa rę ciach,
wy wo łu ję ich za in te re so wa nie, ale uda ję, że jest mi to obo -
jęt ne” (oczy wi ście pew nie by ło na od wrót, mu szę za py tać
o to An nę W., wcze śniej G.)]. Wy da je mi się, że w ko re spon -
den cji przy ja ciel skiej nadaw ca po słu gu je się ko dem zna nym
od bior cy. Mu szę za się gnąć kon sul ta cji w tej spra wie
u Ma rio li J. 

Epi sto lo gra fii, któ rą nie gdyś upo rząd ko wa łam, blok trze -
ci. Naj ob szer niej szy. Tek sty wręcz epic kie, ujaw nia ją ce ta lent
nar ra cyj ny Nadaw czy ni, ale też do ku men tu ją ce krę te dro gi
na szej przy jaź ni, peł nej dra ma tycz nych za krę tów. Li sty
od Ka ta rzy ny. 

Z Za ko pa ne go, z Lu bli na, z na szej wsi do mnie (prze by -
wa ją cej po za do mem). Mo wa w tych li stach o Pe wek sie, ciu -
chach z Mo dy Pol skiej, o tym, „że ca ły Za ko piec cho dzi
w dżin sie” (bu ty, tor by, płasz cze, ma ry nar ki, „co chcesz zresz -
tą”), o tym, że do la ry zdro ża ły a my te szma ty prze cież mieć
mu si my. Re la cje w ro dza ju: „Wpadł do mnie w dro dze
na uczel nię [mo wa oczy wi ście o atrak cyj nym męż czyź -
nie – przyp. A.S.], ale ja wy glą da łam jak na ust nej ma tu rze
z pol skie go, więc sa ma ro zu miesz: ty le by ło sek su…”, prze -
mó wi ły dziś do mnie na no wo i nie wy wo ła ły pro ble mów
z pa mię cią. 

Ma tu rę ust ną z pol skie go zda wa ły śmy ja ko je dy ne ze
wszyst kich abi tu rien tów na sze go rocz ni ka. By ła to spo ra od -
wa ga – mo ja mo że mniej sza, bo Ka ta rzy na – wy bit nie in -
te li gent na – za na uką w li ceum, na wet w ostat niej kla sie,
osten ta cyj nie nie prze pa da ła. Na eg za mi nie wy glą da ła jak
upiór, bo w przed dzień zda ła so bie spra wę, że je śli nie po -
wie dzie się plan (ustaw ka z lo so wa niem te ma tów, no ta be -
ne po mysł po lo nist ki), po praw ka pew na. Plan się nie udał.
Mo głam jej po móc tyl ko ja, ale by ły śmy wte dy zno wu skłó -
co ne. Po mo głam. Do dziś pa mię tam, jak Ka ta rzy na, sie dząc
w pierw szej ław ce (w cza sie przy go to wa nia się do od po wie -
dzi na wy lo so wa ne py ta nia) prze su wa ła się wraz ze sto li kiem
i krze słem „ku mnie”, ja zaś plo tłam jej coś, za co kil ka na -
ście mi nut póź niej otrzy ma ła – bo daj czy nie piąt kę?

Ja kimś cu dem się więc uda ło. Młod szym przy po mnę
przy oka zji su cha ra, któ re go je dy nym nie za prze czal nym wa -
lo rem by ła tak ce nio na za wsze przez nas la ko nicz ność: „Ty -
le by ło sek su – po wie dział rol nik – wy cią ga jąc ja ja z ko -
siar ki”. 

W tych li stach by ło du żo o książ kach, o fil mach, o przed -
sta wie niach te atral nych, o kon cer tach. O na dziei, ma rze niach,
pla nach, przy jaź ni, mi ło ści. O sen sie ży cia. Pi sa ła je oso ba,
któ ra zna czy ła dla mnie bar dzo wie le, któ ra in spi ro wa ła mnie
in te lek tu al nie, z któ rą mi się świet nie śmia ło, ale któ ra nie po -
tra fi ła ko chać lu dzi. Wo la ła psy. Zmar ła czte ry la ta te mu w oko -
licz no ściach je żą cych wło sy na gło wie. Nie przy ję łam te go
do wia do mo ści. Dla te go od daw szy jej ostat nią po słu gę, nie
od wie dzi łam do tąd jej gro bu.

Wśród li stów, któ re od na la złam dwa la ta te mu na stry chu
by ły i in ne blo ki (epi sto ły nadaw ców płci mę skiej; „pi sa nia”
od mo ich ro dzi ców i babć, a tak że apo kry fy [!]). Ich lek tu ra
za ję ła mi ca ły dzień. Był to dzień nie zwy kły. Po zwo lił mi ode -
rwać się od pro ble mów z ka fel ka rzem, z „Bez sen su” i od ich
szorst kiej ko ha bi ta cji, ale tak że przy po mnieć so bie mo je ży -
cie sprzed prze pro wadz ki do mia sta. Chy ba za czy nam ro zu -
mieć pa sję ba da czy epi sto lo gra fii. Kła niam się Ma rio li J. Li -
sty to ko pal nia wia do mo ści wsze la kich, rów nież o so bie
sa mym.

* * *

W ubie głym ro ku otrzy ma li śmy w pre zen cie od Sy na
śred niej wiel ko ści kok siak. Wczo raj wie czo rem owi nę łam
go alu mi nio wą fo lią, zro bi łam za da sze nie z tej że. Bar dzo
sta ran nie wło ży łam doń pra wie wszyst kie otrzy ma ne nie -
gdyś li sty.

Pod pał ka do gril la spra wi ła, że szyb ko stra wił je ogień. Mam
na dzie ję, że mo ich epi stoł nikt nie ar chi wi zu je. W koń cu list
to „roz mo wa nie przy tom nych”. In tym na sy tu acja, któ rą na -
le ży usza no wać. 

W ten spo sób po mo im nie siel skim i po nie aniel skim dzie -
ciń stwie oraz po mło do ści dur nej i chmur nej, któ re spę dzi -
łam na wsi, po zo sta ła tyl ko kup ka po pio łu na dnie kok sia ka
w wer sji mi di. 

Po tem jed nak spraw dzi łam szpi kul cem. 
Tak jak my śla łam. Żad ne go dia men tu na dnie nie by ło.

■
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W 1862 r.,

prze by wa ją cy w Pa ry żu
ks. Pa weł Ka miń ski,

Ślą zak z po cho dze nia

i eks pa triant z War sza wy

we zwał Fran cu zów

do so li dar no ści

i wspie ra nia Po la ków

wal czą cych o wy zwo le nie

z nie wo li na ro do wej i po li tycz nej.

Wie rzył w od ro dze nie

nie pod le gło ści Pol ski.

Opo wia dał się
za przed ro zbio ro wy mi

jej gra ni ca mi.

Je go ode zwa no si ła ty tuł
„Ap pel au cler gé et à la na tion

fran ça ise par un pre tre

po lo na is exi le”.

W
Pa ry żu ka zań ks. Ka miń skie go
chęt nie słu cha li ucznio wie słyn -

ne go pol skie go gim na zjum przy bul -
wa rze Ba ti gnol les. Kształ ci ło na ry bek
dla szkół ofi cer skich. Je go ele wo wie
no si li woj sko we ro ga tyw ki i gra na to -
we cza ma ry z kar ma zy no wym koł nie -
rzem szy te na wzór war szaw skiej
gwar dii na ro do wej z cza sów po wsta -
nia li sto pa do we go. Zdo bi ły je srebr -
ne gu zi ki z Bia łym Or łem i Po go -
nią – go dłem Po la ków, Li twi nów
i Ru si nów, dla któ rych oj czy zną by -
ło Kró le stwo Pol skie.

Ks. Pa weł, li czą cy 28 wio sen cie szył
się po pu lar no ścią w krę gach To wa rzy -
stwa Mło dzie ży Pol skiej (TMP),
sprzy mie rzo ne go ze Zjed no cze niem
Emi gra cji Pol skiej. Ser ca jej człon ków
pod bi jał mło dzień czym tem pe ra men -
tem i ro man tycz nym sty lem by cia.
Da rzył ich sym pa tią i był do nich
przy wią za ny. Na prze ło mie 1861
i 1862 zna lazł się wśród zwo len ni ków
no we go prze wod ni czą ce go Zyg mun -
ta Pa dlew skie go, w rok póź niej bo ha -
ter skie go do wód cy Po wsta nia Stycz -
nio we go.

„Gdzie szla chet na mło dzież na sza
tam i ja”

TMP
za wią za ło się w Pa ry żu,
w lip cu 1861 r. Zrze sza ło

Po la ków przy by wa ją cych z kra ju,
za pew nia ło im po moc. Utrzy my wa -
ło kon tak ty z dzia ła ją cą na zie miach
pol skich or ga ni za cją po wstań czą. Peł -
ni ło ro lę jej dy plo ma tycz ne go przed -
sta wi ciel stwa utrzy mu ją ce go sto sun -
ki z or ga ni za cja mi i mę ża mi sta nu
Eu ro py. Po przez pra sę za gra nicz ną
kształ to wa ło opi nię pu blicz ną in nych

HENRYK SZCZEPAŃSKI

Po wstań czy

ka pe lan

z Jó ze fow ca
Je den rok z bio gra fii ks. Paw ła

155 rocz ni ca po wsta nia stycz nio we go

Ks. Pa weł Ka miń ski, por tret fo to gra fia ze zbio rów ro dzin nych dr Man fre da Pe ter sa, pra wnu ka ks. Paw ła.
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państw i zjed ny wa ło jej przy chyl ność
dla spra wy pol skiej. Je go funk cjo na -
riu sze zbie ra li in for ma cje po li tycz ne
i prze ka zy wa li kie row nic twu pol -
skie go ru chu po wstań cze go w War -
sza wie. Uży wa li pie czę ci z na pi sem
„San gu is et fer rum li ber ta tis via”
(krew i że la zo dro gą do wol no ści).
Wzo ro wa li się na sta tu tach „warsz ta -
tów sztu ki kró lew skiej”. Sku pi li nie -
mal ca łą mło dzież emi gra cyj ną.

Do TMP mógł przy stą pić Po lak,
prze by wa ją cy po za gra ni ca mi ziem
pol skich. Wstę pu jąc do za kon spi ro wa -
ne go związ ku ślu bo wał bez względ ne
po słu szeń stwo Ko mi te to wi Wy ko -
naw cze mu i speł nia nie je go po le -
ceń – na wet z na ra że niem ży cia.
Ja ko czło nek zwy czaj ny zo bo wią -
zy wał się do wpła ca nia skład ki. Trzy -
oso bo wy Ko mi tet Wy ko naw czy zo -
bli go wa ny do prze strze ga nia za sad
słusz no ści, ety ki i spra wie dli wo ści
miał nie ogra ni czo ną wła dzę dys kre -
cjo nal ną, któ ra uła twia ła kon tak ty
za rów no w sto sun kach z kra jem jak
i za gra ni cą. Or ga nem pra so wym
TMP – kol por to wa nym tak że na pru -
skim Ślą sku – był „Głos z Pa ry ża
i Ge nui”, wy cho dzą cy od 1861 r.

„Oko ło te go sto wa rzy sze nia – pi sał
ks. Ka miń ski – wszyst kie od cie nia po -
li tycz ne ca łej emi gra cyi zbie rać się za -
czy na ły, przez co tym więk sze go na -
bie ra ło wzro stu. Bę dąc człon kiem
Sto wa rzy sze nia Mło dzie ży (bo gdzie
szla chet na mło dzież na sza tam i ja),
uczęsz cza łem na wszyst kie po sie -
dze nia i ze bra nia, gdzie nie raz
zdu mie wać się trze ba by ło nad roz pra -
wa mi i uwa ga mi nie któ rych mło -
dzień ców dla doj rza ło ści i roz sąd ku
w za pa try wa niu się na rze czy.”

Po dziw i sza cu nek ks. Paw ła bu dzi li
wy bit ni dzia ła cze TMP, któ rzy na wią -
za li „ści słe sto sun ki z mło dzie żą
wszyst kich pra wie uni wer sy te tów
eu ro pej skich”.

„(...) Z tej szko ły wy szli pierw si bo -
ha te ro wie po wsta nia na sze go, jak
świę tej pa mię ci: Pa dlew ski Zyg munt,
Bo brow ski Ste fan, Wa si lew ski Alek -
san der, Ga szyń ski i in ni, któ rzy wszy -
scy mę czeń ską śmier cią w obro nie
kra ju po le gli.” – wspo mi nał po la tach
ks. Ka miń ski i he ro izm tych daw nych
przy ja ciół przy wo ły wał rów nież
w póź niej szych swych wy stą pie niach
na Ślą sku.

W dro dze do oj czy zny

P
od czas wi gi lij nej wie cze rzy na ro -
do wej 1861., zor ga ni zo wa nej przez

pa ry ski ko mi tet TMP, ks. Ka miń -
skie mu przy padł w udzia le „za szczyt

pre zy do wa nia ra zem z je ne ra łem Wy -
soc kim Jó ze fem”, któ ry tam te go wie -
czo ru prze po wie dział „ry chłe wej ście
na sze do kra ju” uro czy ście za pew nia -
jąc: „naj da lej w czerw cu nad cho dzą -
ce go ro ku sam się w kra ju sta wię”.

Ja ko czło nek TMP, ks. Ka miń ski
utrzy my wał kon tak ty z kon spi ra to ra -
mi nad Wi słą i wie dział, że zbli ża się
go dzi na in su rek cyj ne go alar mu.
W sierp niu 1862 mło dzi emi gran ci,
jak i ele wo wie roz wią za nej pol skiej
szko ły woj sko wej z po d al pej skie go
Cu neo w Pie mon cie, na we zwa nie
Ko mi te tu Cen tral ne go Na ro do we go
(KCN) w War sza wie –z róż nych
stron Eu ro py wy ru szy li do kra ju.
Do taj ne go ape lu za sto so wa li się
wszy scy wy cho wan ko wie szko ły
wraz z ka drą ofi cer ską. Ka miń ski, po -
dob nie jak zwo len ni cy pla nów Ja ro -
sła wa Dą brow skie go prze wi dy wał, że
wy buch zbroj ne go zry wu zo sta nie
ogło szo ny naj póź niej la tem na stęp ne -
go ro ku. Nie znaj du jąc dla sie bie za -
trud nie nia wśród pa ry skiej Po lo nii po -
sta wił na wal kę w pierw szych
sze re gach po wsta nia. W kon su la cie
ro syj skim w Pa ry żu bez więk szych
trud no ści otrzy mał pasz port emi gra -
cyj ny na po wrót do War sza wy, ale tam
nie miał za mia ru po je chać. Sły szał
o po dob nych „przy słu gach” i był pe -
wien, że za przy chyl no ścią car skich
dy plo ma tów czai się zwy kły pod stęp!

„Ko muż nie wia do mo iż Mo ska le
ła two da ją pasz por ta Po la kom w na -
dziei iż ci, przy byw szy nad gra ni cę,
bę dą po chwy ce ni i po wie sze ni lub de -
por to wa ni w głąb Mo skwy? Ca ła
więc rzecz za le ży na tem jak się wy -
wi nąć z jed ne go lub dru gie go.
W pasz por cie mo im po wie dzia no
by ło bym wprost do War sza wy po je -
chał (va la ble po ur ce seul voy age)
i za mel do wał się tam w po li cyi. Opu -
ści łem Pa ryż we Wrze śniu 1862 ro ku.
A że do War sza wy trze ba by ło je chać
na Kra ków, więc tu się za trzy ma łem.”

Nie my lił się, bo w ślad za nim car -
scy agen ci z Pa ry ża – upo rczy wie my -
lą cy je go za kon ną przy na leż -
ność – prze sła li ta ką oto no tat kę:

„Ksiądz mi sjo narz Ka miń ski (Pa -
weł), je zu ita i czło nek Cen tral ne go
Ko mi te tu, któ ry w lip cu lub sierp -
niu 1861 ro ku uciekł z War sza wy
i wy gła szał w Pa ry żu bun tow ni cze ka -
za nia w ko ście le L’As somp tion, wy -
je chał zno wu do Pol ski (na le ża ło by go
aresz to wać)”.

Od je sie ni 1862 r., ks. Pa weł su -
mien nie wy peł nia jąc obo wiąz ki dusz -
pa ster skie wśród mło dzie ży, pod wa -
wel skie go gro du brał czyn ny udział
w or ga ni za cji po wstań cze go pod zie -
mia w mie ście i oko li cy.

„W Kra ko wie rów nież za ufa nie
mło dzie ży zy skaw szy, po dob ny mnie
tam jak w Pa ry żu za szczyt spo tkał,
pre zy do wa łem bo wiem w wi li ją Bo -
że go -Na ro dze nia 1862 ro ku przy
skrom nej wie cze rzy, któ rą dla mnie
wy pra wio no i przy któ rej stu prze szło
mło dzie ży udział bra ło.” – wspo mi -
nał ks. Ka miń ski.

Na ga li cyj skim po gra ni czu

Na
wy buch po wsta nia nie cze kał
z za ło żo ny mi rę ka mi. Od wrze -

śnia agi to wał wśród rze mieśl ni ków
kra kow skich, któ rych wer bo wał
do huf ca szty let ni ków, naj głę biej za -
kon spi ro wa nej gru py pod ziem ne go
pań stwa po wstań cze go, po wo ła nej
do ochro ny rzą du przed agen ta mi
ro syj ski mi, do dziś przez jed nych
ota cza nej zło tą a przez in nych – czar -
ną le gen dą.

Po no wym ro ku 1863 spo ty ka my go
już po dru giej stro nie ów cze snej gra -
ni cy Habs bur gów z pań stwem mo -
skiew skich ca rów. Znaj du je się
w Oj co wie, 15 ki lo me trów od pod wa -
wel skie go gro du, po mię dzy ochot ni -
ka mi szy ku ją cy mi wy pra wę na
Ol kusz, Dą bro wę Gór ni czą i nad gra -
nicz ny So sno wiec, le żą ce w wi dłach
dwu ro syj skich gra nic mię dzy za bo ro -
wych – z Pru sa ka mi i Au stria ka mi.

Do wódz two hi sto rycz nej ir re den ty
kwa te ro wa ło, w ho te lu „Pod Ło kiet -
kiem”, wcze śniej peł nią cym funk cję
sa na to rium wy bu do wa ne go przez
dr. Alek san dra Prze zdziec kie go. Mie li
tam kan ce la rię szta bo wą, szpi tal oraz
ko sza ry ko sy nie rów i strzel ców. Resz -
ta po nad 2000 li czą ce go od dzia -
łu – pier wo ci ny ar mii pol skiej ulo ko -
wa ła się na wło ściań skich kwa te rach
w Prąd ni ku i oko li cy. Głę bo kie wą wo -
zy, za le sio ne wzgó rza, ja my, za pa dli -
ska i ja ski nie uła twia ły szyb kie
i sku tecz ne for ty fi ko wa nie lub ma sko -
wa nie od dzia łów. Musz try od by wa li
w ogro dzie uzdro wi sko wym, obok
sie dzi by szta bu. Sku pia ły woj sko
przez ca ły dzień z prze rwa mi na śnia -
da nie i obiad. Gdy za pa dał zi mo wy
zmierzch ofi ce ro wie uczy li po wstań -
ców po słu gi wa nia się bro nią a wie czo -
rem śpie wa li pie śni na ro do we.

Obok wej ścia do bu dyn ku, w któ -
rym 155 lat te mu mie ścił się la za ret,
ka pe la nia i głów na kwa te ra po wstań -
cza znaj du je się ta bli ca pa miąt ko wa.
Wień czy ją go dło Ko mi te tu Cen tral -
ne go Na ro do we go, któ ry peł nił funk -
cję wła dzy na czel nej ta jem ne go pań -
stwa pol skie go. Herb uzu peł nia ją:
in wo ka cja „Bo że Zbaw Pol skę”, in -
skryp cja przy po mi na ją ca, że tu taj
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kwa te ro wał sztab płk. Apo li na re go
Ku row skie go oraz me men to – „Stąd
wy szli w ostat ni bój!”

55 lat li czą cy płk Ku row ski był na -
czel ni kiem wo jen nym wo je wódz -
twa kra kow skie go. Do wo dził pod czas
wy pra wy na Mie chów. Pod je go roz -
ka za mi ks. Ka miń ski de biu to wał ja -
ko ka pe lan żu awów, do któ re go zgod -
nie z in struk cją władz po wstań czych
na le ża ło tak że wy stę po wa nie z Krzy -
żem Świę tym w pierw szym sze re gu
żoł nie rzy ru sza ją cych do ata ku. Na co
dzień dbał o pod nio sły i re li gij ny na -
strój ży cia obo zo we go. Trosz czył
się aby o wscho dzie i za cho dzie
słoń ca po wstań cy wspól nie od ma wia -
li pa cie rze. W nie dzie le i świę ta ce -
le bro wał Msze po lo we, koń czą ce
się hym nem „Bo że coś Pol -
skę...” – pie śnią, któ rą po raz pierw -
szy – on sam od śpie wał 2 la ta wcze -
śniej przed ko ścio łem Kar me li tów
na Lesz nie w War sza wie.

„Chcąc tru dy i nie wy go dy obo zo -
we uprzy jem nić i żoł nie rzom na -
szym po cie chę re li gij ną przy nieść,
spro wa dzi łem do obo zu oł tarz po lo -
wy i wszyst ko co do od pra wia nia na -
bo żeń stwa po trzeb nym by ło: co dzień
od pra wia ła się Msza świę ta, w nie -
dzie lę zaś ca łe woj sko w obo zie znaj -
du ją ce się przy uro czy stem na bo -
żeń stwie asy sto wa ło. Wi dok ca łe go
obo zu był dziw nie pięk ny i nie zmier -
nie po ru sza ją cy! co dzień od by wa ły
się musz try i in ne ćwi cze nia woj sko -
we. Ser ce się ra do wa ło pa trząc na te
nie licz ne jesz cze, ale na dzie ją sil ne
sze re gi przy szłych wy baw ców oj -
czy zny na szej, nikt na wet do my śli nie
przy pu ścił, że tych bie da ków tak
smut ny cze kał ko niec.” – wspo mi nał
ks. Ka miń ski.

Po wstań czym huf com zło żo nym
głów nie z kra kow skich aka de mi ków
i gim na zja li stów da le ko by ło do mi -
li tar ne go stan dar du. Ochot ni cy by li
nie do zbro je ni. Głów ną ich bro nią
by ły ko sy i broń pal na – naj czę ściej
my śliw ska. Bra ko wa ło odzie ży, obu -
wia i pro wian tu. W tym cza sie do od -
dzia łów Fran cisz ka Ro che bru ne’a,
ko men dan ta kra kow skiej szko ły fech -
tun ku – wraz z gru pą ko le gów z po -
li tech ni ki pu ław skiej przy łą czył się
Adam Chmie low ski, póź niej szy Brat
Al bert a po la tach świę ty wy nie sio ny
na oł ta rze Ko ścio ła rzym sko ka to lic -
kie go. Był wte dy peł nym ani mu szu
sie dem na sto let nim ka wa le rzy stą i nie
my ślał o ka płań skim po wo ła niu. Czy
za warł bliż szą zna jo mość ze swo im
ka pe la nem ks. Ka miń skim? Nie wie -
my. Na to miast w je go wspo mnie niach
za cho wał się opis jed nej z walk traf -
nie ilu stru ją cy in su rek cyj ne ba ta lie:

„Ja ke śmy by li u Prą dow skie go
w ka wa le rii z Fran kiem, po dro dze
do Mie cho wa stra ci łem me go arab -
skie go ogie ra, któ re go do sta łem ze
staj ni Za bie rzow skich w Ko so wie.
Nie by ło jak so bie po ra dzić, wzią łem
prze to sta rą, si wą, ta tar ko wa tą ko by -
łę od jed ne go mły na rza. Sio dło z ogie -
ra by ło za wiel kie, a po prę gi za dłu -
gie, tak żem ja na onej kla czy sie dział
tyl ko na ola bo ga. Prą dow ski wy słał

mnie z Fran kiem i pięt na sto ma uła na -
mi w przed niej stra ży. By ła strasz -
na od wilż i mgła. Ko nie by ły schla -
sta ne bło tem i okrut nie zmor do wa ne.
Dro ga wio dła przez wrzo so wi ska
do brze zin ki. I oto na gle z dru giej stro -
ny po ka za ła się więk sza szpi ca ko zac -
ka. Na ro bi li okrop ne go wrza sku
i w no gi. Za chwi lę esau ła za wró cił
ich i po gnał na nas, bo ich by ła
Więk sza ku pa, no i za czę ło się ko tło -

„Ofi ce ro wie na czel ni ka Ku row skie go w Oj co wie”, re pro duk cja z: WA CŁAW TO KARZ KRA KÓW
w PO CZĄT KACH PO WSTA NIA STYCZ NIO WE GO I WY PRA WA NA MIE CHÓW. TOM II. W KRA KO -
WIE. OD BI TO W DRU KAR NI „CZA SU” POD ZA RZĄ DEM A. ŚWIE RZYŃ SKIE GO. 1914.
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wa nie. Mo ia klacz by ła na ro wi sta
i aku rat jej się za chcia ło stać. A tu le -
ci na mnie pię ciu ko za ków i wrzesz -
czy: „Nie uj diosz, nie uj diosz!” i z dzi -
da mi na mnie. W jed nej chwi li
o ma łom z ko nia nie zle ciał, bo się ze
mną sio dło prze krę ci ło. Pu ści łem je
tak, że zwi sło pod brzu chem ko nia,
a tu, jak mo gę, oga niam się ko zu niom
sza blą. Oni by li w wiel kim stra chu,
jed nak mnie już kil ka ra zy dziab nę li
lan ca mi tak, że bur ka spa dła. Tym cza -
sem Fra nek z uła na mi zma gał się z ca -
łym od dzia łem. Pa trzę, a tu esau ła ubił
z pi sto le tu Fran ko wą klacz, wy cho wa -
ną przez nie go od źre bię cia. Rów no -
cze śnie od lan cy zgi nął je den z uła -
nów... Le d wie się Fra nek po zbie rał,
sko czył po tam te go ułań skie go ko nia,
po rwał dwóch jesz cze uła nów i ude -
rzył na mo ich ko za ków. Za raz jed ne -
go za je chał w łeb sza blą, a resz ta ucie -
kła. Tak mi, moi dro dzy, Fra nek ży cie
ura to wał”.

W lu tym 1863 r. ks. Ka miń ski ja ko
ka pe lan po lo wy uczest ni czył w ostat -
niej fa zie – za koń czo nej klę ską – wy -
pra wy na Mie chów. Ewa ku owa li się
do Oj co wa. Pod czas od wro tu opa try -

wał ran nych a umie ra ją cym udzie lał
sa kra men tów. Gra ni cę au striac ką,
wraz z nie do bit ka mi prze kro czy li
w la sach Ten czyń skich oko ło 20 ki -
lo me trów od Kra ko wa.

Za przy się że nie dyk ta to ra

Po
roz bi ciu od dzia łów płk. Ku -
row skie go pod Mie cho wem,

ks. Ka miń ski prze szedł do obo zu
Ma ria na Lan gie wi cza sta cjo nu ją ce go
w Gosz czy, od le głej o 3 go dzi ny
mar szu od Kra ko wa. Tam peł nił funk -
cję na czel ne go ka pe la na. Był obec ny
pod czas wrę cza nia ge ne ra ło wi – rzą -
do wej no mi na cji na dyk ta to ra po wsta -
nia a na za jutrz ce le bro wał na bo żeń -
stwo po lo we i przyj mo wał je go
dyk ta tor ską przy się gę wier no ści Bo -
gu i Oj czyź nie. Nie omiesz kał te go
od no to wać w swo ich za pi skach:

„Przy byw szy do So snów ki i za ło -
żyw szy tam obóz, pan Je zio rań ski żą -
dał abym ro tę przy się gi, tak dla Lan -
gie wi cza jak i dla woj ska, uło żył.
»Je ne ra le, od rze kłem, czyż to nie
za wcze śnie jesz cze?«. »Cóż ro bić,

od po wie dział, sta ło się, bę dziem go
wspie rać jak bę dziem mo gli«. Spi sa -
łem więc ro tę przy się gi te goż sa me -
go dnia; od pra wi łem na bo żeń stwo,
pod czas któ re go sto sow ną do oko licz -
no ści ma jąc prze mo wę, przed sta wi -
łem pa nu Lan gie wi czo wi ca łą waż -
ność i wiel kość obo wiąz ków ja kie
bie rze na sie bie. Po prze mo wie Lan -
gie wicz od wra ca się do woj ska
i przed zło że niem przy się gi, po wia -
da: »Je że li bym jed ne go sło wa z te go
co tu przy się gać bę dę nie do cho wał,
każ dy z was ma pra wo strze lić mi
w łeb«”.

Mar cin Rem bacz, wło ścia nin, na -
ocz ny świa dek wy da rze nia i we te ran
po wstań cze go zry wu, tak to opi sał
w swo im pa mięt ni ku:

„... ogło szo no dyk ta to rem Lan gie -
wi cza. Lan gie wicz zło żył za raz po tem
przy się gę na wier ność na ro do wi na rę -
ce ks. Paw ła Ka miń skie go. Był to wi -
dok nie zwy kle roz rzew nia ją cy. Si ły
zbroj ne na sze mia ły już od tąd na czel -
ni ka usta no wio ne go świę tą wo lą na -
ro du”.

Po wstań cy sta li w czwo ro bo ku
a przed po lo wym oł ta rzem, 37 lat li -

„Ku cie kos bo jo wych w Igo ło mi pod Kra ko wem”, ry su nek z cy klu „Po lo nia”, Ar tur Grot t ger, zbio ry Mu zeum Sztuk Pięk nych w Bu da pesz cie
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czą cy gen. Lan gie wicz z trój ko lo ro -
wą wstę gą prze wie szo ną przez pierś
i ra mię, ślu bo wał:

„Przy się gam w ob li czu Bo ga, że
god no ści owej nie spla mię ni czym
i wła dzy nie nad uży ję i do tąd wraz
z wa mi Oj czy zny bro nić bę dę, do pó -
ki tyl ko bę dę mógł wal czyć o wy zwo -
le nie jej z uci sku. Tak mi do po móż Je -
zu Cu dow ny i Pan no Naj święt sza”.

Gdy prze brzmia ły ostat nie sło wa
dyk ta tor skiej przy się gi – po słu szeń -
stwo ślu bo wa li żoł nie rze.

Wy da rze nia w So snów ce i Gosz czy
na bie żą co re la cjo no wał kra kow ski
„Czas”. We dług je go żur na li stów
pro kla ma cja dyk ta tu ry na stą pi ła 11
mar ca w Gosz czy, na to miast pod So -
snów ką, od le głą o 2 go dzi ny mar szu,
na za jutrz, dnia 12 mar ca, od by ła się
uro czy stość zło że nia przy się gi przez
gen. Lan gie wi cza i za przy się że nia
woj ska.

W So snów ce, dziś przy siół ku so łec -
kich Mu nia ko wic w gmi nie Słom ni -
ki, na skra ju duk tu daw niej wio dą ce -
go przez le śne ostę py, na pa miąt kę
wie ko pom ne go wy da rze nia tu tej si
miesz kań cy usta wi li ka plicz kę Mat -
ki Bo żej z Dzie ciąt kiem. Opo dal,
nad mo gi łą wzno si się krzyż upa mięt -
nia ją cy śmierć nie zna ne go po wstań -
ca. Miej sco wa le gen da gło si, że sztab
kor pu su za trzy mał się tu taj na noc leg
a emi sa riu sze Rzą du Na ro do we go
wrę czy li Lan gie wi czo wi no mi na cję
na dyk ta to ra in su rek cji. Te mu co
dzia ło się na po la nie po śród wie ko -
wych so sen i dę bów to wa rzy szy ły za -
gad ko we zna ki na nie bie. O po ran ku
uka za ło się słoń ce, a obok nie go
dwie ku li ste chmu ry. Zda wa ło się, że
świe cą trzy roz ża rzo ne pla ne ty. Jed -
ni ob ja śnia ją to ja ko prze stro gę a in -
ni ja ko do brą no wi nę dla dyk ta to ra
i je go żoł nie rzy.

Grze chy i grzesz ki

Ks.
z na tu ry był we re dy kiem. To
co my ślał mó wił pro sto

w oczy. Ni cze go nie owi jał w ba weł -
nę. Pe ni ten tów, jesz cze klę czą cych
przy krat ce kon fe sjo na łu wtrą cał
do czyść ca po ku tu ją cych mę ki pie kiel -
ne. Nie miał ta ry fy ulgo wej rów nież
dla wyż szych szar ży z dyk ta to rem po -
wsta nia włącz nie. Ubo le wał nad obo -
jęt no ścią re li gij ną szta bow ców:

„By ło wszyst kich ka pe la nów
w obo zie ośmiu, ja by łem dzie wią ty.
Wo zi łem z so bą wszel kie przy rzą dy
do przy no sze nia po cie chy re li gij nej
żoł nie rzom na szym i do od pra wia nia
w cza sie sto sow nym na bo żeń stwa.
W prze cią gu ca łe go po by tu me go

w obo zie, raz tyl ko, to jest w Gosz -
czy, przed ogło sze niem Dyk ta tu ry,
uda ło mi się na bo żeń stwo nie dziel ne
dla na szych od pra wić. Póź niej ani my -
śleć o tem nie moż na by ło, za wsze ja -
kieś wy naj dy wa no prze szko dy i trud -
no ści. Obo jęt ność ta re li gij na, ze
stro ny pa na Lan gie wi cza, wie lu żoł -
nie rzy a zwłasz cza ko sy nie rów na -
szych obu rzy ła. Księ ża w zu peł nem
by li za nie dba niu, co rów nież się żoł -
nie rzom na szym po do bać nie mo gło.
Ty le jed nak ja ko głów ny ka pe lan
u pa na Lan gie wi cza zy ska łem, że
kwa ter mi strzo wi po le cił, że by na każ -
dem miej scu gdzie obóz miał spo czy -
wać, osob ne miesz ka nie wy łącz nie dla
wszyst kich ka pe la nów słu żą ce prze -
zna czał”.

Z tych i wie lu in nych man ka men -
tów zda wał so bie spra wę ks. Ka -
miń ski. Ob da rzo ny wraż li wo ścią
na krzyw dę i wy stęp ki, pi sał o tym
z cha rak te ry stycz ną dla nie go pa sją:

„Co dzień licz ne fur go ny przy by wa -
ły z Kra ko wa z żyw no ścią i na po jem
i in ne mi dla obo zu po trze ba mi. Pan -
na Pu sto woj tow, ni by ad ju tant ulu bio -
ny pa na Lan gie wi cza, po śpie sza ła
czem prę dzej do na ła do wa nych wo -
zów, wy bie ra jąc naj lep sze do skła du
szta bo we go rze czy, z któ rych póź niej
tym tyl ko udzie la ła, co jej ła skę po -
tra fi li uzy skać; o resz tę nie dba no,
księ ża na wet, a któ rych by ło pię ciu
lub sze ściu, sa mi dla sie bie po karm
u in nych że brać mu sie li i pod go łem
sy piać nie bem, kie dy tym cza sem Pu -
sto woj to wy Elż bie ty, Ka ro li ny i in ne
dwó znacz ne go pro wa dze nia się ko bie -
ty, wy kwint nie ży ły, po pi ja jąc do brze
win ko z ulu bień ca mi swo imi; wie czo -
ra mi zaś her ba tę i ja ma ikę. Ta ki uj rza -
łem po rzą dek w Gosz czy, na czte ry
dni przed ogło sze niem pa na Lan gie -
wi cza dyk ta to rem”.

W Ga li cji, ks. Ka miń ski za an ga żo -
wał się w agi ta cję wło ścian i za chę -
cał do udzia łu w po wsta niu. Je go ka -
za nia i na uki by ły pro ste i zro zu mia łe
dla chło pów, pod trzy my wa ły du cha
sza rej rze szy rze mieśl ni czej i ro bot -
ni czej, za grze wa ły do wal ki za wia -
rę i kraj. Do wo dzi ły, że nie ob ca mu
jest men tal ność tych lu dzi i że po tra -
fi z ni mi zna leźć wspól ny ję zyk.
Przy po mi na ły, że on rów nież z tych
śro do wisk się wy wo dzi. W cza sie po -
wsta nia opu bli ko wał w Kra ko wie
dwa ape le: „Ode zwa do ro da ków”
(kwie cień 1863) i „Ode zwa do bra -
ci wło ścian” (li piec 1863). Gło si je
w du chu ide olo gii „czer wo nych”.
Wzy wa jąc do wal ki z ca ra tem, po -
wstrzy mu je chłop stwo przed ata -
kiem na do bra szla chec kie, za pew nia
mu pra wo do oso bi ste go po sia da nia

zie mi, a tak że na tych mia sto we
uwłasz cze nie. W lip co wej ode zwie
pi sał:

„Prze cież sły sze li ście, jak Mo ska -
le chło pów [...] za chę ca li do ra bun ku.
Cóż się sta ło? Oto, że tych ła kom ców,
co da li się na mó wić do tak ha nieb ne -
go czy nu, ci sa mi Mo ska le te raz ła pią,
wią żą, bi ją i do for tec od wo żą”.

Ostat nie spo tka nie ze Ste fa nem

D
nia 17 mar ca 1863., w po bli żu wsi
Chro berz nad Ni dą, kor pus Lan -

gie wi cza – sto czył, za koń czo ną po ło -
wicz nym suk ce sem, bi twę z woj ska -
mi ro syj ski mi. To był ostat ni bój
kor pu su gen. Lan gie wi cza. Po tem
dyk ta tor tra fił do au striac kie go wię -
zie nia a je go pod ko mend ni roz pro szy li
się po la sach i sio łach na obu brze gach
Wi sły.

Ks. Pa weł, jesz cze przed tą bi twą,
na po le ce nie dyk ta to ra na kil ka dni
wy je chał do Kra ko wa, a po tem ja ko
od de le go wa ny do ob słu gi re li gij nej
prze szedł do le gen dar nych „żu awów
śmier ci” ge ne ra ła Fran cisz ka Ro -
che bru ne’a. Tej wio sny miał jesz cze
oka zję zo ba czyć się ze Ste fa nem
Bo brow skim, ów cze snym po li tycz -
nym przy wód cą po wsta nia i sze fem
Tym cza so we go Rzą du Na ro do we -
go, któ ry na krót ko i po ta jem nie
przy je chał do Kra ko wa, aby wziąć
udział w fa tal nym w skut kach ze bra -
niu za aran żo wa nym przez gro no
kon ser wa tyw nych in try gan tów. Jak
wia do mo, wte dy wła śnie, w ho te lu
„Sa skim”, przy Sław kow skiej
pod „trój ką”. mło dy i bez kom pro mi -
so wy po li tyk z ugru po wa nia „czer wo -
nych”, spo tkał się tête à tête ze swo -
im przy szłym mor der cą – nie ja kim
Gra bow skim.

Ks. Pa weł cie szył się z wi zy ty Ste -
fa na – do bre go zna jo me go, któ re go
przed ro kiem po znał w Pa ry żu, a któ -
re go znał głów nie z dzia łal no ści
w TMP i z ła mów pra sy kon spi ra cyj -
nej. We wspo mnie niach tak na pi sał
o ich roz sta niu:

„Wy bie ra się więc na po wrót
do War sza wy, sam to wa rzy szy łem mu
aż do gra ni cy, uła twia jąc mu prze pra -
wę przez ko mo rę, wca le nie prze wi -
du jąc że po że gna nie wte dy na sze
by ło ostat nie w tem ży ciu!”

Do tra gicz ne go in cy den tu spro wo -
ko wa ne go w ho te lo wym apar ta men -
cie do szło w kil ka ty go dni póź niej.
Za bój stwo Bo brow skie go by ło prze -
ło mo wym wy da rze niem w dzie jach
po wsta nia – za ma chem sta nu za pew -
nia ją cym prze ję cie wła dzy Rzą du
Na ro do we go przez frak cję „Bia łych”.
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Obu rzy ło i przy gnę bi ło ks. Ka miń -
skie go, któ ry za pi sał:

„Sta wił się Bo brow ski na miej sce
do po je dyn ku ozna czo ne (...), po zwo -
lił się za mor do wać, są dząc w po czci -
wo ści wia ry swej, że do bro kra ju,
któ ry tak ser decz nie ko chał i dla któ -
re go je dy nie żył, ofia ry tej po nim
wy ma ga. Bo brow ski, jak wia do mo,
miał nad zwy czaj krót ki wzrok, dla -
te go jed nak ma jąc ja ko wy zwa ny
pierw szy strzał, strze lił w po wie trze,
mó wiąc: »Tak się dzi siaj Po la cy po -
je dyn ku ją«. Pan Gra bow ski tym -
cza sem zbli żył się na dzie sięć kro -
ków i w sa mo ser ce Bo brow skie go
wy mie rzył: Bo brow ski padł ja ko
praw dzi wy mę czen nik, padł nie z rę -
ki Mo ska la, ale z rę ki wy rod ne go Po -
la ka! Hań ba tak strasz ne go mor der -
stwa pa da na ca łą kli kę Ko mi te tu
Kra kow skie go ja ko i Na czel ni ka re -
ak cyi. Po tym wy pad ku, re ak cy ja
słusz nie cie szy ła się z po zby cia nie -
przy jem ne go i zbyt po czci we go dla
niej czło wie ka, ale Rząd Na ro do wy
stra cił naj sil niej szą pod po rę. Od tej
chwi li Rząd co raz bar dziej upa dał,
tak na si łach mo ral nych, ja ko
i na wpły wie u Na ro du; od dał się zu -
peł nie w rę ce re ak cyi, któ ra raz uto -
ro wa ną dro gą po stę pu jąc, jed ną
po dru giej zdra dę, po peł nia ła i co raz
więk sze za mie sza nie spra wia ła w na -
ro dzie”.

Wię zie nie i uciecz ka

K
a to lic kie go dusz pa ste rza o ra dy kal -
nych i pu blicz nie gło szo nych po -

glą dach mu sia ły do tknąć re pre sje.
Za czyn ny udział w po wsta niu
i współ pra cę z kra kow skim ko mi te -
tem re wo lu cyj nym tam tej sza ku ria bi -
sku pia sły ną ca z nie chę ci do ru chu pa -
trio tycz ne go za wie si ła Ka miń skie go
w pra wach ka płań skich a po li cja au -
striac ka osa dzi ła go w wię zie niu.
W sierp niu 1863 r. po sze ścio ty go -
dnio wym aresz cie śled czym zo stał
prze wie zio ny do twier dzy w Oło -
muń cu.

Stam tąd póź ną je sie nią dzię ki po -
mo cy miej sco wych Po la ków zbiegł
po ta jem nie do Ka to wic. Prze by wał
tu kil ka ty go dni ko rzy sta jąc z go ści -
ny na ple ba nii ks. Dr. Teo do ra Krem -
skie go na Za łę skim Przed mie ściu,
po mo cy Fer dy nan da Zip sa, pie ka rza
i wła ści cie la ka mie nicz ki przy obec -
nej uli cy War szaw skiej oraz wspar -
cia wspo mi na ne go już wu ja Ja na Ku -
cha rza. Za alar mo wa ny gro żą cym
mu aresz to wa niem – przez Wro -
cław i przy po mo cy „za kon spi ro wa -
nych przy ja ciół” z tam tej sze go ho te -

lu „Pod zło tą gę sią” – wy je chał
do Lon dy nu.

We Fran cji

Do
Pa ry ża ks. Ka miń ski prze niósł
się z po cząt kiem 1864 r. Miał

na dzie ję, że spo tka ko go kol wiek
z daw niej przy ja znych mu osób. Za -
miesz kał w schro ni sku dla Po la ków
przy dłu giej i wą skiej rue du Cher che -
-Mi di. Znał do brze te ulicz ki i za uł -
ki dziel ni cy Ła ciń skiej, bo w po bli żu,
przy rue Sévres, w do mu ma cie rzy -
stym Księ ży Mi sjo na rzy, 5 lat wcze -
śniej otrzy mał świę ce nia dia koń skie.
Te raz w Pa ry żu nie czuł się już tak
swoj sko jak kie dyś. Ogar nia ły go tę -
sk no ty i me lan cho lie. Znów jak nie -
gdyś za cho dził do wspa nia łe go ko -
ścio ła St. Sul pi ce, po dzi wiał
chrzciel ni ce wy ko na ne z wiel kich
musz li po da ro wa nych przez do żów
we nec kich i słu chał mu zy ki mo nu -
men tal nych or ga nów, na któ rych jak
gło si ła le gen da, kon cer to wał Wol -
fgang Ama de usz Mo zart.

Utrzy my wał się ze skrom ne go za -
sił ku ofia ro wa ne go mu przez pol skich
pa trio tów – J. Kwiat kow skie go i je -
go szwa gra Ksa we re go Schlen ke ra.
Wkrót ce prze pro wa dził się do Bo ur -
ges w de par ta men cie Cher, gdzie zo -
stał pro bosz czem pa ra fii Nu ret le
Fer ron. Licz na gro ma da Po la ków
miesz ka ła tam w kil ku osie dlach
a tak że w po bli żu słyn nej go tyc kiej
ka te dry Sa int Etien ne. Wspól nie z ni -
mi ja ko ple ban roz po czął gro ma dze -
nie da ro wizn na bu do wę do mu dla
pol skiej mło dzie ży emi gra cyj nej.

„Wten czas to – pi sał ks. Ka miń -
ski – po wzio łem za miar za ło że nia za -
kła du dla nie szczę śli wej mło dzie ży.
Otrzy maw szy ku te mu po zwo le nie
od kil ku bi sku pów fran cuz kich, jeź dzi -
łem pra wiąc ka za nia po roz ma itych
mia stach Fran cyi, zbie ra łem skład ki
i po pię cio mie sięcz nej że bra ni nie, Bóg
po bło go sła wił mo je sta ra nia tak, iż już
dom w Tu lu zie za ku pić i pierw sze za -
kre sy Za kła du roz po cząć mo głem”.

Tam za sta ła go wia do mość o śmier -
ci mat ki  – zmar ła 16 Czerw ca 1864
w By to miu.

Po pew nym cza sie zre zy gno wał
z pro bosz czow skiej pre ben dy i pod -
jął się peł nie nia obo wiąz ków dy rek -
to ra do mu mło dych emi gran tów
w Tu lu zie. Był też pro fe so rem se mi -
na rium w tu tej szej aka de mii i na uczy -
cie lem w miej sco wych szko łach.

Spo ry i utarcz ki po li tycz ne ja kie sta -
cza li po mię dzy so bą by li uczest ni cy
po wsta nia stycz nio we go, nie za koń czy -
ły się z chwi lą upad ku. We Fran cji ks.

Ka miń ski ja ko wczo raj szy zwo len nik
„czer wo nych”, chcąc nie chcąc mu siał
brać udział w po le mi kach i od po wia -
dać na ata ki ide owych an ta go ni stów
z obo zu „bia łych”. Je go naj za go rzal -
szym opo nen tem był wy ra cho wa ny po -
li tyk Aga ton Gil ler, in try gant i taj ny po -
plecz nik Le opol da Kro nen ber ga,
re pre zen tu ją cy in te re sy bo ga tej bur żu -
azji i ary sto kra cji. Ja ko za ufa ny agent
war szaw skie go ma gna ta wy stę po wał
pod pseu do ni mem „Gross”.

Py sków ki i po le mi ki nie mia ły już
ta kiej tem pe ra tu ry jak daw niej. Te raz
by ły to za le d wie gorz kie ża le i bez sil -
ne po mru ki wa nia. Na stro je pa nu ją ce
wśród emi gra cji 1863 r. ce cho wa ło
przy gnę bie nie. Prof. Ste fan Kie nie -
wicz na kar tach Hi sto rii Pol ski okre -
śla ten stan, ja ko „kry zys mo ral ny spo -
łe czeń stwa, któ re na dłuż szy czas
prze sta ło wie rzyć w moż ność wy rwa -
nia się z ob ce go jarz ma”. Ks. Ka miń -
ski, tak jak wszy scy prze ży wał na ro -
do wą a jed no cze śnie swo ją oso bi stą
klę skę.

By ły ka pe lan „żu awów śmier ci”
i wojsk gen. Lan gie wi cza, w po czu -
ciu roz go ry cze nia i osa cze nia ogło sił
w Pa ry żu w r. 1866 bro szu rę Głos wy -
mu szo ny na Paw le Ka miń skim (Przy -
czy nek do hi sto rii pol skiej z lat 1861-
1864), któ ra zbul wer so wa ła eli ty
emi gra cyj ne i wstrzą snę ła nie jed -
nym su mie niem.

Je go skrom nie wy glą da ją ca ksią -
żecz ka od sła nia ku li sy po wo ły wa nia
władz in su rek cji, dyk ta tor skich oraz
ge ne ral skich no mi na cji. Frak cję „bia -
łych” oskar ża o za prze pasz cze nie
szans po wstań cze go zry wu, pod po -
rząd ko wa nie in te re sów ogól no na ro do -
wych spra wom oso bi stym a przede
wszyst kim in te re som ary sto kra cji i ma -
gna te rii. Z per spek ty wy XXI wie ku,
twier dze nia Ka miń skie go i je go dia -
gno za – oka za ły się praw dzi we. Do bit -
nie prze ma wia ją za ni mi fak ty hi sto -
rycz ne udo ku men to wa ne w Dwu
dro gach Paw ła Ja sie ni cy i mo no gra fie
po wsta nia pió ra prof. Kie nie wi cza.

P.S.
Sze rzej o ks. Paw le Ka miń skim

i je go nie zwy kłych pe ry pe tiach w:
Gwiaz dy i le gen dy daw nych Ka to wic
Hen ry ka Szcze pań skie go, opu bli -
ko wa nych przez wy daw nic two
„Śląsk”. Ob szer ny bio gram ks. P. Ka -
miń skie go prof. Dr hab. Ks. Mie czy -
sław Pa ter opu bli ko wał w: Słow ni ku
bio gra ficz nym ka to lic kie go du cho -
wień stwa ślą skie go XIX i XX wie ku,
Księ gar nia św. Jac ka, Ka to wi -
ce 1996).

Ka to wi ce, 2 stycz nia 2018
■
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„G
ór no ślą zak […] jest ty po wym
ho mo re li gio sus, to zna czy czło -

wie kiem rdzen nie re li gij nym” – pi sał
w 1934 ro ku bł. Emil Szra mek. Sło wa
te wy po wie dzia ne zo sta ły w spe cy ficz -
nym kon tek ście spo łecz no -hi sto rycz -
nym (in sty tu cjo nal ne – nie bez pro ble -
mo we – for mo wa nie się pol skie go
Ślą ska, w czym Ko ściół ka to lic ki ode -
grał istot ną ro lę) i w in ten cji au to ra
wpi su ją się w burz li we wów czas dys -
ku sje na te mat toż sa mo ści na ro do wej.
Nie bę dzie chy ba jed nak nad uży ciem
po trak to wa nie te go stwier dze nia bar -
dziej uni wer sal nie, ja ko wska za nia
na je den z trzo nów toż sa mo ści ślą skiej
w jej uję ciu mo de lo wym (bo też
o pew nym uogól nio nym mo de lu bę -
dzie tu mo wa). Ową „rdzen ną re li gij -
ność” chcia ła bym na to miast ro zu mieć
ja ko re li gij ność na tu ral ną, nie in sty tu -
cjo nal ną, cza sem wręcz nie spój ną
z ofi cjal ną wy kład nią Ko ścio ła. Bę dzie
ona za tem tym, co okre śla ne jest mia -
nem re li gij no ści lu do wej czy też po -
tocz nej.

Czy uza sad nio ne jest mó wie nie o lu -
do wo ści w od nie sie niu do Ślą za ków?
Tak – a moż na to uza sad nić dwo ja ko.
Po pierw sze, wpi su je się to w przy ję -
ty prze ze mnie tok my ślo wy, któ ry
wszyst kie ak tyw no ści od dol ne, nie in -
sty tu cjo nal ne wpi su je w ka te go rię
folk lo ru, czy li wie dzy lu du (czy li re -
pre zen tan tów za rów no kul tu ry wiej -
skiej, jak i miej skiej). Po dru gie,
uspra wie dli wia to struk tu ra spo łecz na
miesz kań ców re gio nu, któ ry wraz
z gwał tow ną in du stria li za cją w dru giej
po ło wie XIX wie ku zmie nił swój cha -
rak ter z wiej skie go w ro bot ni czy.

Trzy matki

Frag ment rzeź by Świę tej An ny Sa mo trze ciej, praw do po dob nie XVI wiek. Wła sność Sank tu arium na Gó rze św. An ny

Zmia na ta – pa ra dok sal nie – nie nie -
sie za so bą od mien ne go po strze ga nia
świa ta. Ży cie, skon cen tro wa ne we -
wnątrz ro dzin, któ re daw niej współ -
two rzy ły wsie, póź niej ogni sko wa ło się
w osie dlach ro bot ni czych bu do wa -
nych przy za kła dach pra cy. Sys tem
war to ści i wie rzeń po zo stał ten sam.

Zna mien na dla re li gij no ści lu do wej
jest szcze gól na ro la świę tych w du cho -
wym po rząd ku świa ta. Bóg, czy też
Trój ca Świę ta są po ję cia mi abs trak cyj -
ny mi, do któ rych peł ne go zro zu mie -
nia po trzeb ny jest na mysł teo lo gicz -
ny. Świę ci zaś, sta no wią cy swo iste
upo sta cio wie nie bo skiej si ły, są czło -
wie ko wi du żo bliż si. O ile ła twiej jest
po jąć bo ską moc, kie dy przed sta wio -
na jest w po sta ci pro stych – wzo ro -
wych – nar ra cji, ży wo tów śmier tel ni -
ków, stą pa ją cych po na szej zie mi.
My śle nie o ślą skiej re li gij no ści ka że
przy wo łać po sta ci oto czo ne tu szcze -
gól nym kul tem: świę tą Bar ba rę, świę -
tą An nę i Mat kę Bo ską Pie kar ską.
Cho ciaż róż nic tu taj wie le (o czym
sze rzej po ni żej), in te re su ją cy wy da je
się wspól ny mia now nik: ko bie cość.
Dla cze go w re gio nie, w któ rym cięż -

ka pra ca męż czy zny przez ty le dzie -
się cio le ci ce nio na by ła po nad wszyst -
ko, naj waż niej szy mi oso ba mi na re li -
gij nym fir ma men cie są trzy ko bie ty
(któ re po zwo lę so bie okre ślić mia nem
ma tek ślą skiej re li gij no ści)? Po cze kaj -
my z od po wie dzią na to py ta nie.

O tym, że pre fe ro wa ne przez lud
prak ty ki re li gij ne re zo nu ją (w tym
przy pad ku oto cze nie szcze gól ną czcią
tych, a nie in nych świę tych) świad czy
do bit nie fakt, że utwo rzo na w 1992 ro -
ku me tro po lia ka to wic ka (jed nost ka
ad mi ni stra cyj na Ko ścio ła ka to lic kie -
go), obej mu ją ca w swo ich gra ni cach
te ry to rium ca łe go Gór ne go Ślą ska,
a tak że opolsz czy znę, ob ra ła na swo -
je pa tron ki (obok świę tych Jac ka
i Flo ria na) świę tą Bar ba rę i Mat kę Bo -
ską Pie kar ską. Nie ule ga wąt pli wo ści,
że tak że świę ta An na w ser cach gór -
no ślą za ków zaj mu je miej sce szcze gól -
ne. War to przyj rzeć się bli żej fe no me -
nom tych trzech po sta ci.

W ko smo go nii więk szo ści sys te -
mów re li gij nych róż ne miej sca prze -
strze ni by ły (są) róż no ra ko war to ścio -
wa ne. Szcze gól nie wy raź nie wi dać to
w sys te mach pier wot nych, nie skom -

EMILIA WIECZORKOWSKA

sl01s25-27m  18-01-18  07:10  Strona 1



26

pli ko wa nych, któ rych po zo sta ło ści
od naj du je my w re li gij no ści ty pu lu do -
we go (co zresz tą nie mu si kłó cić się
z re li gij no ścią ofi cjal ną, ko ściel ną).
Le wa stro na – na ce cho wa na ne ga tyw -
nie, po zo sta je we wła da niu złych
mo cy, pra wa zaś – do brych. To, co
na do le, „przy zie mi”, na le ży do sfe -
ry pro fa num, zaś to, co u gó ry ko ja -
rzy my z sa crum, ze świę to ścią. Spe -
cy ficz nym po łą cze niem ludz kiej sfe ry
pro fa num z bo ską sfe rą sa crum jest
tzw. axis mun di. Wznie sie nie, bu -
dow la (świą ty nia), miej sce kul tu, któ -
re dą żąc ku gó rze da je moż li wość zbli -
że nia do bo sko ści. Ślą skie axis mun di
zwią za ne jest z po sta cią świę tej An -
ny – mat ki Ma ryi, bab ki Je zu sa Chry -
stu sa. Mo wa oczy wi ście o Gó rze św.
An ny, przez Ślą za ków na zy wa nej
Ana ber giem.

Kult św. An ny na na szych zie miach
się ga XV wie ku, a naj lep szym wy -
mier nym je go wskaź ni kiem jest oko -
ło pięć dzie się ciu bu dow li sa kral nych
tej świę tej po świę co nych. Do jej po -
pu lar no ści przy czy ni li się praw do po -
dob nie fran cisz ka nie, bar dzo ak tyw -
ni w ca łej Eu ro pie u schył ku

śre dnio wie cza. Wier ni tra dy cji fran -
cisz kań skiej du żą wa gę przy kła da li
do Nie po ka la ne go Po czę cia Ma ryi, co
prze kła da ło się na kult jej mat ki.
Tak że fran cisz ka nom za wdzię cza my
obec ność tej świę tej na wzgó rzu nie -
opo dal Zdzie szo wic (choć war to pa -
mię tać, że już wcze śniej by ło ono
miej scem kul tu). Sła wę te mu miej scu
przy nio sła sły ną ca z łask go tyc ka
rzeź ba św. An ny Sa mo trze ciej. Szyb -
ko sank tu arium an no gór skie sta ło się
ce lem piel grzy mek Ślą za ków – co
waż ne, rów no le gle grup pol sko ję -
zycz nych i nie miec ko ję zycz nych.
Wzgó rze by wa ło okre śla ne „Ta bo rem
Gór no ślą skim” („kto stoi na gó rze, ten
ła twiej mo że wszyst kie my śli zwró cić
ku nie bu […]”). Z po cząt -
kiem XX wie ku, Gó ra św. An ny zo -
sta ła wpi sa na w no wy, na ro do wo -
ścio wy, kon tekst. Sta ła się sym bo lem
ka to lic kiej pol sko ści, cze go apo geum
by ła bi twa sto czo na tam w trak -
cie III po wsta nia ślą skie go.

Choć dziś li czeb ność piel grzy mek
do pa tron ki mał żeństw, ma tek i wdów
dra stycz nie zma la ła, jej po -
stać – za spra wą te go szcze gól ne go

miej sca – wy da je się być moc no osa -
dzo na w ślą skiej „mi to lo gii”.

Nie słab ną cą po pu lar no ścią na ma -
pach pąt ni czych mo że się na to miast
po szczy cić sank tu arium w Pie ka rach
Ślą skich i ob raz Mat ki Bo żej Spra wie -
dli wo ści i Mi ło ści spo łecz nej. Ten
szcze gól ny wi ze ru nek Ma ryi z dzie -
ciąt kiem lud ślą ski (szcze gól nie zaś
gór ni cy i hut ni cy) upodo bał so bie ni -
czym ob raz mat ki – po cie szy ciel ki.
Jak sil nie Mat ka Bo ska Pie kar ska
wpi sa ła się w tu tej szą kul tu rę świad -
czy choć by po że gna nie nie gdyś czę -
sto sły sza ne na uli cach ślą skich miast:
„i po zdra wiaj ode mnie MB Pie kar -
ską”. Re pli ki wi ze run ku tej, któ rą na -
zy wa no Go spo dy nią Ślą ska i Ślą ską
Pa nien ką sta ły się czę stym ele men tem
wy po sa że nia ślą skich do mów. 

Kult MB Pie kar skiej jest wciąż ży -
wy na Gór nym Ślą sku – do tra dy cji
wie lu ro dzin na le ży od by cie co rocz -
nej piel grzym ki sta no wej (mę skiej
oraz ko bie cej). Hi sto ry cy Ko ścio ła
pod kre śla ją istot ną ro lę spo łecz no -
-for ma cyj ną te go miej sca. To tu taj
w 1844 ro ku ksiądz Jan Fi cek pod jął
wal kę z po wszech nym na Ślą sku
pro ble mem pi jań stwa. Do je go brac -
twa po dwóch la tach przy stą pi ło
aż 300 ty się cy osób! Ze wspo mnień
na te mat je go dzia łal no ści wy czy tać
moż na, że naj więk szą „gań bą” mia -
ło być upi ja nie się pod czuj nym
okiem Pie kar skiej Mat ki („Pon Bóg
wszyst ko wi dzi. A naj go rzyj, że to
jesz cze wi dzi Mat ko Bo sko Pie kar -
sko. Toż pod Je ji okna mi pi je cie!”).
Czyż by za tem to wo bec mat ki ślą ski
chłop miał mieć się na bacz no ści? Pa -
mię ta jąc, że to wła śnie ko bie ta jest tu
straż nicz ką do mo we go ogni ska i oso -
bą wpa ja ją cą w dzie ci sys tem war to -
ści, ta ki strach przed upo ko rze niem
w za sa dzie nie dzi wi.

Cie ka wym znów wąt kiem jest usy -
tu owa nie sank tu arium pie kar skie go
w prze strze ni – jak wie rzo no, wska za -
ne przez Bo ga. Znaj do wa ło się ono
w sa mym cen trum wsi, a cen trum czy
śro dek – po dob nie jak wzgó rze – sta -
no wić ma miej sce szcze gól ne, miej sce
in te rak cji sa crum i pro fa num.

Za rów no w przy pad ku świę tej An -
ny i pie kar skiej Ma don ny ma my
do czy nie nia z oto cze niem kul tem
nie ty le sa mych po sta ci, co ich kon kret -
nych wi ze run ków uzna nych za cu dow -
ne. Za cho dzi tu cie ka wy zwrot: oto
kon kret ne wy obra że nie świę tych oto -
czo ne jest ta ką czcią, że zo sta je sper -
so ni fi ko wa ne przez wier nych (MB
Pie kar ska to nie je dy nie je den z wi ze -
run ków Ma ryi, ale „na sza Mat ka”). To
swo iste „za własz cze nie” lo kal ne, „udo -
mo wie nie” jest ni czym in nym jak
skró ce niem dy stan su po mię dzy wie -
rzą cym a sa crum.

Mat ka Bo ska Pie kar ska, czas po wsta nia nie zna ny. Wła sność Ba zy li ki Naj święt szej Ma rii Pan ny
i św. Bar tło mie ja. 
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Nie co ina czej spra wa ma się w przy -
pad ku trze ciej ze „ślą skich Ma -
tek” – Bar ba ry. Nie moż na tu mó wić
o czci od da wa nej kon kret ne mu przed -
sta wie niu. Wręcz prze ciw nie – każ da
bo wiem ko pal nia mia ła/ma swój ob -
raz bądź fi gu rę świę tej Bar ba ry, pa tron -
ki gór ni ków (wtór nie – pier wot nie bo -
wiem mia ła chro nić przed na głą
śmier cią, co na tu ral ną ko le ją rze czy
po łą czo ne zo sta ło z nie bez piecz ną
pra cą na gru bie). Za ło ga każ dej ko pal -
ni mia ła za tem „swo ją Bar ba rę”. I choć
nie wąt pli wie gór ni cy czu li zwią zek
emo cjo nal ny z da nym wi ze run kiem
(o czym świad czy od da wa nie ho no rów
ob ra zom prze nie sio nym z li kwi do wa -
nych ko palń do ko ścio łów), wy da je się,
że by ły one fak tycz nie me dium łą czą -
cym ich z Pa tron ką.

Jest za sta na wia ją ce, dla cze go pa tron -
ką gór ni ków i ce chu gór ni cze go, zwią -
za ne go nie mal w stu pro cen tach z męż -
czy zna mi, ob ra na zo sta ła mło da
dziew czy na – Bar bór ka. Le gen da mó -
wi, że je den z ro bot ni ków, udaw szy się
do nie ba, upro sił Bo ga, by dał gór ni -
kom za pa tron kę ową dziel ną chrze ści -
jan kę, któ ra uciek nąw szy przed oj cem,
schro ni ła się we wnę trzu ska ły. Kult
Świę tej Bar ba ry jest jed nym z naj bar -
dziej ży wych, praw do po dob nie żad na
in na gru pa spo łecz na tak ak tyw nie
i przez tak dłu gi czas nie ota cza ła czcią
swo je go pa tro na. Nie bez wpły wu
był tu okres so cja li stycz ne go zwal cza -
nia po dob nych prze ja wów re li gij no -
ści. 4 grud nia, dzień Pa tron ki, uległ
wów czas ze świec cze niu, a na wet prze -
mia no wa niu na Dzień Gór ni ka. Prze -
kształ ce nie uro czy sto ści, w któ rej
cen trum jest po stać re li gij na w swo istą
aka de mię po łą czo ną z bie sia dą o cha -
rak te rze roz ryw ko wym nie osła bi ło
jed nak kul tu świę tej. Świę ta Bar ba ra
by ła (jest) dla gór ni ka, cięż ko pra cu -
ją ce go, wy kształ co ne go za zwy czaj
je dy nie do wy ko ny wa nia te go za wo -
du, po mo stem mię dzy trud ny mi re alia -
mi pra cy a nie zro zu mia łym i nie ogar -
nio nym Bo giem. Dzię ki wie rze w jej
fi zycz ną obec ność na zie mi, ła twiej by -
ło po jąć trans cen dent ne go Bo ga
(w wie lu zresz tą przed sta wie niach,
Bar ba ra zaj mu je miej sce waż niej sze,
niż Chry stus czy Ma ry ja).

Cześć od da wa na świę tej Bar ba rze
i Pie kar skiej Mat ce są do wo dem
na pe wien spe cy ficz nie ślą ski wy miar
re li gij no ści, a mia no wi cie nie ro ze -
rwal ną więź po mię dzy trze ma aspek -
ta mi toż sa mo ścio wej tria dy: pra cą, re -
li gią i ro dzi ną.

Po ra wró cić do po sta wio ne go wcze -
śniej py ta nia o źró dła tej swo istej fe -
mi ni za cji pan te onu świę tych ślą skich
(a do gro na te go do pi sać na le ża ło by
Ja dwi gę Ślą ską czy za po mnia ną Evę
von Tie le -Winc kler zwa ną Mat ką

Ewą, roz miar kul tu jest w tych przy -
pad kach jed nak du żo skrom niej szy).
Wy da je się, że od po wiedź tkwi w spe -
cy ficz nym mo de lu ro dzi ny, któ ra
w tra dy cyj nym ukła dzie wy raź nie
roz gra ni cza ła funk cje męż czy zny
i ko bie ty (znów – mó wi my o pew nej
sy tu acji wzor co wej, któ ra nie opie ra
się wszak wpły wom współ cze sno -
ści). W li te ra tu rze przed mio tu czę sto
przy wo ły wa ny jest za pro po no wa ny
przez Wan dę Mro zek po dział, we dle
któ re go oj ciec peł ni w ro dzi nie ro lę
„ze wnętrz no -in stru men tal ną” (głów -
nie eko no micz ną), a mat ka „we -
wnętrz no -eks pre syj ną” (dba łość o cią -
głość kul tu ro wą). Obie te ro le są
kom ple men tar ne wzglę dem sie bie
i do pie ro wy peł nie nie oby dwu za pew -
nić mo że pra wi dło we funk cjo no wa nie
ro dzi ny. Jak kol wiek nie ma po trze by,
by sta wiać tu roz strzy gnię cia po mię -
dzy ka te go ria mi pa triar cha tu i ma triar -
cha tu, przy znać trze ba, że ele men ty te -
go dru gie go sys te mu są nie trud ne
do wy ka za nia przy do ko ny wa niu stu -
dium tzw. tra dy cyj nej ro dzi ny ślą skiej.
Ślą za cy to zbio ro wość o sil nym po -
czu ciu toż sa mo ści kul tu ro wej. Tak że
w tej sfe rze czy tel ny jest rys ma try cen -
trycz ny – to głów nie ko bie ty, ob cu jąc
z dzieć mi, w to ku pro ce su wy cho waw -

cze go, wpa ja ją im nor my i oby cza je
swo ich przod ków. To po wo du je, że
ko bie ta sta je się ogni wem łą czą cym
prze szłość z te raź niej szo ścią. Po li nii
żeń skiej – mat ka, bab ka, pra bab -
ka – prze ka zy wa ne są zwy cza je zwią -
za ne z ob rzę do wo ścią. Ze wzglę du
na spe cy ficz ną sy tu ację męż czy -
zny – po szu ki wa nie pra cy, czę ste
wy pad ki na ko pal ni i, mó wiąc ogól -
nie, je go nie sta ły po byt w ro dzi nie,
mło de mał żeń stwa zwy kle osie dla ły
się w bli sko ści ro dzi ny żo ny. Syn
od dzie ciń stwa wy cho wa ny był z per -
spek ty wą, że w pew nym mo men cie
opu ści dom, za ło ży wła sną ro dzi nę
i bę dzie mu siał „dać so bie sam ra dę”.

Choć roz po wszech nie nie kul tu ma -
ryj ne go i (bę dą ce go je go kon se kwen -
cją kul tu świę tych nie wiast) na zie -
miach ślą skich tłu ma czy się zwy kle
od po wie dzią na re for ma cję, sil na jest
po ku sa, by szu kać na tu ral nych,
a wręcz ewo lu cyj nych, przy czyn ta -
kie go sta nu rze czy. W tra dy cyj nym
mo de lu ro dzi ny, ko bie ta jest uoso bie -
niem do mo we go cie pła, a przede
wszyst kim – po czu cia bez pie czeń -
stwa, war to ści de fi cy to wej w przy pad -
ku męż czyzn na Ślą sku. Moż na
rzec – jest po stro nie ży cia, pod czas
gdy męż czy zna na ra żo ny jest nie mal
co dzień na śmierć. Nie dzi wi za tem,
że tak że w sfe rze wy obra żeń, bę dą -
cych wszak swo istym od wzo ro wa -
niem rze czy wi sto ści, to ko bie ta ja wi
się ja ko opie kun ka i po cie szy ciel ka
(Pod Two ją obro nę ucie ka my się…).
Ta ka, a nie in na struk tu ra i roz kład sił
w ro dzi nie wy da je się być gwa ran tem
spraw ne go funk cjo no wa nia spo łecz -
no ści, utrwa le nia jej sys te mu war to -
ści, a spro wa dza jąc kwe stię do po zio -
mu or ga nicz ne go – za cho wa nia
cią gło ści w sen sie ge ne tycz nym
(za bio lo gicz nym ar gu men tem prze -
ma wia też ze ste re oty pi zo wa na pre fe -
ren cja ko biet „o peł nych kształ -
tach” – ko lej ny ze ślą skich mi tów
utrwa la ny cho ciaż by przez Er wi na
Sów kę).

Czy wo bec wy raź nych prze obra żeń
mo de lu ro dzi ny, za ni ku jed no rod no ści
ślą skie go spo łe czeń stwa za sad ne jest
pod da wa nie ana li zom wy ide ali zo wa -
nych wzo rów? Je stem prze ko na na,
że uświa do mie nie so bie me cha ni -
zmów funk cjo nu ją cych na po zio mie
tra dy cji, po zwa la zro zu mieć sze reg zja -
wisk współ cze snych. Być mo że jest to
na wet istot niej sze te raz, w cza sach
wza jem nych in ter fe ren cji od mien -
nych wzo rów kul tu ro wych. Nie co
mo że try wia li zu jąc: bądź my świa do -
mi swo ich tra dy cji, dąż my do zro zu -
mie nia za sad funk cjo no wa nia wła -
snej kul tu ry, by le piej zro zu mieć
„in ne go”.

■

Źró dło: Ste fan Gier lot ka („Hi sto ria gór nic twa”,
Wy daw nic two Na uko we „Śląsk” 2017)
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Por tret pierw szych po ko leń po wo jen nej in te li gen cji ślą skiej pró bo wa łem za ry so wać ar ty ku łem Ucznio wie

Ko ło dzie ja i Za ga jew skie go („Śląsk” 2002, nr 3). Od no to wa łem tam, że w więk szo ści jest to for ma cja mło da,

hi sto rycz nie no wa. W la tach 1950. kie row ni cze sta no wi ska w prze my śle co raz czę ściej zdo by wa li już ro dzi ‐
mi in ży nie ro wie dzię ki spe cjal nej pu li miejsc na Po li tech ni ce Ślą skiej, prze zna czo nej dla – tak wów czas

zwa nych – „au to chto nów”. Ale stu dio wa li tu rów nież przy by sze z naj dal szych kre sów II Rze czy po spo li tej,

jak rów nież mło dzi Niem cy, któ rzy póź niej w czę ści emi gro wa li, a w czę ści wta pia li się w wie lo et nicz ne,

wy mie sza ne spo łe czeń stwo re gio nu.
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T
ra gizm cza sów sta li now skich,
któ re na Ślą sku trwa ły jesz cze ca -

łe la ta po śmier ci Sta li na, do cze kał się
już ob szer nych opra co wań. Nie da się
te go ująć w krót kim ar ty ku le. Tu za -
uwa żę tyl ko, że na wet po ro ku 1956
nie po ja wia ły się istot ne pró by po za -
za wo do wej in te gra cji róż nych śro do -
wisk. In te li gen cji by ło za ma ło, po -
dzia łów za du żo. W War sza wie już
po wsta wa ły kon ce sjo no wa ne sto wa -
rzy sze nia, a na Ślą sku o żad nych kon -
ce sjach nie by ło mo wy. Nie wi dzia -
ło się też chę ci do na wią zy wa nia
kon tak tów in nych niż ro dzin ne. Oso -
bi stą wol ność po zwa la ło za cho wać
tyl ko ki bi co wa nie swo im dru ży nom
i kul ty wo wa nie do mo wych oby cza -
jów, a tak że ży cie re li gij ne wo kół pa -
ra fii i uczest ni cze nie w piel grzym -
kach. Mia ło to tę do dat ko wą war tość,
że – zgod nie z uni wer sa li stycz nym
prze sła niem – Ko ściół ka to lic ki nie
do pusz czał w sfe rze swe go od dzia ły -
wa nia do ja kich kol wiek wa śni na tle
et nicz nym.

KIK w Ka to wi cach 1980

Te
ni by oczy wi ste (dla star sze go
po ko le nia) uwa gi wstęp ne po -

trzeb ne by ły do zin ter pre to wa nia fak -
tu względ nie póź ne go – bo do pie ro
w ro ku 1980 – utwo rze nia Klu bu In -
te li gen cji Ka to lic kiej w Ka to wi cach.
To był mo ment osła bie nia wła dzy ko -
mu ni stów, któ rzy mie li na gło wie
po waż niej szy dla sie bie pro blem,
czy li po wsta nie „So li dar no ści”, i nie
zdo ła li sku tecz nie za blo ko wać ro -
dzą cych się wte dy licz nych ini cja tyw
spo łecz nych. 

Krót ki, kil ku na sto mie sięcz ny okres
względ nej wol no ści zdo ła li wy ko rzy -
stać ci, któ rzy by li we wnętrz nie przy -
go to wa ni i prze ko na ni, że trze ba się
zor ga ni zo wać. A two rze nie no wych
spo so bów, bo jesz cze nie in sty tu cji,
ży cia spo łecz ne go wca le nie by ło ła -
twe. Tu trze ba przy po mnieć, że ów -
cze sna wła dza nie przy glą da ła się
zmia nom bez czyn nie. Ar mia funk cjo -
na riu szy służb spe cjal nych wy ko ny -
wa ła swe za da nia z du żą fa cho wo ścią.
Na usłu gach par tii po zo sta wa ły też
dzie siąt ki ty się cy jaw nych, taj nych
i su per taj nych współ pra cow ni ków,
któ rych za da niem by ło in fil tro wa -
nie wszyst kich or ga ni za cji i sta wa nie
na ich cze le (do ku men tu ję to ob -

szer nie w opra co wa niu Trzy gar ni tu -
ry Gli wic kiej De le ga tu ry, do stęp nym
w In ter ne cie).

Je sie nią ro ku 1980 kon ce sjo no wa -
ny Pol ski Zwią zek Ka to lic ko -Spo łecz -
ny (PZKS) za mie rzał na Ślą sku
utwo rzyć – wzo ro wa ny na war szaw -
skim – Klub In te li gen cji Ka to lic kiej.
Ale nie zdą żył. Więk szą de ter mi na cją
i spraw no ścią wy ka za li się dzia ła cze
nie za leż ni: Sta ni sław Kru szyń ski, Jó -
zef Busz man i Je rzy Ko niecz ny, któ -
rzy wraz z Hen ry kiem Gó rec kim
zwró ci li się do ks. bi sku pa Her ber ta
Bed no rza z proś bą o ak cep ta cję. To
by ły cza sy, gdy o wia ry god no ści no -
wej ini cja ty wy de cy do wa ła obec -
ność oso by o nie kwe stio no wa nym au -
to ry te cie, a ta ką oso bą był
nie wąt pli wie nasz świa to wej sła wy
kom po zy tor Hen ryk Mi ko łaj Gó rec -
ki, któ ry przy jął funk cję pierw sze go
pre ze sa Klu bu.

Już 23 paź dzier ni ka 1980 moż li we
by ło zgro ma dze nie 50 za ufa nych
osób na pro bo stwie pa ra fii Chry stu -
sa Kró la w Ka to wi cach i prze pro wa -
dze nie for mal ne go ze bra nia za ło ży -
ciel skie go. Wkrót ce też po wsta ły
sek cje Klu bu w in nych mia stach wo -
je wódz twa ka to wic kie go. Od dol ny
spo sób two rze nia Klu bu za słu gu je
na uwa gę, bo to za de cy do wa ło o trwa -
ło ści idei prze wod niej ślą skich
KIK -ów. Pod kre ślam ten aspekt, bo
war szaw ski KIK, po wsta ły w ro -
ku 1956 na fa li „od wil ży”, był or ga -
ni za cją kon ce sjo no wa ną przez PZPR.
W pew nym sen sie by ło to „ho do wa -

nie” ewen tu al nych roz mów ców do po -
sa dze nia: al bo w wię zie niu, al bo
w sej mie, al bo przy ja kimś – w przy -
szło ści – okrą głym me blu. Na Ślą sku
nie by ło to par tii po trzeb ne.

Idee prze wod nie

W
do ku men tach pro gra mo wych
ka to wic kie go KIK -u wy raź nie

for mu łu je się mi sję Klu bu, za wie ra -
ją cą m.in. ta kie zda nia: Po ję cie in te -
li gen cji trak tu je my bar dziej ja ko ka -
te go rię etycz ną niż in te lek tu al ną – dar,
któ ry po win ni śmy roz wi jać, by le piej
słu żyć do bru wspól ne mu, a przez to
za po bie gać złu. W okre śle niu tym
do strze ga my wy zwa nie, aby otrzy ma -
ne ta len ty roz wi jać, po sia da ne umie -
jęt no ści do sko na lić, zdo by wa ną wie -
dzę po sze rzać, a wszyst kim dzie lić się
z in ny mi.

Tak więc cho dzi tu nie o wy kształ -
ce nie for mal ne, ale o po sta wę, co od -
po wia da rze czy wi ste mu skła do wi
kil ku na stu ślą skich sek cji Klu bu:
od ro bot ni ka do pro fe so ra. War to
zwró cić uwa gę na cza sow ni ki: roz wi -
jać, słu żyć do bru wspól ne mu, za po bie -
gać złu, do sko na lić, po sze rzać wie dzę
i – naj waż niej sze – dzie lić się z in ny -
mi. To jest klu czo we roz róż nie nie: za -
miast do wol nie de fi nio wa nych rze -
czow ni ków abs trak cyj nych, tak
za śmie ca ją cych prze strzeń me dial -
ną, ma my wy raź ne za po wie dzi dzia -
łań, re ali zo wa nych sta ran nie aż
do dnia dzi siej sze go.

Ślą ska

in te li gen cja

ka to lic ka
ANDRZEJ JARCZEWSKI
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W „De kla ra cji ide owej”, za wie ra -
ją cej oczy wi ste od nie sie nia do Ewan -
ge lii i ka to lic kiej na uki spo łecz nej, za -
ak cen to wa no też pro pań stwo wą
orien ta cję Klu bu: Bu du je my i wzmac -
nia my po sta wy pa trio tycz ne z za cho -
wa niem na le ży te go sza cun ku dla od -
ręb no ści na ro do wych, od rzu ca jąc
ko smo po li tyzm i na cjo na lizm.

Duch sil ny, cia ło sła be

D
zia łal ność sek cji Klu bu za dzi wia
ak tyw no ścią i wszech stron no ścią.

Dla pi szą ce go te sło wa do ma to ra naj -
bar dziej za ska ku ją ce jest po łą cze nie
funk cji ogrom ne go (i naj tań sze go)
biu ra po dró ży, se na tu i... uni wer sy te -
tu trze cie go wie ku. Trud no to so bie
wy obra zić, ale ślą ski KIK zor ga ni zo -
wał set ki wy jaz dów o róż nym cha rak -
te rze do 64 kra jów! Mo ty wem prze -
wod nim jest za wsze od wie dza nie
miejsc świę tych. Naj czę ściej są to piel -
grzym ki do róż nych sank tu ariów, nie -
kie dy bar dzo od le głych. 

Dwa miej sca na ma pie – Rzym
i Je ro zo li ma – to oczy wi ste ce le wy -
jaz dów za gra nicz nych. Ale zwy kły
czło wiek na wet nie ma po ję cia o miej -
scach piel grzym ko wych np. w Chi -
nach, In diach, Ka na dzie, Gwa te ma li,
Ar me nii, Ar gen ty nie nie mó wiąc już
o RPA, Za mbii czy No wej Ze lan dii,
a zwłasz cza o wy spach Ga la pa gos!
Wszę dzie tam do cie ra li piel grzy mi ze
Ślą ska. Li sta miej sco wo ści od wie -
dza nych w Pol sce i na ca łym świe cie
jest im po nu ją ca; świad czy o nie zwy -
kłej ży wot no ści, wręcz mło do ści piel -
grzy mów.

Tak nie ste ty nie jest. Mło dość tak,
ale tyl ko du chem. Pe se le człon ków
KIK -u świad czą o ich przy na leż no ści
do star szej gru py wie ko wej. To jest
wręcz „izba re flek sji” a nie klub spor -
to wy. Do świad cze nie dłu gie go ży cia
po zwa la człon kom Klu bu zaj mo wać
sta no wi sko wo bec naj waż niej szych
wy zwań cy wi li za cyj nych XXI wie ku
i po mi jać spra wy po li ty ki bie żą cej. Je -
śli sa mo rząd wo je wódz ki moż na po -
rów nać z sej mem kra jo wym, to ślą ski
KIK peł ni nie ja ko funk cję se na tu.
Młod si niech dba ją w sej mi ku o roz -
wój re gio nu, o pie nią dze i do bre pra -
wo, a star si – jak to za wsze by wa ło
w dzie jach ludz ko ści – prze strze ga ją
przed róż ny mi nie bez pie czeń stwa mi,
bo po zna wa li je przez dzie siąt ki lat

i wie dzą, czym koń czą się eks pe ry -
men ty na lu dziach i na ro dach.

Dzie lić się z in ny mi

W
e zwa nie do dzie le nia się do bra -
mi ma te rial ny mi jest naj po trzeb -

niej sze tam, gdzie ży ją lu dzie bar dzo
bied ni i po ni ża ni. Ale też tam, gdzie
ży ją lu dzie bo ga ci i do nich to we zwa -
nie jest kie ro wa ne. Cza sem za de cy do -
wać mo że „wdo wi grosz”, jed nak że
na więk szą ska lę dzie lić się mo że my
tyl ko tym, co po sia da my. Do pie ro
od nie daw na za czy na my gro ma dzić ja -
kąś wła sność pry wat ną i w sfe rze ma -
te rial nej tych dóbr do po dzia łu – ja ko
spo łe czeń stwo – ma my nie wie le.
Trze ba je do pie ro wy two rzyć i na być,
stąd pod kre śla na przy każ dej oka zji
war tość pra cy, ale też wła sno ści pry -
wat nej, tak tę pio nej w cza sach PRL.

KIK – ro zu mia ny te raz ja ko „izba
re flek sji” – re ali zu je swo ją mi sję,
dzie ląc się ty mi do bra mi, któ re po sia -
da: do świad cze niem, wie dzą na uko -
wą i mą dro ścią ży cio wą. Na ze wnątrz
prze ja wia się to for mu ło wa niem róż -
nych sta no wisk, pi sa niem li stów
otwar tych, uczest ni cze niem w róż nych
for mach po par cia dzia łań oce nia nych
ja ko do bre i pro te sta mi prze ciw ko te -
mu, co mo że przy nieść złe owo ce
w bli skiej lub dal szej per spek ty wie.

Kie ru nek opi nii jest oczy wi sty i wy -
ni ka z wła snej in ter pre ta cji wska zó -
wek ewan ge licz nych. Je że li nie za -
wsze jest to zgod ne ze sta no wi skiem
epi sko pa tu czy Wa ty ka nu, to ra czej
dla te go, że owe sta no wi ska są zmien -
ne i nie przez wszyst kie ko ściel ne wła -
dze jed na ko wo ro zu mia ne. Do kład -
niej sza lek tu ra licz nych sta no wisk
i ape li KIK -u po zwa la za uwa żyć
trwa łość li nii ide owej, obro nę spraw -
dzo nych war to ści tra dy cyj nych i nie -
ule ga nie post mo der ni stycz nym mo -
dom. Za du żo tych do ku men tów, by
je tu choć by wy mie nić. Za in te re so wa -
ni znaj dą je na stro nie www.kik.ka to -
wi ce.opo ka.org.pl/

KIK w Ka to wi cach wy da je rów nież
wła sny co mie sięcz ny biu le tyn, któ re -
go ty tuł swą sty li za cją na wią zu je za -
rów no do oczy wi stych sko ja rzeń
(krzyż), jak i do głę biej ukry tych
zna czeń, wy ma ga ją cych do cie kli wo -
ści w od czy ty wa niu trzech skład ni ków
jed ne go pro ste go wy ra zu. Mie sięcz -
nik „Dla te go”, re da go wa ny przez

prof. Sta ni sła wa Wa lu sia, za wie ra
ob szer ne in for ma cje o ży ciu klu bo -
wym. Po cząt ko wo by ły to dwie stro -
nicz ki, ale naj now szy nu mer 12/2017
(li cząc od po cząt ku: nr 312) ma już
stron 28, a „po dro dze” by wa ły znacz -
nie grub sze. Na po da nej wy żej stro -
nie in ter ne to wej moż na bez tru du
od na leźć wszyst kie wy da nia „Dla te -
go” od nu me ru 84 z ro ku 1998.
Wcze śniej sze mu szą po cze kać jesz -
cze na di gi ta li za cję.

Ko lej ną for mą dzia łal no ści kil ku
więk szych sek cji jest sys te ma tycz ne
or ga ni zo wa nie wy kła dów, a tak że
sty mu lo wa nie ży cia kul tu ral ne go
swo ich die ce zji i uczest ni cze nie
w róż no rod nych za ję ciach. Wy kła -
dow ca mi są na ogół pro fe so ro wie
wyż szych uczel ni, du chow ni i twór -
cy róż nych dzie dzin sztu ki. Te ma ty -
ka ma zwy kle zwią zek z mo men tem
wy kła du wzglę dem ro ku li tur gicz ne -
go, ale nie rzad ko do ty czy naj now -
szych osią gnięć na uki lub za gad nień
hi sto rycz nych. A gdy in ne or ga ni za -
cje przy go to wu ją wiel kie wy da rze nia,
jak nie daw ny „Ró ża niec do Gra nic”,
nie mo że tam za brak nąć KIK -u.

Tak więc Klub In te li gen cji Ka to lic -
kiej w Ka to wi cach jest czę ścią ogól -
no pol skiej sie ci po dob nych or ga ni za -
cji. Nikt tą sie cią nie za rzą dza, nie ma
od gór nych wy tycz nych ani za ka zów.
Po szcze gól ne Klu by dzia ła ją nie za leż -
nie, ale łą czy je wspól na idea, wia ra
i za pew ne na dzie ja. Ostat ni punkt wy -
ra zi łem w for mie wa run ko wej.
KIK -i od po wia da ły po trze bom du cho -
wym i moż li wo ściom or ga ni za cyj nym
prze ło mu ty siąc le ci. Być mo że jest to
po mysł na ca ły wiek XXI. Te go nie
wie my. Za uwa żam tyl ko, że ka to lic -
ka mło dzież or ga ni zu je się dziś w in -
ny spo sób. Z jed nej stro ny żą da wiel -
kich im prez w ro dza ju Świa to wych
Dni Mło dzie ży, z dru giej – pre fe ru je
kon tak ty ra czej ko mór ko we lub ma -
ilo we. Na na szych oczach zmie nia się
pa ra dyg mat uczest ni cze nia rów nież
w ży ciu du cho wym. W wie lu kra jach
Eu ro py ozna cza to od wrót od Ko ścio -
ła. W Pol sce wciąż two rzą się no we
for my ży cia w róż nie ro zu mia nych
wspól no tach. Kto to do strze że i wy -
pra cu je od po wia da ją cą cza som for mu -
łę – od nie sie wiel ki suk ces or ga ni za -
cyj ny. Ale jak to za owo cu je w ser cach
i umy słach, te go pro gno zo wać nie
pró bu ję. 

■
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K
to pra co wał na do le ko pal ni mu siał w wie -
lu chod ni kach za uwa żyć ta blicz kę: Sła be

obe rwij, moc ne za bu duj. Jest w tym ha śle za -
war ta gór ni cza mą drość: „nie w two jej mo cy
utrzy mać wszyst kie go, co za le ga nad stro pem,
ale to, co ci mo że spaść na gło wę: obe rwij za -
wcza su i wzmoc nij to, co jest już moc ne sa -
mo z sie bie”. Zna li tę mak sy mę twór cy
wszyst kich do tych cza so wych ślą skich kon -
trak tów, stra te gii czy pro gra mów. Wie dzie -
li, że nie zdo ła my utrzy mać do tych cza so we -
go pa ra dyg ma tu wę gla i sta li, bo to nam
„spad nie na gło wę”. Wie dzie li że po trzeb ne
są no we tech no lo gie w tra dy cyj nych ga łę ziach
go spo dar ki i ca łe no we, in no wa cyj ne dzie dzi -
ny, a naj więk sze go wspar cia na le ży udzie lić
tym dys cy pli nom, któ re – wy sił kiem sa -
mych twór ców – już osią gnę ły znacz ne suk -
ce sy mi mo nie sprzy ja ją cych wa run ków.
Pierw szy te go ro dza ju do ku ment pod pi sa no
w ro ku 1995 i za ty tu ło wa no:

Kon trakt Re gio nal ny 
dla Wo je wódz twa Ka to wic kie go

War to przy po mnieć, że w ro ku 1995 nie by -
ło jesz cze w Pol sce sa mo rzą du wo je wódz kie -
go. Dzia łał tyl ko Sej mik Sa mo rzą do wy, któ -
ry wpraw dzie był tyl ko klu bem dys ku syj nym
bez żad ne go ma jąt ku czy wła dzy, ale już nada -
wał się do re pre zen to wa nia tzw. „stro ny spo -
łecz nej”, z któ rą rząd mógł się ja koś po ro zu -
mie wać. Pro blem w tym, że pol skie pra wo nie
prze wi dy wa ło ta kiej moż li wo ści i nikt nie wie -
dział, ja ką war tość praw ną ma ją za war te
tam po sta no wie nia. Na wszel ki wy pa dek
Kon trakt – wbrew cy wil no -praw nym oby cza -
jom – nie za wie rał klau zu li o ka rach umow -
nych. Re ali za cja po szcze gól nych punk tów za -
le ża ła więc wy łącz nie od do brej wo li
ko lej nych rzą dów, bo po kil ku la tach „stro na
spo łecz na” zmie ni ła się nie do po zna nia.

Ta dziw na for mu ła oka za ła się zba wien -
na. Po wsta ło wie le in sty tu cji, wspie ra ją -
cych roz wój re gio nal ny, a za po wie dzi róż -
nych kon kret nych dzia łań czy in we sty cji
re ali zo wa no al bo nie i nikt za bar dzo na to
nie na rze kał. Kon trakt miał cha rak ter na ty -
le ogól ny, że moż na go by ło trak to wać „ela -
stycz nie” i na gi nać do po trzeb, o któ rych po -
cząt ko wo na wet nie my śla no. By
przy po mnieć so bie at mos fe rę, to wa rzy szą -
cą pre kur sor skie mu w Pol sce (bo na Za cho -
dzie ta kie umo wy by ły zna ne) kon trak to wi
re gio nal ne mu, za cy tuj my frag ment pre am -
bu ły te go do ku men tu:

(...) Uzna jąc pra wa oby wa te li, spo łecz no -
ści lo kal nych i re gio nal nych do okre śle nia swo -
ich po trzeb, ocze ki wań i am bi cji oraz do współ -

de cy do wa nia o spo so bach i for mach ich za -
spo ko je nia, zgod nych z za sa dą do bra wspól -
ne go i do bra Rze czy po spo li tej Pol skiej (...) Stro -
ny po sta na wia ją za wrzeć KON TRAKT
RE GIO NAL NY, któ re go za sa dy i in sty tu cje win -
ny być ele men tem or ga ni za cji spo łecz nej wo -
je wódz twa i obo wią zy wać przy naj mniej 20 lat,
z moż li wo ścią sys te ma tycz nej ak tu ali za cji,
nie rza dziej niż raz w ro ku.

Ton wznio sły, bo i rzecz usta no wio no nie -
ma łą. Re ali za cja Kon trak tu ob ro sła już licz -
ny mi pra ca mi na uko wy mi i pu bli ka cja mi. Ge -
ne ral nie – po mysł uda ny, a naj waż niej sze, że
w przy go to wa niach uczest ni czy ła tzw. „stro -
na spo łecz na” (po nad 60 róż nych or ga ni za cji),
co za bez pie czy ło Kon trakt przed póź niej szą
kry ty ką ze stro ny związ kow ców, sa mo rzą dow -
ców czy re pre zen tan tów róż nych sto wa rzy -
szeń. Co cie ka we – ów Kon trakt owo co wał
przez pra wie ca łe, wstęp nie za ło żo ne 20 lat ja -
ko in te lek tu al ny fun da ment póź niej szej Stra -
te gii Roz wo ju Re gio nal ne go, czy ko lej nych
Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra cyj nych
i róż nych drob niej szych lub lo kal nych usta -
leń re ali za cyj nych. W ro ku 2014 po wró co no
do idei kon trak tu, for mu łu jąc:

Kon trakt Te ry to rial ny 
dla Wo je wódz twa Ślą skie go

Ten do ku ment ma już zu peł nie in ny cha -
rak ter. Za czy na się nie od gór no lot nej pre -
am bu ły, ale od zim ne go wy li cze nia dwu dzie -
stu do ku men tów, sta no wią cych pod sta wę
praw ną no we go Kon trak tu. Na stęp na róż ni -
ca wy ni ka z za ist nie nia oso by praw nej
w po sta ci sa mo rzą do we go Wo je wódz twa
Ślą skie go. No wy Kon trakt ma więc tyl ko
dwóch sy gna ta riu szy: rząd i Wo je wódz two
Ślą skie. Do ku ment stał się po dob ny do umo -
wy mię dzy pań stwo wej, pod czas gdy w ro -
ku 1995 pa mię ta no jesz cze o Po ro zu mie niu
Ka to wic kim i Ja strzęb skim z wrze śnia 1980,
a „stro nę spo łecz ną” trak to wa no po waż nie
(tzn. ja ko po ten cjal nie po waż ne go... prze ciw -
ni ka).

No wy Kon trakt ma obo wią zy wać ok. 10 lat
(do ro ku 2023) i jest w grun cie rze czy pod -
su mo wa niem – za pi sa nych w in nych do ku -
men tach – wy dat ków rzą do wych, sa mo rzą do -
wych i in nych, re ali zo wa nych w woj. ślą skim.
Za wie ra wy kaz „przed się wzięć prio ry te to -
wych”, ale też wy raź ną klau zu lę, że je śli coś
nie bę dzie zro bio ne, to... trud no. Zgod nie z tra -
dy cją – Kon trakt nie ro dzi sku tecz nych rosz -
czeń fi nan so wych.

Mi mo zmian po li tycz nych w War sza -
wie – Kon trakt jest w za sa dzie re ali zo wa ny po -
praw nie, co by zna czy ło, że za wie ra tyl ko ta -

kie prio ry te ty, któ re nie bu dzą po waż niej szych
wąt pli wo ści (do ty czy to np. in fra struk tu ry dro -
go wej, ko le jo wej i rzecz nej). Jak zwy kle – sła -
bo ścią jest tem po dzia ła nia. Na 77 prio ry te tów
do koń ca ro ku 2017 pod pi sa no za le d wie
5 więk szych umów re ali za cyj nych. Prze łom
pod tym wzglę dem ma przy nieść naj now szy
do ku ment, czy li za pre zen to wa ny w Ka to wi -
cach 21 grud nia 2017:

Pro gram dla Ślą ska

Fir mu ją ce Pro gram Mi ni ster stwo Roz wo -
ju przy ję ło in ny styl pre zen ta cji. Zre zy gno wa -
no z po da wa nia pod staw praw nych, na to miast
sku pio no się na wy ja śnie niu, skąd się ten Pro -
gram wy wo dzi i kto uczest ni czył w przy go -
to wa niach. Tak więc Pro gram dla Ślą ska
jest re ali za cją po li ty ki re gio nal nej rzą du,
opi sa nej w Stra te gii na rzecz Od po wie dzial -
ne go Roz wo ju (SOR; 14.02.2017). Part ne rem
rzą du tym ra zem by ła Wo je wódz ka Ra da Dia -
lo gu Spo łecz ne go w Ka to wi cach, w tym
związ kow cy i przed sta wi cie le pra co daw ców,
któ rzy pod czas gru dnio wej pre zen ta cji spra -
wia li wra że nie – mo że nie w peł ni, ale jed -
nak – za do wo lo nych z wy pra co wa ne go w to -
ku dłu gich dys ku sji re zul ta tu.

No wy Pro gram nie uchy la obo wią zu ją ce -
go Kon trak tu z ro ku 2014, ale za po wia da zdy -
na mi zo wa nie dzia łań i pew ne no we hie rar chie
waż no ści. Gdy za kil ka na stęp nych lat two -
rzo ny bę dzie ko lej ny te go ro dza ju Pro gram,
przy po mni my so bie 6 prio ry te tów, obo wią zu -
ją cych na Ślą sku obec nie (po da ję za ofi cjal -
nym do ku men tem):

1. Zbu do wa nie in no wa cyj nej go spo dar ki re -
gio nal nej z wy ko rzy sta niem ist nie ją cych sek -
to rów prze my sło wych. 

2. Za pew nie nie wy so kiej ja ko ści ka pi ta łu
ludz kie go i spo łecz ne go dla po trzeb zmian za -
cho dzą cych na ryn ku pra cy. 

3. Prze ciw dzia ła nie de gra da cji śro do wi ska
w re gio nie. 

4. Za pew nie nie tech nicz nych pod staw roz -
wo ju go spo dar ki no we go ty pu oraz funk cjo -
no wa nia spo łecz no ści re gio nu po przez in we -
sty cje in fra struk tu ral ne. 

5. Bu do wa in no wa cyj ne go prze my słu ener -
ge tycz ne go, za pew nia ją ce go bez pie czeń stwo
do staw ener gii dla ca łe go kra ju oraz nie przy -
czy nia ją ce go się do dal szej de gra da cji śro do -
wi ska przy rod ni cze go. 

6. Prze ciw dzia ła nie zróż ni co wa niom roz wo -
jo wym re gio nu i roz le wa niu się me tro po lii oraz
przy wró ce nie war to ści spo łecz no -go spo dar czej
i in we sty cyj nej ob sza rów zde gra do wa nych,
w tym te re nów po prze my sło wych. 

■

ANDRZEJ JARCZEWSKI

Śląsk.
Zmia na

pa ra dyg ma tu
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„W
iem, ko mu za wie rzy łem”. Sło wa
te z Dru gie go Li stu św. Paw ła

do Ty mo te usza ob rał na swo ją ka płań ską
dro gę ks. abp se nior dr Da mian Zi moń.
Roz po czę ła się ona 21 grud nia 1957 ro -
ku w ka pli cy Niż sze go Se mi na rium Du -
chow ne go w Ka to wi cach, gdzie, wów -
czas 23-let ni dia kon z Nie do bczyc, przy jął
świę ce nia ka płań skie z rąk miej sco we go
bi sku pa po moc ni cze go Ju liu sza Bień ka.
Mło dy ksiądz do te go wy da rze nia po wró -
ci w to wa rzy stwie ar cy bi sku pów i bi sku -
pów róż nych die ce zji, ka pła nów oraz
licz nie zgro ma dzo nych wier nych z wie -
lu pa ra fii sześć dzie siąt lat póź niej w Ka -
te drze Chry stu sa Kró la już ja ko abp se -
nior Ar chi die ce zji Ka to wic kiej. 

„Dzię ku jąc Bo gu za la ta po słu gi ks. abp.
Da mia na – mó wił ks. dr Łu kasz Ga -
weł – pra gnie my dziś oto czyć mo dli twą
tych wszyst kich, dzię ki któ rym ro ze zna -
wał i roz wi jał swe po wo ła nie do wy łącz -
nej służ by Bo żej. W spo sób szcze gól ny
wśród wie lu in nych my śli my o je go ro -
dzi cach, pierw szych świad kach wia ry,
o for ma to rach z cza sów se mi na rium,
a tak że o przy ja cio łach z rocz ni ka świę -
ceń. […] Dro dzy w Chry stu sie – kon ty -
nu ował pro boszcz ka to wic kiej ka te -
dry – pra gnie my na peł nie ni Du chem
Świę tym i przez nie go zgro ma dze ni
w jed no, wy pra szać dla do stoj ne go Ju bi -
la ta ob fi te da ry nie bios: do bre zdro wie,
nie ga sną cy żar apo stol skie go za pa łu oraz
ła skę co dzien ne go, ży cio daj ne go zjed no -
cze nia z Chry stu sem, Naj wyż szym
i Wiecz nym Ka pła nem”. 

Po tej wy po wie dzi abp Da mian Zi moń
zo stał po pro szo ny o prze wod ni cze nie
mszy świę tej w swo jej in ten cji. 

Ho mi lię do wszyst kich zgro ma dzo -
nych w ka te drze wy gło sił ks. abp dr
Wik tor Skworc. Na wią zu jąc do po cho dzą -
ce go z Pie śni nad Pie śnia mi pierw sze go
czy ta nia, wy cho dząc od słów, w któ rych
Ob lu bie niec zwra ca się do swo jej Ob lu -
bie ni cy: „Po wstań, przy ja ciół ko ma,
i pójdź!”, me tro po li ta ka to wic ki po ru szył
te mat dro gi po wo ła nia Ju bi la ta: „Dziś od -
czy tu je my sło wa ob lu bień ca w świe tle ju -

bi le uszu 60-le cia świę ceń pre zbi te ria tu ar -
cy bi sku pa se nio ra Da mia na. Sły szy -
my – ra zem z nim – głos Pa na, któ ry za -
brzmiał w uszach i ser cu mło de go
czło wie ka, uro dzo ne go 25 paź dzier ni -
ka 1934 ro ku w Nie do bczy cach”. I da lej:
„Od po wiedź na Bo że po wo ła nie w dniu
świę ceń skry sta li zo wa ła się naj pierw
w „ad sum” – oto je stem, je stem go to wy!
Gło śne „ad sum” to coś wię cej niż tyl ko
po twier dze nie obec no ści. „To był gest ży -
cia, któ re od da je się Chry stu so wi do dys -
po zy cji, go to we na dro gę Pa na”; go to we
na wy łącz ną służ bę Ewan ge lii”. W dal -
szych swo ich sło wach ks. abp Wik tor
Skworc przy po mniał na czym po le ga ło
owe wier ne wy peł nia nie służ by przez Ju -
bi la ta. Ks. abp se nior spraw dził się „ja -
ko wi ka riusz, a z bie giem cza su ja ko prze -
ło żo ny, wi ce rek tor Wyż sze go Ślą skie go
Se mi na rium Du chow ne go, pro boszcz,
wresz cie ja ko bi skup die ce zjal ny i me tro -
po li ta ka to wic ki”. Ks. abp Wik tor Skworc
za koń czył swo ją ho mi lię na stę pu ją co:
„Za ca łe bo gac two 60-let niej ka płań -
skiej po słu gi, ra zem z To bą dzię ku je my
Bo gu! Wspól nie śpie wa my grom kie Te
Deum lau da mus za 60. lat służ by na Gór -
no ślą skiej Zie mi. Na koń cu w imie niu
wszyst kich tu ze bra nych mó wię To bie,
Do stoj ny Ju bi la cie, ser decz ne dzię ku ję
i Bóg za płać za „pra cę i znoj ny trud”;
za świa dec two, wy trwa łość i wier ność
do koń ca Te mu, któ re mu za wie rzy łeś!”.

Po sło wach me tro po li ty ka to wic kie go
ze bra ni na mszy świę tej od mó wi li mo dli -
twę wier nych, w któ rej je den z po słu gu -
ją cych przy oł ta rzu ka pła nów po le cił
tak że in ten cje Ju bi la ta. 

Po uro czy stym od śpie wa niu Cie bie Bo -
że wiel bi my, bę dą cym po dzię ko wa niem
za „ży cie i po słu gi wa nie ks. abpa Da mia -
na, za to wszyst ko, co uczy nił dla ko ścio -
ła lo kal ne go i po wszech ne go, za wiel kie
rze czy, któ re Bóg uczy nił w je go ży ciu,
a któ re i nam – jak mó wił ks. dr Grze gorz
Śmie ciń ski – przy pa dły w udzia le, za ca -
łe bo gac two 60-let niej po słu gi, za la ta
służ by na Gór no ślą skiej zie mi”, przy szedł
czas na ży cze nia. 

Pierw sze, ja kie prze ka zał ks. abp
Wik tor Skworc, by ły z Wa ty ka nu: „Oj -
ciec Świę ty Fran ci szek udzie la apo -
stol skie go bło go sła wień stwa ks. abp.
Da mia no wi z oka zji 60. rocz ni cy świę -
ceń ka płań skich, obej mu jąc nim tak że
dro gie mu oso by” – od czy tał me tro po -
li ta ka to wic ki. 

Ja ko dru gi w imie niu wier nych ca łej
Ar chi die ce zji za brał głos prof. Ju lian
Gem bal ski. Swo ją wy po wiedź roz po czął
od po dzię ko wa nia: „Księ że Ar cy bi sku -
pie, ta 60-let nia dro ga ka płań ska to by -
ła dro ga, na któ rej ks. Ar cy bi skup naj -
pierw sta wiał Chry stu sa. To by ła dro ga
[…] dla nas, dla Ko ścio ła lo kal ne go, […]
dro ga, któ ra by ła wiel kim świa dec twem
dla wier nych ca łej Ar chi die ce zji. […]
Na tej dro dze za Chry stu sem […] stał
czło wiek, nad któ rym ks. Ar cy bi skup za -
wsze się po chy lał. By li śmy ucze ni tej
dro gi w róż ny spo sób: po przez otwie ra -
nie się na Bo ga i służ bę czło wie ko wi.
[…] To był dla nas wiel ki przy kład. Za to
świa dec two chce my dzię ko wać, bo to
świa dec two bu do wa ło nasz lo kal ny Ko -
ściół”. Prof. Gem bal ski pod kre ślił otwar -
cie się abpa Da mia na nie tyl ko na czło -
wie ka po trze bu ją ce go czy lu dzi, któ rzy
po szu ki wa li Bo ga, ale tak że na bra ci
ewan ge li ków. Po tych sło wach wdzięcz -
no ści zo sta ły wy po wie dzia ne ży cze nia:
„[…] by Chry stus na dal był tym głów -
nym prze wod ni kiem ks. Ar cy bi sku pa”
oraz za pew nie nie o nie ustan nej mo dli -
twie w in ten cji Ju bi la ta. 

Ks. abp dr Da mian Zi moń, wy prze dza -
jąc o krok przed sta wi cie li zgro ma dzo -
nych w ka to wic kiej ka te drze wier nych,
prze mó wił, kie ru jąc swo ją wdzięcz -
ność za mo dli twę i obec ność naj pierw
w stro nę me tro po li ty ka to wic kie go,
sióstr za kon nych, świec kich, na stęp nie
w stro nę obec nych licz nie i kon ce le bru -
ją cych wraz z nim mszę świę tą ka pła -
nów. Ju bi lat wspo mi nał: „[…] pra wie
wszyst kich Was tu taj […] świę ci łem”,
na stęp nie pro sił ich: „[…] mó dl cie się
za swe go bi sku pa, któ ry was wy świę cił,
że by […] mógł oglą dać kie dyś Pa -
na Bo ga twa rzą w twarz”. Ks. abp Da -
mian Zi moń pod su mo wu jąc koń czą cą
się mszę świę tą, na ko niec jesz cze do -
dał: „Ta ka myśl mi przy cho dzi, że by Ko -
ściół nasz był co raz bar dziej ro dzi ną,
a ro dzi na Ko ścio łem”. 

Po dą ża jąc za tą my ślą, Ju bi lat po mszy
świę tej wy szedł do zgro ma dzo nych w ka -
to wic kiej ka te drze, aby przy jąć ży cze nia.
Wśród nich zna leź li się przed sta wi cie le
władz wo je wódz kich, sa mo rzą do wych
i miej skich, re pre zen tan ci śro do wisk na -
uko wych i ar ty stycz nych, przed sta wi -
cie le ru chów i sto wa rzy szeń ko ściel -
nych, a tak że bli scy i zna jo mi. 

Opra wę mu zycz ną uro czy sto ści za -
pew ni li pro fe so ro wie i ucznio wie Aka de -
mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma now -
skie go oraz chór Wyż sze go Ślą skie go
Se mi na rium Du chow ne go w Ka to wi -
cach. „Sto lat” za gra ła Ju bi la to wi or kie -
stra dę ta KWK „Sta szic”.

KA TA RZY NA NIE SPO REK

60. rocz ni ca

świę ceń

pre zbi te ria tu

ab pa se nio ra

Da mia na Zi mo nia
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Z
dzi sław Ku dła – 80-let ni ar ty sta re ży -
ser, od po nad pół wie cza zwią za ny

z Biel skiem -Bia łą, od kil ku lat in ten syw -
nie ma lu je. Po nad trzy dzie ści płó cien je -
go au tor stwa, któ re po wsta ły w cią gu
ostat nich sied miu lat jest pre zen to wa -
nych w Ga le rii Biel skiej BWA w Biel -
sku -Bia łej. To pierw sza, tak du ża wy sta -
wa ma lar stwa ar ty sty zna ne go do tąd
głów nie z twór czo ści fil mo wej – ani ma -
cji dla dzie ci i do ro słych.

Ma lar skie kom po zy cje Zdzi sła wa Ku -
dły to skom pli ko wa ne, peł ne szcze gó łów
ukła dy, któ re opo wia da ją sur re ali stycz -
ne hi sto rie, mi mo że umiej sco wio ne są
naj czę ściej w re al nych kra jo bra zach.
Sko ja rze nia z nar ra cją fil mo wą są nie -
od łącz ne, a au tor wręcz pod kre śla tę ce -
chę swo ich prac.

– Moż na się ba wić ru chem, ko lo ra mi,
ale to jest film bez ak cji. Mam po trze -
bę opo wia da nia. Je stem tym ska żo ny.
W ma lar stwie więc te raz opo wia dam...
i to z pre me dy ta cją. Ro bię to po nie waż
uwa żam, że je śli w ob ra zie jest treść, to
za trzy mam wię cej wi dzów, niż jak bym
np. wy ko nał ja kąś for mę abs trak cyj -
ną… – czy ta my wy po wiedź ar ty sty
w ka ta lo gu do wy sta wy.

Bielsz cza nie oglą da ją cy ob ra zy Zdzi -
sła wa Ku dły mo gą roz po znać na nich m.
in. ro dzin ne mia sto; plac Bo le sła wa
Chro bre go, mu ry pod Zam kiem Suł kow -
skich, Ka mie ni cę pod Ża ba mi. In spi ra -
cje ar ty sty to nie tyl ko te raź niej szość, ale
i prze szłość – dzie ciń stwo w ro dzin nej
pod kar pac kiej wsi We so ła i dzi ka przy -
ro da. Na ob ra zach po ja wia ją się ła ny
zbóż, la sy, bez kre sne nie bo, któ re go
nie za sła nia in du strial na za bu do wa. Ale
w ob ra zach Zdzi sła wa Ku dły jest tak że
wie le roz po zna wal nych cy ta tów z miej -

skie go kra jo bra zu Kra ko wa, w któ rym
kształ cił się i spę dził mło dość.

Fe eria czy stych barw, któ rych au tor
uży wa nie ozna cza, że spra wy, o któ rych
opo wia da są ba nal ne.

– Dą że nie czło wie ka do suk ce su, bez
skru pu łów i ja kich kol wiek za ha mo wań,
za chły śnię cie się moż li wo ścia mi współ -
cze snej cy wi li za cji,  po gar da dla praw
przy ro dy i praw bo skich, bez ro zum -
na chuć rzą dzą ca po czy na nia mi lu -
dzi – wy ra że nie tych prawd słow nie jest
ma ło ory gi nal ne.  Na to miast wy ra że nie
ich przez ob raz, za in sce ni zo wa ne scen -
ki, po przez sym bol – jest peł niej sze
i cie kaw sze w od bio rze, od dzia łu je na wi -
dza moc niej i głę biej. Na szczę ście to nie
je dy ne prze sła nie ar ty sty, nie jest on tyl -
ko kry ty kan tem współ cze sno ści. Stwier -
dza z ca łą mo cą swe go dłu gie go ży cio -
we go do świad cze nia, że ist nie ją spra wy
waż ne, o nie prze mi ja ją cej war to ści: mi -
łość, ro dzi na, mu zy ka, sztu ka, na -
uka – mó wi Aga ta Smal cerz, dy rek tor Ga -
le rii Biel skiej BWA, ku ra tor ka wy sta wy.

O pu łap kach, któ re za sta wia świat
na jed nost kę, ar ty sta opo wia da w swo -
ich fil mach dla wi dzów do ro słych. Ich
bo ha te ro wie zma ga ją się z sa mot no ścią,
nie spra wie dli wo ścią; fil mo we ob ra zy
Zdzi sła wa Ku dły po ka zu ją rów nież bez -
myśl ne nisz cze nie przy ro dy, a w la -
tach 70. XX wie ku, gdy po wsta wa ły, był
to w pol skiej sztu ce fil mo wej te mat pre -
kur sor ski.

Wy sta wie ma lar stwa w Ga le rii Biel -
skiej BWA to wa rzy szy pre zen ta cja wy -
bra nych fil mów ar ty sty, m.in. „Bruk”,
„Im pas”, „Bez po wro tu Pa nie Z.” oraz
in ne fil my ani mo wa ne stwo rzo ne dla do -
ro słe go wi dza. 

WK

Zdzi sław Ku dła – re ży ser, sce na rzy ‐

sta i sce no graf fil mów ani mo wa nych,

ma larz – uro dził się 6 lip ca 1937 ro ku

w We so łej na Pod kar pa ciu. Ukoń czył

Aka de mię Sztuk Pięk nych w Kra ko wie.

W 1963 ro ku po uzy ska niu dy plo mu

z ma lar stwa, roz po czął pra cę w Stu diu

Fil mów Ry sun ko wych w Biel sku ‐Bia łej.

Zre ali zo wał 26 fil mów ani mo wa nych dla

do ro słych i dla dzie ci; w wie lu in nych był

współ au to rem opra co wa nia pla stycz ‐

ne go lub współ sce na rzy stą. Ar ty sta

jest lau re atem wie lu na gród na fe sti wa ‐

lach fil mo wych w kra ju i za gra ni cą

za sce na riusz, re ży se rię, ani ma cję czy

też opra co wa nie pla stycz ne fil mów,

m.in. in dy wi du al ne na gro dy za „Po rwa ‐

nie w Tiu tiur li sta nie” (1986). W 2009 ro ‐

ku wspól nie z An drze jem Orze chow ‐

skim wy re ży se ro wał film „Gwiaz da

Ko per ni ka”, na gro dzo ny na fe sti wa ‐

lach fil mo wych w Ere wa niu (Ar me ‐

nia, 2010), oraz Ło dzi i Te he ra nie

(Iran, 2011).

Zdzi sław Ku dła był wie lo let nim dy ‐

rek to rem Stu dia Fil mów Ry sun ko wych

w Biel sku ‐Bia łej (1993–2010) i pre ze ‐

sem biel skie go Okrę gu Związ ku Pol skich

Ar ty stów Pla sty ków oraz pre ze sem

od dzia łu Sto wa rzy sze nia Fil mow ców

Pol skich w Biel sku ‐Bia łej (1971–

1975).  Oprócz fil mów dla dzie ci (wśród

któ rych by ło tak że kil ka od cin ków se ‐

ria lu „Bo lek i Lo lek”) re ali zo wał pro gre ‐

syw ne w for mie i tre ści fil my dla do ro ‐

słych, jak „Sy zyf” (1970), „Bruk” (1971),

„Szum la su” (1972), „Kwiat” (1973),

„Im pas” (1975),  „Kat” (1977), „Ka ra ‐

luch. Blat ta Orien ta lis” (1987, z Fran ‐

cisz kiem Py te rem) czy „... er go sum”

(2004, z An drze jem Orze chow skim).

Zdzi sław Ku dła otrzy mał na gro dy: Mi ‐

ni stra Kul tu ry i Sztu ki, Sto wa rzy sze nia

Fil mow ców Pol skich za ca ło kształt

osią gnięć ar ty stycz nych (2011), Za rzą ‐

du Okrę gu ZPAP w Biel sku ‐Bia łej za ca ‐

ło kształt twór czo ści, Pre zy den ta Mia ‐

sta Biel ska ‐Bia łej w dzie dzi nie kul tu ry

i sztu ki „Ikar” za ca ło kształt twór czo ści

(2016); w 2017 ro ku uho no ro wa ny

przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ‐

ro do we go Zło tym Me da lem „Za słu ‐

żo ny Kul tu rze Glo ria Ar tis”.

Wy sta wa ma lar stwa Zdzi sła wa Ku dły

w Ga le rii Biel skiej BWA bę dzie czyn ‐

na do 28 stycz nia br.

Eks po zy cji to wa rzy szy bo ga to ilu ‐

stro wa ny ka ta log, w któ rym o twór czo ‐

ści Zdzi sła wa Ku dły pi szą: Aga ta Smal ‐

cerz – hi sto ryk sztu ki, dy rek tor Ga le rii

Biel skiej BWA; An drzej Orze chow ‐

ski – re ży ser, dy rek tor Stu dia Fil mów

Ry sun ko wych w Biel sku ‐Bia łej; Pa tryk

Oczko – hi sto ryk sztu ki. W ka ta lo gu za ‐

miesz czo no tak że wy wiad ze Zdzi sła ‐

wem Ku dłą au tor stwa Ka ta rzy ny Ku cy ‐

ba ły, któ ry uka zał się w ma ga zy nie

sa mo rzą do wym „W Biel sku ‐Bia łej”

(wyd. spe cjal ne, kwie cień 2017).

Mam po trze bę opo wia da nia

– mó wi o swo jej twór czo ści

zna ny re ży ser fil mów ani mo wa nych

Ma lar stwo

Zdzi sła wa Ku dły

czy li

film bez ak cji
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a bry ka kry ła sie w ba gni stym le sie, da le ko od ludz kich oczów.
Wtoś z ob cych nic a nic by o nij niy wie dzioł, jak by niy bucz -

ki, kie re sie stam tąd wy do by wa ły. No i ta strzy la ni na. Las był
gy sta wy, od lud ny, a po mi mo to do oko licz nych sa dyb do la ty -
wa ły ca łe ra je ostrych szu sów. Jak sie ja ki cu dzy w tych stro -
nach znod, z cie ka wo ści, a mo że i ze stra chu wy blysz czoł oczy
i py toł, co tyż ta ki go roz za ra zym w le sie pie re. Miej sco wi mu
to prze waż nie tak en kle ro wa li:

– Nic ta ki go! Róż ne ma te ry je pró bu jom. Niy ma sie cze go
boć…

Ale, jak we le po łed nia po wie trzym za czła tar gać ciyż ko ka -
no na da, że w oknach aże szy by szczyr ka ły, tyn cu dzy rich tig mioł
peł no stra chu w ło czach.

– Ady sie niy bój cie! Te roz pró bu jom dy na mi ty dlo gru bów!
Tak sie lu dzie z oko lo fa bry ki na uczy li ob cym go dać. Od do -

wiyn do wna ta strzy la nia jim nic niy wa dzi ła. By li do nij na ba -
da ni, bo ma ło wie la od sto lot lu dzi tak nón ka ła. Go dzi li sie z tym,
jak by to mu sia ło tak być.

Lu dzie by li mo że na ba da ni, ale Achim – oka li czo ny woj nom
bo rok, niy po ra dził na to strzy la ni na ba dać. By ła to dlo nie go
okro pecz no udryn ka. Bo skiż nij niy mioł spa nio.

Od lot ro bił na noc, tóż ra no po szych cie chcioł mieć tro cha
spo ko ju, że by sie po ra go dzin fraj nie prze spać. Po po łed niu cze -
ka ła go bo wiym dru go ro bo ta. Szew co woł, a od piąt ku ku nie -
dzie li przy ro bioł ja ko go lac.

Ogrom nie zo wi ścił in nym noc nym trzmiy lom, kie rzy po ra dzi li
do po łed nia bez szte ro wa nio spać. On za nic we świe cie niy po -
ra dził – ma ło! – fest sie pod czos tyj fa brycz nej ka no na dy tro -
pił. Za ty koł uszy skó rza ny mi klap ka mi, przy kry woł sie zo gów -
ka mi, za sła nioł okna de kom, że by to dud niy ni ja ko stłu mić.
Na niy wie la sie to zda ło! Jak ino za czli bić – bu dził sie. Ale jak
sie bu dził?! Gy nał tak, jak w tych ita liań skich gó rach bez woj -
na, kiej za czy na ły grzmieć ame ry kań ski ka no ny.

Wy ska ki woł z łóż ka i kajś na śle po chcioł le cieć. Przy kle ja -
ła sie do nie go wtyn czos ino jed na myśl: gib ko sie skryć do ja -
kij głym bo kij dziu ry. Za nim sie spa miyn toł, że prze ca to niy front,
że już jest w do ma, jest bez piecz ny – trwa ło to do bro chwi la.
Po nij do piy ro sia doł na kan cie łóż ka, bla dy, cza sym zlo ny po -
tym. Ciyż ko dy choł. Cza sym z te go zwy lyn ka nio plu ga wie prze -
kli noł: – Je ro nie, pie ro nie! Kiej mie ta woj na prze sta nie dryn -
czyć? 

*

W tych ita liań skich gó rach znod sie na po czont ku 1944 ro ku.
Oni, sa me mło dzio ki, po dwa dzie ścia lot, za roz po przy siyn dze
w han no wer skich ko sza rach, po ma szy ro wa li na ban hof do woj -
sko we go cu ga. Na dru gi dziyń pod wie czór by li już w Rzy mie.
Wy sła li stam tąd do dom post kar ty z krót ki mi po zdro wiy nia mi,
kaj to niy som i co niy oglon da jom, po je dli do brze w przy dwor -
co wym „sol da ten han zie” i że by sie na zy wa ło, że w mie ście jest
du żo niy miec ki go woj ska, prze ma szy ro wa li bez uli ce. Nad ra -
nym zno dli sie w Ostii, w ja kichś sta ro żyt nych ru inach. Jak sie
na do bre ze ćmi ło, za pa ko wa li jich do ciy ża ró wek. Tak sie zno -
dli w Cas si no. Piyk ne mia sto, ze słyn nym klasz to rym be ne dyk -
tyń skim na wy so kij gó rze! Nim sie jesz cze niy roz wid ni ło, na niy -
wiel kim wzgó rzu w cy pry sach i pi niach roz bi li cel ty. Niy ca ły
ty dziyń tam bi wa ko wa li, jak by cze goś ocze ku jąc. Bez tyn czos
na le cia ło du żo mo kre go śnie gu, bo to sty czyń był, zro bi ło sie mroź -
no. Fest tam wy mar z li. Na szczy ści niy dłu go.

Jed ne go dnia do szła jich wia do mość, że coł kiym bli sko, bo
pod mia stym An zio, Ame ry kon zro bił ofyn zy wa od mo rza. Za -
czon sie ostrzał z okryn tów, bom bar do wa ni z wiyr chu. Wszyst -
ko, co sie na ziy mi ru sza ło by ło sio ta ne. Mo sie ro zu mieć po -
ko ju tyż niy mia ły niy miec ki szte lon gi. Wo jo ki do prow dy niy
wie dzia ły kaj i jak sie kryć, że by prze trwać.

Do sta li roz kaz, że by czym pryn dzyj wy spi nać sie na wzgó -
rze Mas sa Con stan za i tam zlu zo wać zdzie siąt ko wa ny ba ta lion
spa do chro nia rzy. Wy ru szy li drab z te go Cas si no. W niy prze nik -
nio nym ci mo ku, w po śpie chu dro pa li sie z mu ni cjom i woj sko -
wym kla mor stwym ku wiyr chu. Umo cha ni, uty tła ni w śnie go -
wej bry ji, nad ra nym do tar li na miej sce.

Fak tycz nie niy by ło tam ko go lu zo wać, bo pra wie ca ły ba ta -
lion był już wy bi ty. Na niy wiel kim pła sko wy żu wszyn dy le ża -ALOJZY LYSKO
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ło peł no tru pów, ca łych, po roz ry wa nych na strzym py, zmie lo -
nych ze ziy miom. Pa ro wa ła jesz cze krew, kie ro ciy kła ku do -
ło wi po to ka mi. Mło dym wo jo kom, jak to uj rze li aże dech za -
par ło.

Ob sa dzi li szte lon gi. Niy po ra dzi li jich po głym bić i le pij umoc -
nić, bo grunt roz, że był ska li sty, a dwa – ziy mia zmar z niyn to.
Niy mie li in nej ra dy – zmu szy ni by li za de ko wać sie abo w środ -
ku, abo kajś bli sko pa ster skij szo py, so lid nej, wy mu ro wa nej
z wiel kich ka miy ni. Mia ła ona głym bo ki pyw ni ce, kaj sie ulo -
ko wa ło do wódz two i ra dio sta cja. Tam też przy rych to wa li
miej sce dlo ran nych. Wy żyj by ło po miesz czy ni o ru bych ścia -
nach, w kie rych stra szy ły po szar pa ne od po ci sków okiyn ka. Szo -
pa by ła do brom po zy cjom obro ny, ale ino dlo pie cho ty. Dlo ciyż -
kij ate le rii niy sta no wi ła żod nej za po ry. I mia ła jesz cze je dyn
fe ler. Bez szkła by ło jom do brze wi dać ze som sied nich wzgórz,
a po tym sie tyż oko za ło, że i z mo rza.

Je dyn dziyń mie li tam ja ko ta ki po kój. W no cy je jich fun kier,
co ob słu gi woł ra dio sta cjo, na doł do do wódz twa, że ba ta lion jest
już na miej scu. I to był stra śli wy mel dung. Wto mógł przy pusz -
czać, że wia do mość prze chy com ame ry kań ski te le gra fi sty
na mo rzu. Na mie rzy li jich! Nad ra nym z jich krą żow ni ków za -
czon sie niy mo żeb ny ostrzał z ciyż kich ka no nów. My śle li, że
na stoł ko niec świa ta. Co dwie mi nu ty nad la ty wa ły ogrom ne ge -
szo sy, kie re ora ły ska li sty grunt miej sce w miej sce. Wo jo ki
na tym niy wiel kim plat to niy mie li żod nej ochro ny. Wszy scy
szu ka li ra tun ku w mu rach pa styr skij szo py. W cia snych chly -
wach gro ma dzi ło sie jich co roz wiyn cyj, co roz wiyn cyj by ło za -
bi tych i ran nych, co roz wiyn cyj krwie i po niy wiy ra ją cych się
be le kaj ludz kich szcząt ków. Pod wie czór z je jich ba ta lio nu zo -
stoł już mo że ino plu ton.

On, Jo achim Ku bu lus, sy nek z Gór ne go Ślą ska, w tym pie -
kle, ja ki sie tam roz go rza ło, stra cił no ga. I wtyn czos sie tak zwy -
lyn koł, że mu tyn strach sie dzioł do koń ca ży cio. No, do brze,
że ta ki go ze kr wa wio ne go i ogu pia łe go gib ko znod sa ni -
tar – mor cy sty chop – kie ry go niy ino oban da żo woł, ale wzion
na ple ca i za dar go do głym bo kij pyw ni cy. Le ża ło tam już, je -
dyn przy dru gim, mo że sto stra śnie po ka li czo nych wo jo ków. Dar -
cio, ję ku, pła czu by ło tam bez wy mo wy. Bo to by ła sa ma młódź,
woj ny jesz cze niy wi dzia ła.

Jak sie ze ćmi ło, mon dry lojt nant wy doł roz kaz opusz czy nio
wzgó rza. Ran ni, kie rzy jesz cze mo gli sie po ru szać, by li za biy -
ra ni, fest ran ni, jak Ku bu lus mu sie li zo stać. Nad ra nym
na Mas sa Con stan za wdro pa ły sie Ame ry ko ny. Jak obo czy li, co
tam spo cha li – ska miy nia ły jim ser ca. Je dyn krwa wy smyn torz!
Co jim po zo sta ło? Ran nych wziy ni ze so bom, a za bi tych po -
sno si li na ku py i pod po li li, bo niy by ło jich kaj cho wać.

Ku bu lus wi dzioł, co ro bi ły alian ty z je go kam ra ta mi. Dłu go niy
umioł sie od te go ob roz ka uwol nić. Tam, na tyj gó rze Pon Bóg
doł, że tre fił na do bre go czło wie ka, kie ry udoł za bi te go i jak wla -
zły na gó ra Ame ry ko ny – pod doł sie. To on pod jon sie sno szy -
nio ran ne go Ku bu lu sa z tej spa dzi stej gó ry. Go dzi na mi to trwa -
ło, za nim do sta li sie na pro sto dro ga. No, ale tyn do bry czło wiek
do ko noł te go – sniós go ca ło.

Po dłu gich me cy jach prze wioź li ran ne go Achi ma pod Ne -
apol, do jy niec ki go obo zu w Aver sy, kaj go w la za re cie ly czy -
li. I tak ura to woł ży ci, choć jak se roz wo żył swój los, to żyć
mu sie wca le niy chcia ło. Mioł do piy ro dwa dzie ścia lot, a był
już ka li kom. Niy wie dzioł, co ze so bom po cząć.

*

Bez prze rwy ści skoł w rę ce cy no wy krzy żyk, na kie rym sta -
ło „O crux”. Ino w nim po kło doł na dzie ja, że mu od wró ci kar -
ta ży cio. Bo chwi la mi wąt pił. Niy miec ki niy wol nik w tym obo -
zie nic niy wor toł, tym bar dzij ta ko ka li ka, jak on. Ma sa zbi te go
do ku py chop stwa, za war te go za kol cza stym pło tym, we ge to -
wa ła na ziy mi. Bez żod ne go da chu nad gło wom, bez wo dy
do my cio, bez żod ne go ord nun gu. Wy ła zi ły z wo jo ków noj gor -
sze in stynk ta. Tóż jak kie ry był w do ma na uczo ny ja ki go mo -
re su, mioł coś szkół, tro cha Bo ga w so bie – by ło w nim jesz -
cze coś czło wie ka, szło ta ki mu prze go dać. Jed nak we
wiynk szo ści by ły to prow dzi we so ro nie, hur ma do mo ro słych
pro sto ków, kie rych ko sza ry niy miec ki niy wie la na uczy ły. Tyn
obóz po ko zoł, ja kom zbiy ra ni nom był We hr macht po Sta lin gra -

dzie i Łu ku Kur skim. Na wło ski front ciep niyn te zo sta ły dy wi -
zje zło żo ne z Ukra inio ków, Cy go nów, Ma dzia rów, Po lo ków, ja -
kichś dzi wacz nych Fran cu zów, na wet Afry ka ne rów. Niym ców
w nich by ło niy wie la.

Ca ło ta ma sa chłop stwa w tym la grze chcia ła jeść i pić, po -
trze bo wa ła cie plej sze go od ziy nio, bo ży ła pod go łym nie bym,
spa ła na go łej ziy mi, mu sia ła sie myć, go lić, kajś za ła twiać. A te -
go bra ko wa ło. Niy dzi wo ta, że chłop stwo dzi cza ło, je dyn na dru -
gi go „bij –za bij” be le dlo sie bie zdo być krom ka chle ba, tro cha
wo dy do ma nier ki, cie pło de ka abo ja ki man tel.

Noj go rzyj mie li cho rzy i ka li ki. Zdro wi sie jim uważ nie przy -
glon da li, kiej ino po ron czom. Wtyn czos drab ku nim, że by wy -
szar pać po umrzy ku co lep sze go.

Niy wol ni ków stra śnie prze śla do wa ły tam mu chy. Im wio syn -
ne słoń ce by ło wy żyj, co roz wiyn cyj sie jich plon gło w jy niec -
kich la try nach. Niy by ło w nich żod nej czy sto ści. Ob ga nia li sie
od tych mu chów bez ustan ku, bo te psie kr wie chcia ły że ro wać
ino na je jich sło nym po cie i ba gnie, co sie jim de rech kle iło
do cia ła.

W dziyń ob ga nia li sie od mu chów, a w no cy od szczu rów, kie -
rych sie tam ro iło ty sią ce. Jak wo jo ki spa ły, do wa ły sie jim do ob -
gry za nio pal cy u no gów. Trze ja by ło per ma mynt wa cho wać
i sztyjc jich tłuc ki ja mi.

W ta kim pie kle przy szło jim ciyr pieć i cze kać, aż Ame ry kon
zro bi w la za re cie tro cha po rząd ku. Tóż Achim co roz moc nij ści -
skoł swój krzy żyk. Po wto rzoł sło wa, kie re mu prze ko za li
dzia dek, jak mu go wryn cza li:

– Pa miyn tej, syn ku, „w krzy żu ciyr piy ni, ale i w krzy żu zba -
wiy ni”.

Cze koł te go zba wiy nio. Dłu go wal czył o prze ży ci som, bo
zni kond po mo cy niy mioł, bo wto chce se kam ra cić z ka li -
kom. I roz bra kło mu już si ły wo li, że by sie ra to wać, że by sie
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be śwe ro wać o wo da i chlyb, bro nić przed szczu ra mi i mu cha -
mi. Już mu sie w oczach be le co przed sta wia ło. Le żoł na go -
łej ziy mi, jak Ła zorz i coś bre dził. Chwi la mi tra cił świa do mość.
Jak jed nym ra zym otwar oczy, doł po zór, że mu sie przy pa tru -
je ta ki je dyn.

– Acha! – po my śloł – cze ko, aże ziop na…
By ło mu już wszyst ko jed no, co sie by dzie z nim da lij dzio -

ło, ziop nie czy niy ziop nie. Na zod za war oczy, moc nij ści snon
krzy żyk.

– Przyjdź śmier ci! Przyjdź, bo już niy po ra dza pa trzeć na tyn
świat – wy szep toł.

No gle tyn, co tak na nie go fi lo woł, zbli żył sie, dźwi gnon mu
go wa i pe dzioł:

– Mosz, sy nek… Na pij sie tro cha…
– Wtoś ty? – wy mam ro toł Achim.
– Śnios żech cie na pu klu z Con stan zy… Co, niy wiysz?
Je go wy ba wi cie lym po roz dru gi oko zoł sie Jo han Se kul la,

star szy chop od Ryb ni ka. Za wró cił go z dro gi ku śmier ci, a bez
no stymp ny czos ob cho dził go tro skli wie. Som se od gym by odyj -
mo woł, że by ino kra ja na wy tar gać z pa zu rów śmiert ki.

– Chim ku, ty niy mo żesz umrzić! – po wto rzoł mu. – Ma mul -
ka na cie bie cze ka jom.

*

W czyrw cu, kie dy alian ty prze ło ma ły już niy miec ko za po -
ra pod Mon te Cas si no i wleź li do Rzy mu, do jy niec ki go obo -
zu w Aver sy przy je cha ła pol sko mi sjo. Ofi cy ry od ge ne ra ła An -
der sa za czli wer bo wać niy miec kich wo jo ków ze Ślą ska. Du żo
sie jich zgło sza ło do pol ski go woj ska, bo żo dyn niy chcioł gi -
nąć w prze gra nym woj sku. Zgło sił sie tyż Jo han Se kul la, ale
po sta wił wa ru nek: – Ja, przy wsta na do wos, ale z ko le gom?

Jak ofi cy ry uj rza ły te go „ko le gi” bez no gi, sły szeć niy chcia -
ły ani o jed nym, ani o dru gim.

– Niy gordź cie na mi, pa no wie ofi cy ry. Wo jok, jak mo bo jo -
we ser ce, to na wet je śli niy mo no gi, mo że być przy daj ny. Wto
wom by dzie usłu gi woł w kuch ni po lo wej? Wto wo jo ków by -
dzie strzyg i go lił? Wto by dzie wa cho woł? Zdro wy? Zdro wi
na li ni jo! Ka li ki – na ty ły! Tak jest na woj nie!

Ofi cy ry uśmiych ny ły sie. Wziy ni obu. Chne da ście pli niy miec -
ki uni for my, a ob lo kli pol ski. Od tej chwi le je dyn na zy woł sie
Jan Wiń ski, a dru gi Jo achim Ja ku bow ski.

Wiń ski, bo rok, niy zwie ko woł dłu go. Ja ko wo jok 3. dy wi zji
kar pac kij, kie rom do wo dził gy ne rał Duch zgi non 15 lip ca
pod An ko nom. Dlo Achi ma by ła to okrop no bo leść. Stra cił wier -
ne go kam ra ta, kie ry, jak ino po ra dził, tak mu po mo goł. No, ale
go do sie trud no –dar mo ta ki los wo jo ka. Na woj nie niy z ta ki -
mi bo le ścia mi trze ja sie po go dzić.
Ży cie to czy ło sie da lij, da lij trwa ła służ ba. W pol skim woj -

sku Achi mo wi spra wi li an giel sko pro te za, na kie rej gib ko na -
uczył sie ła zić. Kro koł se w nij nor mal nie. Wto niy wie dzioł,
uzna woł, że jest zdro wy.

Jesz cze za ży cio Jo ha na skie ro wa li go do służ by przy kwa -
ter mi strzach. Sta roł sie tam być po trzeb nym, by niy jeść woj -
sko we go chle ba za dar mo. Mioł pod so bom ma ga zyn roz to maj -
tych czy ści deł, prze waż nie my dła, prosz ków do pra nio,
grze biy ni, ży le tek, prosz ków na grzy bi ca, na wszy… W dru gim
zaś skła dzie trzy moł zdar te woj sko we strze wi ki, do na pra wy.

Ra no, co mioł z roz ka zu wy dać – wy doł, a resz ta go dzin służ -
by prze zna czoł na szew co wa ni. Znoł sie tro cha ma tym fa chu,
bo za roz po szko le po wszech nej uczył sie sze wiec twa u maj -
stra Dłu go nia w Bie ro niu. Tej re pa ra tu ry mioł na po dziw du -
żo. Ofi cyr, kie ry mu pod le goł po rzond ka zo woł mu szew co wać
we dług je go dziw nej i chy trej me to dy.

Woj na sie po ma łu koń czy ła, tóż koż dy wo jok kom bi no woł, jak
se przy szłe ży ci uło żyć. A w tym kom bi no wa niu żo dyn Po lo kom
niy po ra dził do rów nać. Na uczy li sie te go od Ara bów, jak by li
w Ira nie i Ira ku. Ita lio ki aże ki wa li gło wa mi ze zdzi wiy nio. Jak
kie ry mioł dzioł cha na wy da ju, za ga do woł za rad ny mu Po lo ko -
wi, że by se je go ce ra wzion. Pol ski wo jo ki by ły zresz tom niy ino
za rad ne, ale do po rzond ku ob le czo ne, czy ste i we so łe – ra dzi wy -
pi li i po gran dzi li. Kaj sie zno dły Po lo ki tam był za wdy śpiyw i za -
ba wa. Niy dzi wo ta, że sie du żo Po lo ków po ży ni ło z piyk ny mi
Włosz ka mi. Niy ino po ży ni ło, bo – jak sie już pe dzia ło – koż -
dy chcioł z tej woj ny coś mieć, coś pi niyn dzy przy spo rzyć.

Tóż kom bi no wa li wszy scy, wie la sie da ło.
Achim był pod roz ka za mi. Mu sioł ro bić, co mu ofi cy ry zle -

ci ły. Ko za li mu roz pru wać sta re char bo ły woj sko we, to roz pru -
woł. Ko za li mu do krom fle ków i ka pów tych char bo łów za szy -
wać „kasz to ny”, to niy py toł skond i po co – ino to ro bił. Niy
ino on, bo ta kich szwie ców w pol skim woj sku na mno ży ło sie
wtyn czos spo ro.

Te „kasz to ny” to by ły zło cio ki wort ne je dyn funt. Wy bi ja ne
by ły z po do bi znom an giel ski go kró la Jor ka, kie ry sie dzioł na ko -
niu, ni by na tym kasz to nie. Po noś koż do ta ko mo ne ta mia ła
osiym gra mów raj ne go zło ta, tóż co sie dzi wać – dlo koż de go
wo jo ka był to ła ko my kon sek.

Achim im wiyn cyj szew co woł, tym sie wiyn cyj edu ko woł.
Doł po zór, że ofi cy ry – po tym i sze re go we wo jo ki – za czły przy -
no sić mu co roz to in ne pi nion dze – zło cio ki z kró lo wom Wik -
to riom, dzie siyń cio – i dwu dzie sto do la rów ki. Wszyst ko to szło
do woj sko wych strze wi ków. Jak by był na uczo ny wi chlyr stwa
z mło dych lot, to by do tych strze wi ków da woł zwy kłe zie la zo,
a zło cio ki broł do swej kap sy, ale ony mu, Ślą zo ko wi wszy scy
wie rzy li, bo był uczci wy. Cis zło to pod po de szwy, wie la wla -
zło. Do szło do te go, że wo ga strze wi ka po „re pa ra tu rze” ma -
ło wie la by ła dwa ra zy wiynk szo.

Czas upły woł, zło ta uby wa ło, a wo jo ków w Rim mi ni, kaj kwa -
ty ro wa li tyż, bo szif za szi fym od pły woł z woj skiym do En glan -
du. Szew co wa ni sie skoń czy ło, tóż Achim chy cił dru gi fach, że -
by niy jeść woj sko we go chle ba po da rym nie. Wzion sie
za strzy ży ni i go ly ni. To wiy my, ku dły ro sły wo jo kom, czy te -
go chcie li, czy niy. Cy wil ne fry zje ry w Rim mi ni niy po ra dzi -
ły te la chłop stwa ob słu żyć, tóż Achim jich wspo mo goł. Grajf -
ka do strzy ży nio chy cił, jak ino sie do stoł do woj sko we go
ma ga zi nu. By ły tam do brej mar ki ma szyn ki, kie ry mi mu sioł
z roz ka zu strzyc mło de woj sko. No i wtyn czos, jak jich strzyg
na gla ca, chy cił tyn knif.
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Przy ro bo cie za woj sko we go go la ca po znoł Wal ka Pi lo rza
z Pa pro con. Sko le go woł sie z nim, trzy ma li sie ra zym, wza jym
se po mo ga li.

Na je siyń 1945 ro ku pe dzie li Wło chom: – An dia mo! i mo -
rzym wy pły ny li do Li ver po olu. W obo zie pod na mio ta mi, o chło -
dzie i gło dzie, prze ciyr pie li jed na zi ma. Bez tyn czos mie li dość
spo sob no ści, że by po me dy ko wać, co ze so bom zro bić. Wal ka
cion gło we świat, go doł o Ka na dzie – ony mu wło śnie niy uśmiy -
cha ła sie po niy wiyr ka. Boł sie, że przy cu dzych lu dziach by -
dzie po trą ca ny, ni kaj niy by dom chcie li ka li ki ku ro bo cie. A z cze -
goś prze ca mu si żyć.

– Jo wra com do dom – ofyn pe dzioł kam ra to wi.
No i choć se przo li, w tym Li ver po olu sie roz sta li. Achi ma cie -

pli do Szko cji, a Wa lek mioł chne da od pły nonć za oce an.

*

We świe cie sie tro cha uspo ko iło. O woj nie z „Ja pa nym” prze -
sta ło sie go dać, a do wódz two co roz czyn ścij za czło na po my -
kać, że by prze cho dzić do cy wi la i chy tać sie kaj ro bo ty. Abo
brać sie do Pol ski. Ale…

– Pa miyn tej cie, Pol ska jest pod Ru sym! – prze strze ga ło do -
wódz two.

Niy me dy ko woł wie la, pe dzioł, że wra co do dom, bo mat ka
mu pi sa li, że in ni już z En gly ji po wró ci li i ma jom od wła dzy
po kój. Uwie rzył mat ce.

W czyrw cu 1946 ro ku po pły non do Gdy ni. Mioł ze so bom
woj sko wy miech z bo ga tym ekwi pa ziym, ja kim ob dzie li ło go
do wódz two: dwa an cu gi, dwie po ry strze wi ków, bie li zna, ko -
szu le, bin dry, chut, woj sko wo blu za, coś wy pić, zjeść, po masz -
kie cić. Dzier żył tyn ge szynk moc no, choć sie przy nim fest tro -
pił, bo prze ca niy mioł no gi, ino sztajf no pro te za.

Szczy śli wie do pły ny li, choć bo li sie ru skich ło dzi pod wod -
nych, bo po noś po Bał ty ku jesz cze gra so wa ły. Ale en glandz ki
krą żow ni ki jich kon wo jo wa ły, tóż mie li Ru sy reś pekt.

Na dru gi dziyń w po łed nie wy ła do wa li jich na gdyń ski nad -
brze że. 

– Wi tej w kra ju! – pe dzioł se w du chu. – Aże sie lżyj dy cho!
Siod w por cie na ba ga żu i cze koł aże sie tro cha roz luź ni. Jed -

nym ra zym ze za dku wtoś go po kle poł po ra miu.
– Achim, co sie tak ga pisz, to niy Ka na da! Ja dy my do dom.

Na Śląsk!
Był to Wa lek. Ogrom nie sie ucie szy li, że zaś som ra zym. Kam -

rat po móg mu do stać sie do biu ra woj sko we go, kaj mie li za ła -
twić od po wied ni pa pió ry. Ale wto sie spo dziy woł, że by dom na te
pa pió ry cze kać dwa dni. Bo wo jo kom niy ino coś wy pi sy wa -
li, ale jich re wi do wa li, prze słu chi wa li i cze ka li, że by jim coś
pod ra zić. Szła ofyn god ka, że by tym urzyn da som w pol skich
mun du rach coś dać w ła pa, bo wtyn czos za roz in a czyj go da -
jom. Achim przy rych to woł se an giel ski go li dło, bo mioł ta ki dwa,
Wa lek szal, bo w ge szyn ku mioł jich po ra dlo swej lib sty. Chy -
tło! Przy re wi zji nic sie wiyn cyj z wor ków niy stra ci ło.

Z pa pió ra mi, z pol ski mi sto zło ty mi zno dli sie w cu gu, kie -
ry bez Po znań za wiyźć jich mioł do Ka to wic. Je cha li ca ło noc
i bez ustan ku wa cho wa li swo jich ba ga ży, bo niy je dyn wo jok,
co w tym cu gu społ – był okra dzio ny. Za Po zna niym i Wal ka
chcie li ob ra bo wać, ale Wa lek Pi lorz niy był be le wto – to cho -
pi sko fest, sion gorz. Chy cił rab czy ka za gor czek i za war go
w klo ze cie, klam ka urwoł i wy cie poł bez okno. Ze zło dzie jym
mie li już po kój aże do Ka to wic.

W Ka to wi cach po czu li sie, jak w do ma. Przy glon da li sie lu -
dziom, czy niy tre fiom na ja ko zna jo mo gym ba. Tre fi li. Wa lek
po znoł jed ne go ba nio ka z Ty chów, kie ry jim pe dzioł, jak ku Ty -
chom ja dom cu gi. Wsie dli i ko ło po łed nia zno dli sie na miej -
scu. Achim wa cho woł ba ga ży, a Wa lek piech ty udoł sie
na swo ja oj czy zna, że by za ła twić fur man ka. Za ja kiś czos przy -
je cha ła. Po śty rech la tach wo jyn nej tu łacz ki, szczy śli wi zno dli
sie pod ro dzin ny mi strze cha mi.

Achim z krzy życz kiym w gor ści…

*

Przed woj nom, jak był koł nu sym, niy wie la wie dzioł o ży ciu.
Ży li se z ma mom na ku mo rze, biy dy niy mie li, bo ma ma ro -

bi li we fa bry ce. Z gel ta ków sie opło ca li – za czynsz, elek try -
ka, szar wark – i za wdy jesz cze coś gro sza zo sta ło na kust i ob -
ly cze. By ło jich sty kać jeść miy so na nie dzie la, wy je chać kaś
na pąć, na let ni sko do Isteb ne go. Du żo tyż wy jyż dża li ku hu -
tom ku pić coś lep sze go. Zgrze szy li by, jak by pe dzie li, że
przed woj nom by ło jim źle. Wto mioł ro bo ta – wio dło mu sie
do brze.

Kar ta sie od wró ci ła, jak przy szła woj na. Pra wie skoń czył szko -
ła po wszech no, ma ma po sła li go do maj stra Dłu go nia uczyć sie
sze wiec twa. Te la co chy cił szy dło i dra tew, we zwa li go na ma -
gi strat i wy sła li na lan dó wa do bau era pod Glatz. Piyk ne stro -
ny – niy idzie pe dzieć – cóż kiej ro bo ta, kie rej niy był na uczo -
ny – ohyd no. W chly wie od ra na do wie czo ra: gno je cie pać, kro wy
myć, ko nie pu co wać… Co du żo go dać – pa rob kiym tam był!

Dwa la ta tak wy ro bioł. Już mu sie brzy dło, niy roz me dy ko -
woł, jak sie wy do stać z te go bau er stwa. Niy pod wo żył sie jed -
nak ucie kać, bo wtyn czos po bła ża nio niy by ło – la ger. Jed ne -
go dnia przy szła mu myśl, że by iść do tam tej sze go byr ger maj stra
z proś bom, że chce sie uczyć za szlo se ra. Niy spo dziy woł sie
od nie go ta kich słów:

– Niym ce po trze bu jom fach ma nów, a niy pa rob ków! 
Do stoł zgo da i tak sie od chly wa i gno ja uwol nił. Od no we -

go ro ku szkol ne go za czon sie uczyć w Bre slau, we we rku u jed -
ne go maj stra. Wy ro bia li tam róż ne drob ne taj le do fli grów, na kie -
re mie li ogrom ny zbyt. Maj ster – do bry człek – za wdy mu
po wto rzoł:

– Pod wiyl u mie by dziesz – woj sko cie mi nie!
By ła to psin co prow da, bo na je siyń 1943 ro ku wziy ni go do tej

han no wer skij ka ser ny. Wziy ni go i zro bi li z nie go ka li ki. Woj -
na sie skoń czy ła, z mun du ru sie wy zwo lił, szczy śli wie po wró -
cił do dom po śty rech la tach i co? Ino pół cho pa z nie go by ło,
co gor sza – zo stoł som, bo ma ma po mi ny li. Za tru li sie w tej fa -
bry ce ja ki miś smro da mi i do sta li świń cu cha. A świń cuch? To
by ła po woj nie pew no śmierć.

Umar li, ale przy nojm nij zo sta wi li mu izba na ku mo rze
i lep sze oko u maj strów we fa bry ce. Te kie row ni ki tam wie dzie -
li, że jest dzia dy gom wo jyn nym, tóż mu da li ro bo ta za wach -
ty rza. Ale on sie jer gnon. Pe dzioł jim, że po mat ce no le ży mu
sie lep szo ro bo ta, w kie rej by dzie mógł wiyn cyj za ro bić.

– Po spra wiać se chca, opła cić sie mu sza i coś z ży cio jesz -
cze mieć – tak jim pe dzioł.

Co mie li po czonć z upar tym Achi mym Ku bu lu sym? Da li go
„na dy na mit”

To tam by ła ro bo ta na sześć go dzin i trzy zmia ny: do po łe dnio -
wo, po po łe dnio wo i noc no, ale ino do pół no cy. Ro bo ta niy ciyż -
ko, do brze płat no, z obia dym koż dy dziyń. Cóż kiej dio bel sko!
Ani mru gnonć niy szło, co tak trze ja by ło po zo ro wać na zy ga -
ry w ta kim jed nym apa ra cie. Aże płacz ki ciy kły. Bo jak sie ino
oko spu ści ło z apa ra tu – mo gło sie już wi tać w nie bie ze Świyn -
tym Pio trym.

Na koż dej szych cie ro bo ta za czy na ła sie niy win nie. Do apa -
ra tu wly wa ło sie od mie rzo ne por cje zoj ry azo to wej i siar ko wej.
Do tej miy sza ni ny do ly wa ło sie do kład nie od mie rzo no por cjo
cie płej gli ce ry ny i to sie po spo łu ja kiś czos miy sza ło. W cie -
ple miy sza ło! Na zy ga rze ska zów ka mu sia ła po ka zo wać czyr -
wo no kry ska, bo jak by – niy dej Bóg – miy szan ka, kie ro sie od -
tond na zy wa ła ni tro gli ce ry nom oziom bła, ro bił sie z nij
gy sta wy fet. Stra śnie czu ły na wstrząs, na szlag, a na wet na do -
tkniyn ci! Jak by to od da ło, to by w luft po szło 250 li trów tej mik -
stu ry. Wtyn czos – mo sie wie dzieć – z bu dy, kaj był za in sta lo -
wa ny tyn apa rat i z tych dwóch cho pów, co tam przy tym apa ra cie
ro bi ło – niy zo stoł by na wet tłu sty flek.

Do brze roz miy sza no i cie pło ni tro gli ce ry na by ła prze wo żo -
no w ka dziach na kół kach do ma ga zi nu. No i w tym ma ga zi -
nie ro bo ta do stoł Achim. Przyj mo woł wy pro du ko wa no ni tro -
gli ce ry na, a po tym wy da woł jom na wy dział dy na mi tu. A tam
w in ak szych apa ra tach, po dob nych do miy sza deł w pie kar ni,
do cie płej ni tro gli ce ry ny wsy py wa ło sie sa le tra, mącz ka drzew -
no, ba weł na ko lo dyj no i tro cha tro ty lu. Wy ro bia ło sie z te go ta -
ki cia sto, po tym wy biy ra ło sie go rę ka mi z tych miy sza deł, wkło -
da ło do gnio tow ni ka – ta kij ma szyn ki, jak do meł cio miy sa.
Wy ci ska ła on dy na mit we for mie woł ków. To był już go to wy
dy na mit. Star czy ło go ino po pa ko wać na 50, 100, 150-gra mo -
we por cje i wy słać do ko pal ni.
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W koż dym miej scu obu wy dzia łów ro bo ta by ła zdra dli wo i od -
by wa ła sie w po bu dyn kach ob to czo nych wy so ki mi wa ła mi. Niy
by ło ro ku, że by abo w jed nym abo dru gim niy szpryn gło. Wto
niy prze żył – mioł już świyn ty spo kój. Zro bi li mu po grzyb i fer -
tig. Ale ci, co prze ży li, po ko ju niy mie li dłu go.

Z Ka to wic przy jyż dża ły in ś pek to ry z UB –e i koż dy mu trze -
pa li ga lo ty. Chcie li sie wy wie dzieć, czy wtoś sa bo ta żu niy zro -
bił, bo fa bry ka wy ro bia ła tyż ma te ry je dlo woj ska. Za do wa li róż -
ne pod chwy tli we py ta nia, że jak kie ry był du pia ty i niy
po zo ro woł do brze przy tym spo wia da niu, a niy dej Bóg, bulk -
non coś niy tak, abo za du żo bulk nón – wtyn czos li to ści niy by -
ło. Mu sioł za ta swo ja „roz prow ność” od ciyr pieć w he resz cie.
A jak niy on, to in ni.

Noj bar dzij tym in ś pek to rom roz cho dzi ło sie, skąd ra dio „Wol -
na Eu ro pa” za roz na dru gi dziyń o wy bu chu wiy, wto to na da -
je, kaj jest tyn śpieg?

Achim prze ro bił szczy śli wie w tym ma ga zi nie mo że trzy la -
ta. Bez tyn czos oży nił sie i jak to ży nio ko wi – niy cze kać wie -
la – po ko za ła sie na dzie ja na po tom ka. Ra do woł sie ty mu. Rod
był tyż ro bo cie, bo sie za ro bi ło i by ło za co utrzy mać ro dzi na.

O tej jed nej no dze kul ty koł miyn dzy ty mi ka dzia mi z ni tro -
gli ce ry nom. Jed ne ka dzie przyj mo woł, dru gi wy da woł i ani
na chwi la niy my śloł, że uro bio z pie kiel ny mi mo ca mi. Przy -
ba doł do tej ro bo ty, o stra chu niy my śloł. Ino ogrom nie go łeb
po bo lo woł, a oczy mioł prze krwio ne, choć by jak an gor. Rzod -
ko kie dy, jak na szeł go zdro wy po my ślu nek, my śloł o swo im
lo sie, o tym, co prze żył na woj nie, o ro dzi nie i dziec ku w gan -
gu. Wtyn czos pod no sił oczy ku wiyr chu i pro sił w my ślach Pa -
na Bo ga, że by mioł go we swej opie ce. Fiy ro woł sie do brze w ro -
bo cie, maj ster go chwo lił, że mo po rzon dek ko le sie bie i go wa
na kar ku. 

Od ja ki goś cza su niy by ło na dy na mi cie żod ne go niysz czy -
ścio. Ta po myśl ność zbie gła sie z na ro dzi na mi je go dziec ka. Po -
szeł do maj stra z proś bom o je dyn dziyń urlo pu, na so bo ta
przed chrzci na mi.

– Wy bocz Achim, niy do sta niesz urlo pu, bo z pla na mi jest
sztryng – zbył go maj ster.

Co mioł ro bić? Za czon szu kać in ne go spo so bu. Zgo doł sie
z ko le gom z noc nej zmia ny, że by go w so bo ta na ran nej zmia -
nie za stom pił. Niy by ło to nic ta ki go ta ko za mia na, bo niy roz
ro bot ni ki tak se wza jym po mo ga li. Ale prow da prow dom – by -
ło to za ko za ne. Maj ster każ do ra zo wo uda woł, że nic o tej za -
mia nie niy wiy.

Achim niy po szeł na ra no do ro bo ty, jak by ło ugo da ne. Awtyn -
czos –jak na złość – sta ło sie niysz czy ści. Ni tro gli ce ry na w ma -
ga zi nie szpryn gła. Ca ło kadź po szła w luft. Wszyst ko po szło w luft!
Acho pa, co go za stym po woł, po ra dni szu ka li po go jach w po bli -
skim le sie. Na strzym py go roz nio sło! Do ma łej krzy necz ki go po -
zbiy ra li i za nió śli ba bie, że by mia ła co po cho wać na smyn to rzu.

Zro bi ła sie sku li te go wy bu chu strasz no wi ja. Zje cha ły sie te
in ś pek to ry, prze słu chom niy by ło koń ca. Jed ni na wet po trzy
ra zy by li wzy wa ni. Mo sie ro zu mieć – wszyst ko po ko le ji wy -
szło na jaw: Achi ma bez zgo dy maj stra za stą pił Jo nek – Jo nek
był po noc nej zmia nie umor do wa ny, a przy dy na mi cie ma jom
ro bić cho py wy po czyn te i zdro we, no i Achim był in wa li dom,
po nad to bez woj na słu żył w We hr mach cie i u An der sa, a to by -
ło źle wi dzia ne, po dej rza ne.

Za du żo grzy chów! Wtoś mu sioł po niyść ka ra. Maj ster bez -
ma ła rok smy koł sie po są dach i na ko niec do stoł dwa la ta he -
resz tu. Achi ma zwol ni li z ro bo ty.

*

Ciyż ki chwi le prze ży woł. Zda ło sie, że o ro zum przyj dzie.
Tu chop po stra doł ży ci, tu ogdo wia ła ba ba, dzie ci osiy ro co ne,
tu maj ster w he resz cie, on bez ro bo ty, a tu ma ły baj tel w do -
ma, kie ry do mo go sie swe go – niy po ra dził te go wszyst ki go
zdzier żyć. Co roz moc nij ści skoł krzy ży czek w spo tnia łej dło -
ni i co roz gło śnij wzy woł Pon bócz ka:

– Je zu sie Na za ryń ski, wy do stoń mie z tej ciy żo by, bo se już
niy wiym ra dy.

I przy tej ciy żo bie do piy ro po znoł, z ja kom dzioł chom sie oży -
nił. Jak by niy je go ba ba, We rka, mo że skoń czył by kaj na go ju.

We rka tyż ro bi ła we fa bry ce, na łu skow ni, kaj sie tro pi ły sa -
me ba by. Mia ła ma szy na – ko by ła jom na zy wa li – na kie rej ca -
łe osiym go dzin tłó kła alu mo we ko pe ry tle, zna czy sie łu ski. Du -
żo tam niy za ro bia ła, ale niy bia da ła – na chlyb i opła ty za wsze
star czy ło.

Bez ro bot ny Achim sie dzioł w do ma, ba wił ma łe go Zi gu sia
i wa rzył obia dy. Sy nek móg wresz czeć, ra diok móg grać na ca -
ły kar pyn ter – nic mu to niy wa dzi ło. Ze dwo ra do izby, z izby
do pyw ni ce, tam a na zod tur no woł o tej jed nej no dze, aże mu
sie go spoc ko dzi wo wa ła. Ale jak ko le po łed nia za czły bić te fa -
brycz ne ma te ry je, aże mu sie coś za czy na ło ro bić. Zim ny pot
sie mu wy ly woł na czo ło, ro bił sie bla dy jak krej da, z ner wów
aże tyr pa ło nim, że mu wszyst ko le cia ło z rąk. W ta kich chwi -
lach ucie koł do izby i chcioł wła zić pod łóż ko, od zioć sie czymś
dicht, że by ino niy sły szeć te go pie kiel ne go dud niy nio. La ta mi -
ja ły, a ony mu sztyjc po wra coł tyn je dyn dziyń, kie dy na Con -
stan zy pra ły w nich ame ry kań ski ka no ny. Fest bo loł go tyż tyn
ostat ni wy buch, przy kie rym je go kam rat stra cił ży ci. Ciyż ko
to by ła dlo nie go ta bez po łe dnio wo chwi la. Jak jom prze -
trwoł – wra coł do nor mal no ści.

Od lot ku mo ro wa li u jed nych star szych lu dzi, z kie ry mi ży li
jak jed na ro dzi na. Roz Achim zgo doł sie z go spoc kim, że z woj -
ny przy wióz se kla mo ry do strzy ży nio, i że po ra dzi strzyc…

– Jak do brze! – prze rwoł mu ura do wa ny go spo dorz. – Po co
mom ła zić do ryn ku, je śli go la ca mom pod da chym.

Ostrzyg go spoc kie go roz, dru gi i tak już zo sta ło. A go spoc -
ki roz w tyd niu, w so bo ta, cho dził do kom pli po grać w szka ta
i tam sie roz po kwo lił, ja ki go to mo lo ka to ra. I tak Achim na -
zbiy roł do bre dwu dzie stu – je śli niy wiyn cyj – kond ma nów. Koż -
dy mu tam coś wy ciep non za to fry zjer ski ciać ka ni, tóż móg ba -
bie pe dzieć, że niy próż nia czy w do ma. Jak je go ślub no
przy szła ze szych ty, to ji za wdy mel do wa oł, że na „chlyb, my -
dło i po wi dło” już przy ro bił.

Jed ne go ra zu wy sznu poł z niy miec ki go mo dy he ftu roz to licz -
ne fri zu ry, tóż jak przy szeł ja ki mło dziok, to sie go w bło znach
py toł:

Zdjęcia: zbiory prywatne Tomasza Bienka
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– Jak cie mom strzyc? Z przod ku „na gla ca”, ze za dku
„na nic”?

Kar lu sy róż nie se win szo wa li: – „Na ba żan ta”! (ta ko by ła
wtyn czos mo da). „Na lu śnik”! „Na szty cha ry”! Zrób cie mi „dau -
er wel le”!

Szko lo rzy zaś py toł:
– Jak cie ma ma ko za li ostrzyc?
– Pe dzie li na gla ca, ale jo niy chca na gla ca – zo stow cie mi

piń cia.
Achim po ra dził do go dzić i dziec kom i kar lu som i sta rzy kom.

Niy za wo dzi ła go tyż an giel sko ma szyn ka. Kond ma nów przy -
by wa ło. Przy szeł czas, że by ło jich już po nad je go si ły. Prze -
niy wo lo no no ga od ka zy wa ła. A krom te go boł sie, że wtoś go
po do, kaj niy trze ja i by dzie mu sioł pła cić do miar po dat ko wy.
Ba bie sie to już tyż niy wi dzia ło, bo by wa ły dni, że strzyg na tyj
prze niy wo lo nej no dze ca ły dziyń. W kuch ni niy by ło sie kaj ob -
ró cić, co te la cho pów sie dzia ło, a koż dy We rce coś do ga dy woł.
Cza sym szty choł gu pie, cze go stra śnie niy ciyr pia ła.

– Ja koś sie li cho sta ro cie! Tyś jesz cze ba ba na ry ku. Co, niy
chce cie wiyn cyj dzie ci?

Jed ne go ra zu Achi mo wej ba by tak to fech tło, że twar do pe -
dzia ła swy mu cho pu:

– Zrób coś z tym go lar stwym, bo jak niy, to cie odyń da.
Usłu choł żo ny. Zo sta wił se ino sta rzy ków od szka ta, ale i jim

wy mó wił, że by dzie strzyg ino w pią tek i so bo ta do po łed nia.
– Niy opa kuj cie se… Do sto łech ro bo ta za wach ty rza przy fia -

cie – tak sie jim wy tłu ma czył.
Mioł do bro wy mów ka, bo w po bli sku za czła sie bu do wa du -

żej fa bry ki wło skich au tów. Sło żył tam pa pió ry na noc ne go
stró ża. Przy jy ni go i od tąd po rzą dek jich ro dzin ne go ży cio coł -
kiym sie od miy nił. Chne da tyż We rka uro dzi ła dru gi go syn -
ka – Jor gu sia. Jed nak ro bo ty we fa bry ce niy po cie pła. Dziec -
ko da lij pia sto wał oj ciec, abo star szy syn – Zi guś. Wtyn czos,
po noc nym wa cho wa niu Achim społ, że by być mon ter na po -
po łed niu, kiej przy cho dzi ły cho py z pa ru ka mi, abo na zbiy ra -
ło sie char bo łów na szew co wa ni, bo tyż sie cza sym chy toł te -
go za jyn cio.

*

Noj wy in cyj kond ma nów mioł w pią tek po po łed niu – sa me
szka cio rze. Chcie li na so bot ni szpi le gryf nie wy glą dać. A wto
to był? Prze waż nie sta re fron tow ce, po dob ne do Achi ma, co już
niy jed no pod ży li. Tóż se idzie przed sta wić, wie la w tej Achi -
mo wej we r kszte li by ło god ki, jak sie tam fron ty prze to cza ły, wie -
la niy wia ry god nych opo wie ści sie tam snu ło, cza sym niy do rzecz -
ne go przy ro bia nio, śmiysz nych bujd, be rów, kly tów. Ale trze ja
tyż dlo prow dy pe dzieć, że jed ne god ki by ły praw dzi we
i smut ne, niy roz do pła czu, że sie czło wie ko wi ser ce kra ja ło,
jak sie te go słu cha ło.

Du żo go da nio o woj nie mioł Ze fel Pyr lik z Wy dmu chow ca.
To był go dacz nad go da cze, wszy scy go ra dzi słu cha li, aże gym -
by otwiy ra li. Niy wy so ki cho pek, bez ryn ki, z wiel gom szra mom
na li cu.

– Co du żo go dać… – pra wił – Jo był we Fran cy ji. Ku koń -
cu woj ny ma ki – te giz dy, fran cu ski par ty zan ty – tak sie zbe -
stwi ły, że nos ob to czy ły pod jed nym mia stym, kaj by ło lot ni -
sko. Że by fli grów niy stra cić, mu sie li my stam tąd wioć.
Wy le cie li my z ko tła na śty rech ma szy nach. Jak my by li we wiyr -
chu, nasz fli ger do stoł i za czon sie po lić. Zro bił sie po -
płoch. I wtyn czos sie oko za ło, że ofi cy ry, te pie ru chy, ma jom
spa do chro ny, a my sza ra ki – psin co. Trze ja by dzie gi nąć – po -
my ślo łech se. Ale wi dza, że mój lojt nant rych tu je sie do wy -
sko ku, tóż drab do nie go:

– Weź cie mie ze so bom, jo ino wo ża cet nor...
Wej rzoł na mie li to ści wie i pe dzioł, że bych wsa dził pra wo

ryn ka za je go pas, a le wom moc no sie go uchy cił. Wy sko czy -
li my. Jak płach ta chy ci ła luft, a szar pło, to mi sie zdo wa ło,
że mi ta pra wo ryn ka urwa ło. Stra śnie mie za bo la ło w ra miu,
dar żech sie z bó lu wnie bo gło sy. Jak my sie zno dli na ziy mi,
lojt nant sta roł sie gib ko do wiyź mie do ja ki go la za re tu, bo mo -
ja ryn ka wi sia ła niy wład no, a jo sie zwi joł z bó lu, jak sko pa -
ny pies. W la za re cie do chto ry po ki wa ły gło wom i orze -
kły: – Ryn ka trze ja ująć! Wy rwa no!

Bez ryn ki źle, to prow da, ale niy ma złe go, co by na do bre
niy wy szło. Dzi sio mom śtucz no i fest se jom chwo la. Jo, briw -
tre ger, jak roz wo ża pocz ta, a ciep nie sie na mie przy furt ce ja -
ki Rolf, to mu po da ja grzecz nie mo ja drze wia no pra wi ca:

– Mosz, pie ro nie! Ob gry zej wie la chcesz! Obej rzyj cie ja ko
mom zgry zio no!

Jak Ze fel skoń czył, po krót kij we so ło ści na wi dok je go drze -
wia nej pro te zy, no gle ro bi ło sie ci cho. Cho py, co sie dzie li w ra -
ji, me dy ko wa li nad tym, co oklu dził kam rat. Kom bi no wa li wtyn -
czos, jak ope dzieć swo ji ka lic twa? Rich tig! Niy cze kać wie la,
od zy woł sie Pa weł Śli wa:

– Słu chej cie, koł nu sy – bo dwóch mło dzio ków sie dzia ło z bo -
ku na ła wie – niych wom niy by dzie da ne pod żyć te go, co my
pod ży li. Jo tyż jest wo jyn ny dziod. Niy mom oka, choć mo że te -
go tak niy wi dać. Stra ci łech go u Ru sa. Aby ło ty mi tak. We dwóch
ko za li nom kon wo jo wać coś ko le dwu dzie stu ru skich niy wol ni -
ków. Jo z przod ku, ko le ga ze za dku. Niy wol ni ków my sie niy bo -
li, oni na wet ra dzi szli do za bra nio, bo u Niym ca mie li sie du żo
le pij, niż u Sta li na.

Idy my, idy my, a w jed nym miej scu przy szło iść we le la su.
My sie ru skich la sów okrop nie bo li, bo sie dzia ło w nich du żo
par ty zan tów. Jo kro kom, a ze stra chu no gi sie mi aże ugi na jom.
Jed nym ra zym przy szeł ogiyń. Klup! Jo ko pyrt i już żech nic
niy wie dzioł, co by ło zy mnom da lij.

Ko le ga mi po cza sie do piy ro wszyst ko ope dzioł, co sie sta -
ło. Mie tre fi li w go wa. Kul ka prze szła bez oko, schru sta ła mi
czasz ka, ale niy na ru szy ła mó zgu. Jyń cy sie roz pyr skli, a ko -
le ga w tym za miy sza niu sko czył do ran tu i wcis sie do za ba -
gnio nej ru ły pod most kiym. Mioł szczy ści, że żo dyn par ty zant
tam niy wej rzoł. Do piy ro jak sie ze ćmi ło, wy cio roł sie stam -
tond i do tar do swo jich.

Par ty zan ty uzna ły mie za za bi te go, a na si ko za li lu dziom ze
wsi mie po cho wać. Jak mie ra bo wa li, da li po zór, że jesz cze dy -
chom i coś be blom. Te la mie li jesz cze Bo ga w ser cu, że mie ło -
pa tom niy cha chli w łeb i niy skoń czy li zy mnom. Za mel do wa li
Niym com...

Da lij du żo roz pro wia nio… Po wiym ino, żech w la za re cie we
Wi teb sku do szeł do świa do mo ści do piy ro po dwóch tyd niach.
Jak do chtór doj rzoł, żech otwar to jed no zdro we oko – pe dzioł:

– Żoł nie rzu, ty mosz wiyn cyj szczy ścio, niż ro zu mu. Je dyn
na mi lion z ta ki opre sji wy cho dzi…

Pa weł chcioł jesz cze coś da lij go dać, jed nak w tym miej scu
prze rwoł mu ner wo wy Fran cik. Zna li go wszy scy na osie dlu.
Po ło wa cia ła mioł niyw łod no. Jak szeł, szma tloł. Ta niyw łod -
no no ga pod cią goł dzi wacz nie ku dru gij. Go doł niy wy raź nie,
cie ćwioł, gym ba mu szar poł co chwi la ner wo wy tik.

– Sie dzia tak i śłu chom, śłu chom, cio tu jeś go da ne. Achim
beś no gi, Ze fel beś ryn ki, Pa fel beś ło ka… A jo tyś dziod! Mie
na po ziór nić niy bla ku je, a cio jo psie sieł, to ino je dyn Pon Bó -
ciek wiy! Jo był na ubo cie. W Cuk śha fyn! My po Atlan ti ku gra -
sio wa li. Zia te niy ściy ścia, ja ke my tam wy zioń dzia li – psi śła
i na nos kryś ka. En gli ki nos wy ma cia li bom ba mi, a my drab uciy -
ka li do głym bi ny. Ale noś utre fi li. Jo sie ću dym wy doś toł z trzi -
dzieś tu me trów. Wie la ziech mioł si ły, toch ryn ka mi, no ga mi
wiyź goł, zie by sie ino do wiyr chu do stać. Du siś sie, a tu lu ftu
niy ma, chceś źyć, a tu sie w ło ciach ci ma ro bi, ziy ci ucie ko…

Jo śom z te go ubo ta psie źył. En gli ki mie mo gli zo sta wić w tych
zim nych wo dach, ale mie wy ło wi li… Jo, Fran cik Śo wa da oca -
loł i oglon dom je śće tyn świat…

Ta ki to opo wie ści prze wi ja ły sie w koż dy pią tek bez Achi mo -
wo we r kszte la. Cza sym przy słu chi wa ły sie jim szko lo rze, kie -
rzy przy cho dzi li z Zi gu siym do dom. Du żo sie jich na słu choł
i som Zi guś, a po tym je go młod szy brat – Jor guś. Tyn Jor guś,
jak do szeł do lot, że już za czon som my śleć, roz spy toł oj ca:

– Ta to, a po co ro biom te woj ny?
– Py tej sie mie, a jo cie bie! Jak uro śniesz, sta rej sie, że by za -

wdy zgo da miyn dzy lu dzia mi by ła. A zgo da jest wtyn czos, kiej
je dyn dru gi mu ustym pu je... Mi ło zgo da to noj lep szy lyk
na woj ny.

Achim niy do pe dzioł sy no wi jesz cze te go, co mu
kiejś – świyn tej pa miyń ci dzia dek – pe dzie li: 

– Woj ny sie ro biom wtyn czos, kiej lu dzie Bo ga wy go niom
ze ser ca.

■
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P
rze zy wa ny wpraw dzie ama to rem, po nie waż był gór ni kiem w ko pal ni
Wie czo rek, ale na praw dę świet ny pej za ży sta ślą skich miast, Pa weł Wró bel

(1913-1984), na ma lo wał cykl ob ra zów pod ha słem Kro ni ki przed mieść, por tre -
tu jąc róż ne frag men ty tu tej szych osie dli, nie ko niecz nie tyl ko przed miej skich.
Część tej ko lek cji po ka za ło nie daw no Mu zeum Ślą skie w Ka to wi cach.

Ma lu jąc (z pa mię ci?) ka to wic ką uli cę Mic kie wi cza, z trzech cha rak te ry stycz -
nych i bar dzo po dob nych bu dow li, wy brał Wró bel tyl ko dwie. Sy na go gę, któ -
rą z po cząt kiem woj ny zbu rzy li Niem cy, oraz miej ską łaź nię, w któ rej obec nie
ką pią się biu ra, a kie dyś był tam je dy ny w Ka to wi cach ba sen kry ty. Rów nież
na in nym ob raz ku Wró bla, re je stru ją cym róg ulic Mic kie wi cza oraz Sta wo wej,
te go trze cie go bu dyn ku nie ma. Na to miast los spra wił, że to aku rat ten gmach
(naj więk szy) stoi tam, gdzie stał od po cząt ku i w do dat ku peł ni jed ną i tę sa -
mą funk cję. To Li ceum im. Ada ma Mic kie wi cza. 

SZKO ŁA

No więc to za wsze by ła szko ła i szko łą po zo sta ła. Ro zum nie i pro spek tyw -
nie za pro jek to wa na, ob szer na, z pięk ną au lą i sze ro ki mi ko ry ta rza mi – tyl ko do sa li
gim na stycz nej pro jek tant, Jó zef Perzik, usto sun ko wał się nad mier nie ską po – na -
dal im po nu je wi zu al nie oraz funk cjo nal no ścią. Nie uczył się w niej gór nik Wró -
bel, więc nie mógł od kryć wszyst kich uro ków, ale wie lu in nym wi ze ru nek tej
szko ły, na rów ni z jej in te lek tu al ny mi war to ścia mi, za ko do wał się trwa le.

Mo gła by po za tym ta szko ła ob cho dzić mniej wię cej okrą głe, al bo pół okrą -
głe ju bi le usze nie omal co chwi lę. Uru cho mio na ja ko nie miec ka szko ła śred nia
(ale przy ul. Młyń skiej) w 1871 ro ku, prze nie sio na tu w 1900 ro ku, a od 1906
ro ku okre śla na ja ko gim na zjum (na dal nie miec kie), do cze ka ła się pol skie go prze -
ję cia w 1922 ro ku. Oto więc co naj mniej 146, 111, lub 95 rocz ni ce – w su mie,
tak czy ina czej, im po nu ją ce. Przy za cho wa niu przez ca ły ten czas, nie za leż nie
od uży wa ne go ję zy ka, jed ne go i te go sa me go ce lu: że by mia stu i nie tyl ko mia -
stu przy by wa ło mą drych lu dzi. Z tym, że oczy wi ście po win no ści po lo ni za cyj -
ne w okre sie mię dzy wo jen nym też mia ły wa gę szcze gól ną.

Dzi siaj, kie dy w każ dym więk szym, al bo na wet w śred nim mie ście, na co
dzie wią tej uli cy funk cjo nu je ja kaś placówka kształ ce nia, na zy wa na wyż szą,
rzad ko zwra ca się uwa gę na szko ły śred nie, ale to jest nie po ro zu mie nie. Z tych
nad mier nie roz mno żo nych ko le giów po ma tu ral nych nie wia do mo ile zo sta nie
po ju trze, nie wszyst kie bo wiem są pro duk tyw ne. Szko ły śred nie na to miast by -
ły, są i bę dą, po nie waż bez sprzecz nie udo wod ni ły swo ją uży tecz ność, w isto -
cie fun da men tal ną, to też trze ba się z ni mi ob cho dzić z sym pa tią oraz mieć je
w po wa ża niu.

Bo to w nich wła śnie kształ tu ją się i doj rze wa ją oso bo wo ści. Ta ki ma ją te szko -
ły cha rak ter, ta kie za da nia i ta kie efek ty. Nie za leż nie od struk tu ry sys te mu szkol -
ne go – to jest pro blem wtór ny – na to miast w nie za prze czal nej re la cji do eta -
pów osob ni cze go roz wo ju oraz do pro gra mów na ucza nia, ale przede wszyst kim:
sto sow nie do edu ka cyj no -in te lek tu al ne go po dej ścia. O to głów nie spie ra ją się
wła śnie kon cep cjo ni ści kształ ce nia na ca łym świe cie, ni gdzie nie znaj du jąc jed -
nej opty mal nej idei, ani wy łącz ne go roz wią za nia.

Teo re ty kom jest ła twiej, bo już sam spór i wy mia na opi nii mo gą ucho dzić za pół
kro ku na przód. Na to miast prak ty cy i szko ły mu szą ro bić to, co mu szą – czę -
ścio wo lub pra wie w ca ło ści in tu icyj nie. Za tem ro bi ły i ro bią. Jed ne le piej, a in -
ne mniej do brze. W Mic kie wi czu od daw na le piej. Szcze gól nie w okre sach prze -
ło mo wych: mię dzy wo jen nym, oraz w po wo jen nym pięt na sto le ciu. 

W KO TLE EDU KA CYJ NYM

Kształ ce nie od sa me go po cząt ku by ło uwi kła ne w sprzecz no ści, jak też w du -
ali stycz ne wąt pli wo ści: kto miał by kształ cić i ko go, oraz zwłasz cza po co. Do za -
dań bie żą cych, czy też tak że przy szłych – o czym jed nak daw niej my ślał ma -
ło kto, bo wiem oko licz no ści te go nie wy mu sza ły. Wy da wa ło się, że
z prze kształ ce niem edu ka cji w oświa tę, czy li z po wo ła niem i z biu ro kra ty za -
cją sys te mów szkol nych, oraz z in sty tu cjo na li za cją pro gra mów na ucza nia, wy -
star czy do sto so wa nie do ak tu al nych po trzeb. Bez nad mier nej tro ski o dy fe ren -
cja cję szkol nic twa dla mło dzie ży (cho ciaż w kształ ce niu jest to etap
naj waż niej szy), a na to miast z prze świad cze niem, że współ cze sna co dzien ność
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wy star czy do wy pra co wa nia re guł po stę po wa nia. Dla te go
(nie bez ra cji) da wała i da je o so bie znać in ten cja moż li -
wie peł ne go roz po wszech nie nia edu ka cji na po zio mie
po nad pod sta wo wym, oraz bie żą cej pro duk ty wi za cji po zy -
ski wa nej wie dzy.

Bań ka pry sła jed nak, kie dy stan świa ta za czął zmie niać
się w cią gu dzie się cio le ci, za miast stu le ci. Oka za ło się, że
na le ży kształ cić głów nie ku przy szło ści – ale nie bar dzo wia -
do mo ja kiej, oraz bez pew no ści: jak. Zwłasz cza na po zio -
mie śred nim wła śnie. W ujaw nio nym za mie sza niu, a wła -
ści wie na wet w ko tle roz te rek, zno wu po ży tecz ne oka za ło
się więc na wią za nie do na uczy ciel skiej traf nej in tu icji. Zmia -
ny or ga ni za cyj ne i struk tu ral ne w sys te mach oświa ty,
któ rych pró bo wa no i pró bu je się z upo rem, ma ją na to miast
cha rak ter trze cio rzęd ny, tak jak i ner wo we re kon struk cje
pro gra mów na ucza nia, do ko ny wa ne w znacz nym stop niu
w ciem no.

Waż ne, że wo bec te go od ży ła (nie wszę dzie) daw na idea,
wzbo ga co na o pro po zy cje no we, ucze nia przede wszyst kim
my śle nia, za miast fak to gra fii (któ rą da się te raz za re je stro -
wać w oso bi stym PC), z na sta wie niem na moż li we prak ty -
ki ży cio we oraz za wo do we. Nie ma in ne go spo so bu pro -
duk tyw ne go kształ ce nia, su ge ru je pro fe sor uni wer sy te tu
w Not tin gham, Mark Has sel gro ve, jak tyl ko ze spo lić
ucze nie się z prze my śle nia mi i to ko niecz nie w bez po śred -
niej (za tem nie przez sieć) re la cji gru po wej, je że li ab sol -
went śred niej szko ły ma dać so bie ra dę ju tro i przy nieść po -
ży tek po ju trze.

Sęk w tym, że w wa run kach dzi siej szej dy dak ty ki szkol -
nej, to jest wy jąt ko wo trud ne do osią gnię cia. Dla te go wy -
bit ny znaw ca pro ble mów edu ka cji, pro fe sor uni wer sy te tu
w Bir ming ham, Ga ry Tho mas, okre śla jąc na ukę my śle nia
ja ko głów ną po win ność każ de go kształ ce nia, za le ca od róż -
nia nie rze czy wi stej edu ka cji, od in sty tu cjo nal ne go szkol -
nic twa. Po stu lat traf ny, lecz czy sto teo re tycz ny, no bo co
mia ło by z nie go wy ni kać: li kwi da cja szkół na rzecz oświa -
to we go cha łup nic twa, bądź wo lun ta ry zmu?

Oli wy do ognia do le wa ją też sze ro ko zna ni nu ro nau kow -
cy – pro fe sor Ed Die ner z uni wer sy te tu w Salt La ke Ci ty,
oraz pro fe sor Mi ha lyi Csik szent mi ha lyi z uni wer sy te tu
w Chi ca go – su ge ru jąc, że głów ny mi mo ty wa to ra mi ludz -
kiej eg zy sten cji są za do wo le nie, przy jem ność i sa tys fak cja.
A sko ro w ży ciu, to w edu ka cji nie? Jak zaś wy glą da przy -
jem ność w szkol nej prak ty ce: mo że ktoś pa mię ta, lub wie.
Tym cza sem ża den z opi nio daw ców nie jest w sta nie za pro -
po no wać re al ne go spo so bu wdro że nia tych za ło żeń do co -
dzien no ści w szko le. Każ dy za le ca cos in ne go i dy rek ty -
wy, nie ste ty, są wza jem nie sprzecz ne.

NO WE STRA SZY DŁA

Ko lej ną po waż ną ob struk cję edu ka cyj ną wstrze li ła elek -
tro nicz na ofer ta ko mu ni ka cyj na, wma wia jąc każ de mu, że
jest no wym spo so bem na wszyst ko, za tem rów nież
na kształ ce nie. W co nie uwie rzy li tyl ko nie licz ni, naj do -
cie kliw si spe cja li ści z ob sza ru psy cho lo gii my śle nia. Bo za -
uwa ży li, że od biór tre ści z In ter ne tu nie wy kra cza po za bier -
ne my śle nie ro bo cze, bez in te lek tu al ne go prze twa rza nia
trwa łe go, przy da je się za tem głów nie w bie żą cym funk cjo -
no wa niu prak tycz nym, oraz słu ży przy sztucz nym, pod ręcz -
nym za pi sie tre ści w pa mię ci ma szy ny, ale w ludz kiej już
nie bar dzo. Czy li mo że to być wspo ma ga nie ta kie go kształ -
ce nia, ja kie zna my, a nie za stą pie nie.

Kto są dzi ina czej, ten po peł nia błąd. Roz ma ite e -le ar nin -
go we pro gra my kształ ce nia i kur sy, je że li au to no micz ne,

są – z nie licz ny mi wy jąt ka mi – ty le war te, co wrzą tek
w ukro pie. Nie do wiar kom moż na za le cić wi zy tę u e -le ar -
nin go we go den ty sty, a po tem za pro sić na e -po ga dusz ki.
Je śli bę dą w sta nie.

Mniej wię cej dla te go pro fe sor Jens Zim mer mann z uni -
wer sy te tu w ka na dyj skim Lan gley na ma wia, że by w kształ -
ce niu prze wyż szyć tre ści di gi tal ne, bo w su mie naj waż niej -
sza jest wła sna in ter pre ta cja zja wisk i swo je ich zro zu mie nie.
Zaś wy bit ny psy cho log, pro fe sor Mi cha el Glas sman z uni -
wer sy te tu w Co lum bus, któ ry od daw na ana li zu je edu ka -
cyj ne funk cje In ter ne tu, prze strze ga przed bez kry tycz ną wia -
rą w cy fro wą omni po ten cję. To jest świet ne na rzę dzie, ale
dla edu ka cji wspo ma ga ją ce. Je że li mia ło by stać się je dy -
nym, to obu dzi my się z rę ką w noc ni ku.

A tym cza sem po ja wi ły się na stęp ne bul wer sa cje. Oto spe -
cja li ści z za kre su au to ma ty za cji, ro bo ty za cji i zwłasz cza kon -
cep cjo ni ści sztucz nej in te li gen cji – AI: Ar % fi cial In tel li gen ‐
ce – za czy na ją do pusz czać moż li wość skon stru owa nia
roz wią zań su per in te li gent nych, nie ko niecz nie w try bie
czy sto bio lo gicz nym i skra ca ją czas ocze ki wa nia na to do
20-30 lat. Praw da czy też nie, ale dla dzi siej szych gim na -
zja li stów i li ce ali stów to jest już okres ich ży cia. Po ra więc,
że by po my śleć.

Nie w ka te go riach lę ków ty pu sf, ani mi tycz nych bun tów
su per in te li gent nych urzą dzeń. Cho ciaż oks fordz ki pro fe -
sor Nick Bo strom (chy ba tro chę pod pu blicz kę) prze wi du -
je róż ne wa rian ty moż li we go roz wo ju AI, pod po wia da jąc
ko niecz ność przy go to wa nia się – rów nież edu ka cyj ne go,
ale bez szcze gó łów – do przy szłych oko licz no ści. Zaś naj -
wy bit niej sza znaw czy ni tej pro ble ma ty ki, pro fe sor Mar ga ‐
ret Bo den z uni wer sy te tu w Bri gh ton, ne gu je wpraw dzie
apo ka lip tycz ne wi zje, ale roz ma ite za gro że nia jed nak do -
strze ga.

Któ re po le ga ją głów nie na li kwi da cji mnó stwa ist nie ją -
cych obec nie za wo dów, spe cjal no ści, a tak że: na de wa lu -
acji roz ma itych, pó ki co jesz cze przy dat nych, umie jęt no -
ści. To za uwa żo no tak że w ra mach Unii Eu ro pej skiej
[The know led ge fu tu re. Brus sels: EU, 2015 – ma te riał elek -
tro nicz ny], lecz po za sy gna łem, pod po wie dzi są ni ja kie. Na -
to miast roz le głą i rze czy wi stą kon ster na cję wy wo łał oks -
fordz ki pro fe sor Ri chard Sus skind, ra zem z sy nem Da nie lem
(dr z Oks for du) ogła sza jąc i do ku men tu jąc wi zje za gła dy
ca łe go oce anu dzi siej szych pro fe sji, w na stęp stwie ich peł -
nej lub czę ścio wej au to ma ty za cji. Te go, co obaj na pi sa li,
nie na le ży czy tać sto jąc, bo ugi na ją się no gi. I wpraw dzie
nie ma cał ko wi tej eli mi na cji czyn ni ka ludz kie go z pro ce -
sów pra cy, ale po śród la wi ny przy pusz czeń: cze go za pew -
ne już nie bę dzie – bar dzo ma ło ofe ru ją su ge stii, co ewen -
tu al nie bę dzie.

Wo bec te go jak kształ cić, oraz do cze go, je że li pej zaż przy -
szło ści ukrył się za mgłą? Szcze gól nie obec nych na sto lat -
ków: w tym prze dzia le wie ku, kie dy kształ tu je się psy cho -
lo gicz ny oraz in te lek tu al ny trzon oso bo wo ści. Pew ne jest
to tyl ko, że nie wol no ro bić na ra zie ner wo wych ru chów
i ni cze go osta tecz nie psuć; na to miast za bie gi struk tu ral ne
ma ją zna cze nie mar gi nal ne. Wy pa da więc zno wu, tak jak
to by wa ło w daw nych trud nych chwi lach, zdać się na in -
tu icję do brych na uczy cie li oraz na ich za an ga żo wa nie. 

PRZE WOD NI CY

Oczy wi ście, że do te go po trzeb na jest oraz by ła roz le gła
wie dza i rów nie bo ga te umie jęt no ści. Któ rych w Mic kie -
wi czu nie bra ko wa ło. Niech ktoś w ca łej Pol sce znaj dzie
in ną szko łę śred nią, któ rą kie ro wa ło ko lej no 12 dok to rów.
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Nie: dzi siej szych. Przed wo jen nych! Po czy na jąc od dr. Zdzi -
sła wa Lon doń skie go (1922), a na dr. Sta ni sła wie Kasz te -
lo wi czu (1954) koń cząc. 

Jed nak by ło też coś wię cej. Mą drość, przy wią za nie
do ele men tar nych war to ści – któ re chwia ły się w la tach po -
wo jen nych – i dys kret ne prze wod nic two pod czas wcho dze -
nia w co dzien ność i w re al ne ży cie. No i to wła śnie oka -
za ło się naj waż niej sze, oraz sku tecz ne. Za rów no
w po wo jen nym ćwierć wie czu, peł nym za wi ro wań, jak i dla
cza sów póź niej szych: przy od no wie nor mal no ści. W koń -
cu, rów nież dla te go, jest jak jest.

Nie zwy kłą ro lę in spi ra to ra mą dre go my śle nia speł niał
ostat ni przed wo jen ny oraz pierw szy po wo jen ny dy rek tor
szko ły, dr Fran ci szek Dłuż niew ski, oczy wi ście Kwin tus bo
przez 28 lat (1926-1939 i 1945-1960) uczył ła ci ny, ale trak -
to wał swo je po win no ści ja ko im ple men ta cję lo gi ki. I nie -
jed ne go tą lo gi ką za in fe ko wał. Na wet w smut nej iry ta cji
na de kli na cyj ne błę dy – tem pus, tem pi, co raz tę piej – ka -
mu flo wał na dzie ję na my ślo wą re in kar na cję.

Ma ra toń ski wu efi sta (prze pra co wał 45 lat: 1946-1991),
Hu bert Ura mo wicz czy li Pi guł, za ra ził wszyst kich ad mi -
ra cją do ko szy ków ki, któ ra wte dy na Ślą sku pra wie nie ist -
nia ła. Na wet naj więk szy fajt ła pa na uczył się tra fiać do ob -
rę czy z siat ką. Ale to by ło za ra zem ćwi cze nie w kie ro wa niu
wła sny mi umie jęt no ścia mi oraz roz wo jem, czy li w su mie
lo sem, już nie tyl ko na bo isku, lecz w ca łym ży ciu. Oraz
jesz cze wpa jał prze świad cze nie – ni gdy zresz tą nie mó wiąc
te go wprost – że Śląsk jest war to ścią sam w so bie, to też trze -
ba mieć do nie go sen ty ment szcze gól ny.

Nie pod ra bial ny szkol ny al che mik An drzej Ty lek, prze -
zy wa ny Ży łą (prze pra co wał 27 lat: 1945-1972) – któ re go
mu siał bać się każ dy, kto miał uszy i oczy na swo im miej -
scu – lan so wał prze ko na nie, że świat (nie tyl ko che micz -
ny) sta no wi spój ny układ przy czy no wo -skut ko wy. W cza -
sach nie pew nych to był naj pew niej szy pew nik i zresz tą na dal
nim jest. Wrzu cisz sód do wo dy: spa lisz ca łą bu dę, a mo -
że na wet pół mia sta. No to za sta na wiaj się co ro bisz. Prze -
wi duj, myśl i pa nuj nad so bą.

Z ko lei Ba lon, na uczy ciel pol skie go (w l. 1950-1971 = 21
lat), a do kład nie dr Wła dy sław Bry niar ski, pro wa dził lek -
cje jak chy ba nikt in ny: we dług mo de lu na mia ręXXII wie -
ku. Na uczył czy tać tek sty li te rac kie po swo je mu, więc my -
śląc i re agu jąc in dy wi du al nie. W zma ga niach z pro gra mem
na ucza nia nie kie dy po no sił po raż ki (cza so we), ale w sztu -
ce wpa ja nia re guł czy ta nia mą dre go, nie miał kon ku ren tów.

A zno wu bio log, Ta de usz Łu kom ski vel Ki wi (1951-
1974: 23 la ta na ucza nia), po swo je mu wal czył z ogłu pia niem,
lan so wa nym wte dy sze ro ko, aku rat w je go spe cjal no ści.
Wziął so bie mia no wi cie na kieł idio ty zmy mi czu ri now skie,
któ re ofi cjal nie obar cza no ran gą od kryć nie zwy kłych.
A Ki wi ser wo wał sto sow ne dow ci py: Mi czu rin skrzy żo wał
psa z ja błon ką i od tąd sa ma się pod le wa ła oraz szcze ka ła
na zło dziei. By ło to nie co ry zy kow ne, na to miast sku tecz ne:
nikt w szko le nie ja dał ja błek so wiec kich. 

By li oraz są jesz cze in ni. Two rząc ra zem ze spół, kreu -
ją cy ro zum ność. W cza sach roz chwia nia kon cep cji edu ka -
cyj nych, mo że aku rat ta ki jest mo del: swo isty pa tent,
do ewen tu al ne go po wtó rze nia.

ŚWIA DEC TWA PO ŻYT KU

Pod wa run kiem, że oka że się po ży tecz ny. Otóż rze czy -
wi stym wy znacz ni kiem pro duk tyw no ści każ dej szko ły,
a szcze gól nie szko ły śred niej, jest eg zy sten cjal na ja kość ab -
sol wen tów: ich przy dat ność do ży cia. Co trud no zmie rzyć

li nij ką, wa gą, al bo chro no me trem, ale co wi dać w ka drze
ogól nym. W ta kim uję ciu Mic kie wicz – cho ciaż nie ma po -
śród wy cho wan ków kró la, jak kra kow ski No wo dwo -
rek – ma się czym po chwa lić. Po ten cjal ni na śla dow cy za -
tem mie li by też. 

Oto wy bit ny im mu no log z Van der bit Uni ver si ty w Na -
shvil le, prof. dr Ja cek Ha wi ger, dr ho no ris cau sa UJ,
a w swo im cza sie kan dy dat do na uko wej na gro dy No bla.
Oraz prof. zw. dr hab. An drzej Bo che nek, kar dio chi rurg
ze Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi cach,
wcze śniej bli ski współ pra cow nik prof. Zbi gnie wa Re li gi.
Au to ma tyk prof. dr hab. An to ni Nie der liń ski, by ły rek tor
Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach. No i fi zyk z Uni wer sy -
te tu Ślą skie go, prof. dr hab. Je rzy War czew ski, bli ski przy -
ja ciel kom po zy to ra Al fon sa Ki la ra, czę sto wspo mi na ny
w bio gra ficz nej opo wie ści Ma rii Wil czek -Kru py Ki lar.
Ge niusz o dwóch twa rzach (Kra ków: Znak, 2016).

Re la cje na uki z kul tu rą na wią zy wa ły się w tej szko le
w spo sób na tu ral ny, stąd ta ki a nie in ny wa chlarz ab sol wenc -
kich spe cjal no ści. Z Mic kie wi cza wy szedł zna ko mi ty
i sze ro ko zna ny ak tor Hen ryk Bi sta (1934-1997), a tak że
wy bit ny pla ka ci sta Ma rek Mo siń ski (1936-1998). No
i uczył się tam, nie tyl ko ję zy ka pol skie go, zna ny pi sarz Jan
Jó zef Szcze pań ski (1919-1998), je den z li de rów so li dar no -
ścio we go bun tu in te lek tu ali stów, prze wod ni czą cy Związ -
ku Li te ra tów Pol skich, a po tem współ twór ca i pierw szy pre -
zes Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich, uczest nik Okrą głe go
Sto łu ze stro ny opo zy cyj nej.

Zaś w jesz cze in nym ob sza rze dał się po znać Adam Gra ‐
czyń ski (1939-2004), dy rek tor GIG, se na tor RP i wo je wo -
da ślą ski – a w swo im cza sie je dy ny w Mic kie wi czu ko szy -
karz le wo ręcz ny. Na to miast du żo wcze śniej (w 1934 r.) zdał
tam ma tu rę Ks. Igna cy Jeż (1914-2007), póź niej szy bi skup.
Któ ry w cza sach, kie dy ka te che zy nie by ło w szko łach, pro -
wa dził w ko ście le gar ni zo no wym wspa nia łe wy kła dy dla
li ce ali stów i za wsze miał nad kom plet słu cha czy. 

W tej róż no rod no ści mie ści ło się jesz cze roz le głe spek -
trum czyn nych upra wia czy roz ma itych dys cy plin spor to -
wych, z głów nym za in fe ko wa niem przez Pi gu ła ko szy ków -
ką. Cze go ślad prze trwał do dzi siaj, w po sta ci li go we go
ze spo łu AZS Mic kie wicz -Roz mus Ka to wi ce. Jak kol wiek
w re pre zen ta cji kra ju wy stę po wa li aku rat post -Mic kie wi -
czow scy pił ka rze ręcz ni: Ka zi mierz Dauk sza, Wik tor Gar ‐
corz oraz Hen ryk So lik. Na to miast po naj wyż sze lau ry spor -
to we się gnął sza bli sta Fran ci szek Sob czak (1939-2009). Był
in dy wi du al nym mi strzem Pol ski oraz w dru ży nie: mi strzem
świa ta.

Co z te go wy ni ka? Że nie za leż nie od oko licz no ści co dzien -
nych i sys te mo wych, by ła i jest oto szko ła, w koń cu prze -
cież nie je dy na, któ ra w naj waż niej szym dla pro ce su
kształ ce nia okre sie ży cia, umia ła i na dal po tra fi na sta wić
swo ich adep tów na sze ro ki pro fil za in te re so wań, oraz wy -
po sa żyć w sku tecz ne na rzę dzia zdo by wa nia wy so kich umie -
jęt no ści. Bo do brał się ze spół – a na prze strze ni lat: ze spo -
ły – któ ry chciał to ro bić i wy czu wał jak. W od da le niu
od szkol ne go biu ro kra ty zmu, a tak że od nie koń czą cych się
spo rów edu ka cyj nych kon cep cjo ni stów.
Świat nie stoi w miej scu, ale nie ko niecz nie ma sze ru je

do przo du. Daw ne nie pew no ści ustą pi ły, ale… miej sca na -
stęp nym: tym ra zem cy wi li za cyj nym oraz bez po śred nio edu -
ka cyj nym. Nie ma jed nej kon cep cji przy szło ści, ani jed no -
li tych pro gnoz dla pro fe sji, nie ma też spój ne go po my słu
na kształ ce nie. Za tem trze ba im pro wi zo wać, ufa jąc na uczy -
ciel skiej in tu icji – je że li jest – na to miast nie prze szka dza -
jąc jej, ani nie psu jąc. Do pó ki z za mgle nia nie ujaw nią się
nie pod wa żal ne kon kre ty.

■
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Pro fe sor Da nu ta Opac ka -Wa la sek stu -
dia z za kre su fi lo lo gii pol skiej ukoń -

czy ła w Uni wer sy te cie Ślą skim na se -
mi na rium prof. Alek san dra Wil ko nia,
pi sząc pra cę o Cza so prze strze ni ar ty -
stycz nej w „So ne tach krym skich” Ada -
ma Mic kie wi cza. W ro ku 1995 obro ni -
ła dok to rat pt. „…po zo stać wier nym
nie pew nej ja sno ści. Wy bra ne pro ble my
po ezji Zbi gnie wa Her ber ta, któ re go
pro mo to rem był prof. Wło dzi mierz
Wój cik. Ha bi li ta cję uzy ska ła w ro -
ku 2005, przed kła da jąc mo no gra fię
Chwi le i eony. Ob ra zy cza su w pol skiej
po ezji dru giej po ło wy XX wie ku. W 2016
otrzy ma ła ty tuł na uko wy pro fe so ra. 

Ty le su che fak ty. Od daj my więc głos
uczo nej, któ ra tak kre śli swój li te ra tu -
ro znaw czy au to por tret: „Zaj mu je mnie
od lat de szy fro wa nie sen sów pseu do ni -
mo wa nych w li ry ce, któ rą trak tu ję tak -
że w ka te go riach re we la to ra prawd
o nas sa mych i ota cza ją cej nas rze czy -
wi sto ści. Prawd nie oczy wi stych, nad to
czę sto nie do stęp nych w co dzien nym do -
zna wa niu świa ta. Ja ko naj wyż sza for ma
sztu ki sło wa, nio są ca sa tys fak cję es te -
tycz ną i (z la ta mi wzra sta ją cą) przy jem -
ność ana li tycz nej lek tu ry, cią gle jest dla
mnie po ezja za pro sze niem do in ter tek -
stu al nej gry, do ob ser wa cji „sta wa nia się
zna czeń”, do „roz war stwia nia tek stu”
sta no wią ce go dro gę do od sło nię cia je -
go zło żo no ści i uru cho mie nia sen so twór -
czych na pięć. In te re su je mnie ro dzą cy
się z tych na pięć ob raz czło wie ka i świa -
ta, owa – za mknię ta w po etyc ką grę
słów, „wy mo de lo wa na” – wi zja, od sła -
nia ją ca praw dę prze ży cia, za pi sa na
w cza sie praw dzi wym, tzn. na praw dę
do świad cza nym: w sta ją cej się ak tu al -
nie chwi li. Fra pu je mnie rów no cze śnie
zmien ność tej wi zji, ujaw nia ją ca się
w in ter pre ta cjach po rów naw czych i hi -
sto rycz no li te rac kich, da ją cych wgląd
w nie sio ne róż ny mi sty la mi, kon wen cja -
mi i ga tun ka mi, dyk to wa ne od mien ny -
mi uwa run ko wa nia mi cza sów, ewo ka -
cje wy obraź ni i świa to po glą dów”. 

Przy ta czam te sło wa, po nie waż są
one – w ja kimś sen sie – li te ra tu ro -
znaw czym ma ni fe stem ba dacz ki. Pi sząc
o li ry ce, po szu ku je w niej waż nych od -
po wie dzi na py ta nia o świe cie i two rzą -
cym go czło wie ku (pod mio cie). W Pa -
sa żach li rycz nych (2013) wy zna je: „To,
co za trzy my wa ło mnie przy wier szach
[…], to za zwy czaj […] prze świ tu ją cy
z po etyc kich za pi sów ob raz czło wie ka
o od mien nej wy obraź ni” (s. 7). Do daj -
my, że Da nu ta Opac ka -Wa la sek nie
gu bi nic z te go, co jest ar ty stycz nym wy -
ra zem utwo ru, je go nie po wta rzal nym
pięk nem, ar ty zmem. Swo bod nie po ru -
sza się po róż nych płasz czy znach: sty -
lu, kom po zy cji, ru chu kon wen cji, gier
in ter tek stu al nych itd., a przy tym trzy -
ma się głę bo kie go ją dra sen su. To spra -
wia, że – na pi sa ne z re to rycz ną swa -

dą – książ ki i szki ce ślą skiej uczo nej
otwie ra ją nas na li ry kę ja ko naj wyż szą
for mę sztu ki. 

Dwie książ ki i skrypt po świę co ne zo -
sta ły Zbi gnie wo wi Her ber to wi. Naj istot -
niej szą z nich jest mo no gra fia po dok -
tor ska, waż na tak że dzi siaj, choć
od chwi li jej pu bli ka cji mi nę ło kil ka na -
ście lat i po wsta ło już po nad sześć dzie -
siąt ksią żek o po ecie. Stu dium Da nu ty
Opac kiej -Wa la sek jest cy to wa ne, a o je -
go ran dze świad czy m.in. to, że ba dacz -
ka za sad ni czo kon cen tru je się na in ter -
pre ta cji, a nie na eks te rio ry za cji wier szy,
tj. nie umiesz cza ich w kon tek ście wo -
bec nich ze wnętrz nym. Oczy wi ście, nie
da ło się i te go unik nąć. Her bert jest
w ogó le trud nym do opi sa nia po etą, po -
nie waż ubie ra się go w ko stiu my tak -
że mu ob ce. Ale tak to już jest w na szej
hi sto rio gra fii li te rac kiej, że czę ściej

po strze ga my go ja ko nie złom ne go księ -
cia i nie prze jed na ne go opo nen ta, niż ja -
ko ko goś, kto ma swo je wy raź ne bra -
ki, wa ha nia czy wąt pli wo ści (rów nież
tek sto we). 

Au tor ka „…po zo stać wier nym nie -
pew nej ja sno ści” (1996) czy ta au to ra
Stru ny świa tła po nie kąd po są go wo,
bo ta ka by ła jej ge ne ra cyj na lek tu ra te -
go po ety. Czy za pro gra mo wa ny w swo -
ich wier szach, Her bert nie chce, aby go
czy tać ina czej? Do bre py ta nie. To jest
w ogó le okrop ność współ cze sne go
pol skie go neo kla sy cy zmu, któ ry sta le
wy mu sza na in ter pre ta to rze przyj mo -
wa nie ról re to rycz nie wcze śniej za da -
nych. Ba dacz ka py ta w swo jej książ ce
o isto tę au to ry te tu i kwe stie mo ral no -
ści, czy li o to, co zo sta ło – z uprzed nim
za mia rem! – fun da men tal nie utrwa lo -
ne w wier szach Her ber ta. Czy ta za tem
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Her ber ta tak, jak – za pew ne – on
chciał by, by go czy ta no. I jak czy ta ła
go ca ła pu blicz ność li te rac ka w pół wie -
czu je go obec no ści (od pierw szych pu -
bli ka cji do śmier ci). Ho ry zont ocze ki -
wań twór cy i czy tel ni ka zna ko mi cie się
tu na sie bie na ło ży ły. By ła w tym
chy ba ja kaś po trze ba lek tu ry uwznio -
śla ją cej, pra gnie nie wza jem ne go od na -
le zie nia się w mo ral nej po są go wo ści,
nie złom no ści, cha rak te rze, czy li w tym,
co zna ko mi cie okre śla ła ciń skie słów -
ko vir tus, a co w ko dek sie rzym skim
prze kła da się na po ję cie i cno tę „dziel -
no ści”. 

Wpi su jąc Her ber ta w hi sto rycz no li -
te rac ki dys kurs, Da nu ta Opac ka -Wa la -
sek moc no za ko rze nia go w kon kre cie
do stęp nym na sze mu po zna niu. Dzie je
się tak za spra wą zna ko mi cie opa no wa -
nej sztu ki in ter pre ta cji. Po etę po są go -
we go ra tu je wiersz, w któ rym da ją się
od na leźć „włók na du szy i chrząst ki su -
mie nia”. In ny mi sło wy: ba dacz ka oca -
la jąc po etę ja ko czło wie ka, nie tra ci je -
go eg zy sten cjal nej isto ty z po la
wi dze nia, a jed no cze śnie „fil tru je” go
przez po nadin dy wi du al ną re ali za cję
tek sto wą. Jesz cze ina czej: po szu ku je
sty lu in dy wi du al ne go au to ra Pa na Co -
gi to, choć zda je so bie spra wę z te go, że
owe po nadin dy wi du al ne re ali za cje tek -
sto we wią żą go bar dzo ści śle z po przed -
ni ka mi.

We wstę pie do in nej książ ki, do Czy -
ta jąc Her ber ta (2001), ba dacz ka na pi -
sa ła: „Po ezja Zbi gnie wa Her ber ta jest
zja wi skiem nie zwy kle waż nym i osob -
nym na ma pie pol skiej współ cze sno ści
li te rac kiej. Był jed nym z tych czyn ni -
ków – ar ty stycz nych i świa to po glą do -
wych – któ re za po cząt ko wa ły gwał tow -
ną prze mia nę li ry ki pol skiej w la tach
pięć dzie sią tych. Choć nie trud no by ło
wska zać an te na tów Her ber tow skiej po -
ezji i usze re go wać ją w hi sto rycz no li -
te rac kim pro ce sie, tak ze wzglę du na po -
ety kę, jak przez za kres wy so kich
za gad nień etycz nych, kul tu ro wych, fi -
lo zo ficz nych, hi sto rycz nych, na wet po -
li tycz nych – ry chło oka za ło się, że
Her bert wy pra co wał wła sny, in dy wi du -
al ny styl i po zo sta je do dzi siaj fe no me -
nem” (s. 23). W tych sło wach ukry te zo -
sta ło prze ko na nie o wy jąt ko wym
zna cze niu – po wtórz my – „wy so kich za -
gad nień etycz nych, kul tu ro wych, fi lo -
zo ficz nych, hi sto rycz nych, na wet po li -
tycz nych”. I jak kol wiek cał ko wi cie
moż na po dzie lić ten po gląd, to prze cież
nie po dob na nie za uwa żyć, że wkłu wa
się on w sfe rę świa to po glą du i że to
świa to po gląd wła śnie de ter mi nu je wy -
so kie od czy ta nie. Stąd – re to rycz ne
sło wa gór ne, na rzu ca ją ce okre ślo ny
spo sób od bio ru, za kła da ją ce na wet brak
sprze ci wu. Te go ro dza ju chwy ty ery -
stycz ne, choć roz po zna wal ne, nie de ter -
mi nu ją jed nak sa mej lek tu ry. 

W książ ce Czy ta jąc Her ber ta, któ ra
jest – by tak rzec – szcze gó ło wym (bo
na kon kret ne wier sze) roz pi sa niem dys -
kur su hi sto rycz no li te rac kie go roz pra wy
dok tor skiej, Da nu ta Opac ka -Wa la sek na -
ma wia nas do wie lo ra kich wąt pli wo ści.
Ma ją one cha rak ter me to do lo gicz ny, ak -
sjo lo gicz ny i – po pro stu – ludz ki. Me -
to do lo gicz nie zbiór in ter pre ta cji ma
cha rak ter no wo cze sny. Ba dacz ka po wo -
li, dro bia zgo wo i sub tel nie śle dzi każ -
dą me ta fo rę, wy ja śnia jej sen sy i do cie -
ka przy czyn, któ re spra wi ły, że ta kie
a nie in ne zna cze nie po eta wy bie ra
z re zer wu aru do stęp nych mu sen sów.
Od stro ny ak sjo lo gicz nej – kon cen tru -
je się na wier szach do brze za ko rze nio -
nych w świa do mo ści współ cze snej.
Od stro ny ludz kiej – py ta o tek sty, któ -
re mo gą mieć wpływ na nasz ko deks
mo ral ny. 

Do in ter pre ta cji ba dacz ka wy bra ła
dwa dzie ścia je den wier szy po ety. Za czy -
na Dwie ma kro pla mi ze Stru ny świa tła,
koń czy Tka ni ną z to mu Epi log bu rzy. Ze
Stru ny świa tła (1956) wy bra ła kry tycz -
ka sześć wier szy, z Her me sa, psa
i gwiaz dy (1957) tak że sześć, ze Stu dium
przed mio tu (1961) czte ry. Wszyst kie po -
zo sta łe to mi ki Her ber ta re pre zen to wa -
ne są jed nym wier szem, więc: Na pis
(1969), Pan Co gi to (1974), Ra port
z ob lę żo ne go Mia sta (1983), Ele gia
na odej ście (1990), Epi log bu rzy (1998).
Nie ma swo jej re pre zen ta cji tek sto wej
Ro vi go (1992). Opac ka -Wa la sek przed -
sta wia nam za tem „mło de go” Her ber -
ta. „Mło de go”, czy li mię dzy trzy dzie -
stym dru gim i trzy dzie stym siód mym
ro kiem ży cia. Każ dy z wier szy oma wia
na wie lu płasz czy znach. Więc naj pierw
od stro ny ję zy ko wo -sty li stycz nej, na -
stęp nie da jąc pod sta wo we uwa gi we -
wnątrz tek sto we, z ko lei – osa dza jąc
wiersz w bo ga tym kon tek ście kul tu ro -
wym. Tu taj nie ma wy raź nych pod po -
wie dzi i osta tecz nych roz strzy gnięć in -
ter pre ta cyj nych. Nie ta ki jest cel książ ki
i nie ta kie po sta no wie nie kry tycz ne.
Rzecz cho dzi w Czy ta jąc Her ber ta
o to, by czy tel nik sam ak tyw nie kon stru -
ował wła sną in ter pre ta cję, by ko niecz -
nie znaj do wał miej sce dla swo je go – in -
dy wi du al ne go – od czy ta nia. 

Da nu ta Opac ka -Wa la sek na pi sa ła:
„Wier sze Her ber ta, za wsze sa mo dziel -
ne, skoń czo ne dzieł ka, któ rych prze wa -
ża ją ca więk szość zo sta ła ze bra na w dzie -
wię ciu to mi kach, skła da ją się w su mie
na po ezję zwar tą i czy tel ną w swo ich za -
sad ni czych ry sach” (s. 24). Te go ry su
śle dzi ba dacz ka w in ter pre ta cjach szcze -
gó ło wych, choć nie za wsze da je wy star -
cza ją ce od po wie dzi na za da wa ne so bie
py ta nia. Tak jest np. w wier szach U wrót
do li ny czy Siód mym anie le, gdzie kon -
tekst sty li stycz no -kon tek sto wy jest bar -
dziej ob fi ty niż in ter pre ta cyj ny. Osta tecz -
nie mo że wła śnie o to cho dzi ło, by nie

da wać do kład nych wy tłu ma czeń w mo -
men cie, kie dy na su wa ją się one expres -
sis ver bis, a ra czej o uru cho mie nie ta -
kich po kła dów sko ja rzeń, któ re mo gą
otwie rać no we moż li wo ści lek tu ry. 

Po wróć my jesz cze do książ ki …po -
zo stać wier nym nie pew nej ja sno ści”.
Cho ciaż sy tu uje się ona w po rząd ku nar -
ra cji hi sto rycz no li te rac kiej, to jed nak
ucie ka przed ca ło ściu ją cym oglą dem.
By tak po wie dzieć: Da nu ta Opac ka -Wa -
la sek, choć szu ka for muł ogól nych, wi -
dzi ich po czą tek w kon kre cie hi sto rycz -
no li te rac kim, tj. w ga tun ku, a tak że we
wszel kiej zmien no ści, ja ka okre śla
miej sce, sta tus czy też po zy cję wier sza.
Bar dziej in te re su je ją po je dyn czy wiersz
niż do mknię ta/do my ka ją ca się twór -
czość. Wiersz jest świa tem, wy ra żo ny
w kon kret nym ga tun ku, mó wi te mu
świa tu „tak” lub „nie” (zna na te za
Ken ne tha Bur ke’a). Czy moż na prze -
ciw sta wić owe mu by to wi jed no krot ne -
mu, ska za ne mu na wiel kość lub po raż -
kę, co kol wiek in ne go? Na przy kład
uogól nia ją cy sąd? Ba dacz ka na to się
nie go dzi. 

Chwi le i eony (2005), po świę co ne
„ob ra zom cza su” w po ezji pol skiej dru -
giej po ło wy XX wie ku, wy ro sła z te go
sa me go prze ko na nia. Cho ciaż zmie ni -
ła się for mu ła ba daw cza (nie re flek sja
nad jed nym pi sa rzem, ale nad kor pu sem
tek stów au to rów róż nych ge ne ra cji), po -
zo stał ten/ta ki sam ogląd wi dze nia.
W cen trum re flek sji in ter pre ta cyj nej
stoi wiersz, a od nie go bie gną nit ki do in -
nych wier szy, cza sem to po sów, za wsze
jed nak ujaw nia się re la cja mię dzy fe no -
ty pem a ge no ty pem. Ba dacz ka nie ucie -
ka od okre śle nia te go, co in dy wi du al ne
od te go, co wspól ne w in dy wi du al nym.
Dla te go szu ka jąc „osob ni cze go”, zde -
rza je – by tak rzec – z „kul tu ro wym”.
In ny po eta, al bo ja kiś sys tem świa to po -
glą do wy sta ją się do po wie dze niem lub
prze ciw sta wie niem in ter pre ta cji, wy pro -
wa dzo nej z wier sza.

W Chwi lach i eonach po ja wi li się po -
eci róż nych ge ne ra cji i róż ne go miej sca
w li te ra tu rze. Tym, co ich łą czy (w wier -
szach) jest „czas” ja ko „przed miot re -
flek sji i przed miot przed sta wie nia”
(s. 14). Ba dacz ka nie wa ha się za tem ze -
sta wić „apo ka ta sta zę” Cze sła wa Mi ło -
sza i Wa cła wa Oszaj cy, czy „chwi le”
Wi sła wy Szym bor skiej i Ada ma Za ga -
jew skie go. Rzecz al bo wiem nie w tym,
że po etów róż ni da ta na ro dzin i do świad -
cze nie; rzecz w tym, że pod le ga ją oni te -
mu sa me mu cza so wi „do cze sno ści”
i otwie ra ją się na czas „wie ku isto ści”.
A to one sta no wią wy łącz ny przed miot
re flek sji ba daw czej Da nu ty Opac kiej -
-Wa la sek. Z jed nej stro ny – względ ność,
przy spie sze nie, do świad cze nie te raź -
niej szo ści, mi kro ko smos; z dru -
giej – bez względ ność/osta tecz ność, za -
mar cie, do świad cze nie wiecz no ści,
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ma kro ko smos. Po eci „dru giej po ło -
wy XX wie ku”, róż nie w nim uczest ni -
czą cy, Staff i Mi łosz, Szym bor ska i Her -
bert, Ba rań czak i Za ga jew ski, by tyl ko
te na zwi ska przy wo łać, roz ma icie re agu -
ją na po ję cie cza su. Jest ono za wsze eg -
zy sten cjal nie osob ni cze, za wsze idio syn -
kra tycz ne. 

Kon sta ta cja oczy wi sta? Po zor nie.
Ba dacz ka po przez in ter pre ta cje kon kret -
nych wier szy prze ciw sta wia się for mu -
łom uogól nia ją cym, po nie waż te za bi -
ja ją za wsze in dy wi du al ność twór czą.
Na wet je śli mię dzy „do cze sno ścią”
i „wie ku isto ścią” moż na zna leźć po do -
bień stwo po etyc kich tro pów, to nie ko -
niecz nie mu szą one świad czyć o ar bi -
tral no ści zna cze nia, za wsze jed nak bę dą
wy ra zem po etyc kiej idio syn kra -
zji. I o tym, w isto cie rze czy, jest ta
książ ka: o nie po do bień stwie in dy wi du -
al ne go prze ży wa nia cza su w po do bień -
stwie wi dze nia umy ka ją ce go stu le cia.
Ba dacz ka na zy wa to „zmien nym za bar -
wie niem po szcze gól nych faz „wie lu
te raź niej szo ści”, przez któ re prze cho dzi
się w ży ciu i w utwo rze li te rac kim”
(s. 16). 

I tak, jak w książ kach po przed nich,
rów nież tu taj si łą li te ra tu ro znaw czej
nar ra cji jest in ter pre ta cja. Sub tel nie
wni ka ją ca w sen sy wier sza, od sła nia ją -
ca je go za ko rze nie nie w tra dy cji i in dy -
wi du al nym do świad cze niu, a przy oka -
zji ma ją ca tak że dys kret ny wa lor
dy dak tycz ny. „Kry tyk to ten, kto umie
czy tać i uczy czy tać in nych” – pi sał
mistrz ese ju Char les -Au gu stin de Sa in -
te -Beu ve. Zda je się, że Da nu ta Opac ka -
-Wa la sek do brze czu je się w tej, by tak
ją na zwać, her me neu tycz nej tra dy cji
czy nie nia my śli zro zu mia ły mi (elo cu -
tio). W re to rycz nie stop nio wa nej nar ra -
cji, w roz sze rza ją cych się po lach in ter -
pre ta cyj nych, w wy do by wa niu pięk na
i zna cze nia me ta fo ry, w się ga niu po kon -
tek sty li te rac kie i fi lo zo ficz ne, a wresz -
cie – w dia lo gicz no ści, speł nia się zu -
peł nie. Sztu ka in ter pre ta cji jest jej
ży wio łem i po wo ła niem. Dla niej go to -
wa jest po świę cić syn te ty zu ją cy ob raz
li te ra tu ry.

A prze cież rów nież ku nie mu dą ży.
Od szcze gó łu ku praw dzie po zna -
nia – tak moż na by skró to wo okre ślić jej
po sta wę ba daw czą. Wi docz ną rów nież,
a mo że zwłasz cza, w książ ce Pa sa że li -
rycz ne. Zwróć my uwa gę: nie ma tu żad -
ne go pod ty tu łu, żad nej kon kre ty za cji
cza so wej czy te ma tycz nej. Owe „pa sa -
że” przy wo łu ją na myśl Wal te ra Ben ja -
mi na. Ale to nie do bre sko ja rze nie. Pa -
sa że ja ko miej sca ga le ryj ne, prze chadz ki
mię dzy ni mi, ale tak że mu zycz ne bie -
gni ki, są tu taj opi sy wa ne wy jąt ko wo.
Da nu ta Opac ka -Wa la sek sen sem swo -
jej książ ki uczy ni ła bio gra fię. Sper so na -
li zo wa ła wła sną dro gę li te ra tu ro znaw -
czą ja ko czy tel nicz ki i in ter pre ta tor ki

tek stów. Wię cej: ja ko oso by, któ rą z ty -
mi tek sta mi łą czą roz ma ite wię zy: miej -
sca (Cze cho wicz), za ba wy (Mi łosz),
świa to po glą du (Her bert), przy wią za -
nia (Ba rań czak), fa scy na cji (Ko zioł),
no we go od kry cia (Za du ra). W po no wio -
nej lek tu rze, ob ra ca ją cej się – za sad ni -
czo – w krę gu tych sa mych na zwisk, ba -
dacz ka pra gnie le piej roz po znać
eg zy sten cjal ny wi ze ru nek po ety. Na pi -
sa ła: „W pa sa żach przez wier sze,
w przej ściach przez po etyc kie de ta le,
sen so twór cze pre cjo za, pseu do ni mi za -
cje, in ter tek stu al ne gry – sło wem:
w „roz war stwia niu tek stu” i ob ser wo -
wa niu, jak „sta ją się zna cze nia”, szu kam
za pi sa ne go w nich czło wie ka. Fra pu je
mnie, ro dzą ca się z ar ty stycz nych na -
pięć, da na w po etyc kich fi gu rach i tro -
pach je go wy obraź nia, za mknię ta w li -
rycz ną grę słów” (s. 9). 

Jak wnik nąć w tę wy obraź nię? Za po -
śred nic twem in ter pre ta cji. 

Naj pierw ba dacz ka się ga do Jó ze fa
Cze cho wi cza. Na kła da na wy obraź nię
po ety wła sne do świad cze nie mia sta,
pry wa ty zu jąc lek tu rę je go Po ema tu
o mie ście Lu bli nie. Mo wa o „po wro cie”
do mia sta dzie ciń stwa. Jest on re to rycz -
ny i mi to lo gicz ny. „Mi to lo gie pry wat -
ne rzu ca ją wy zwa nie bra ko wi, któ ry,
choć za de mon stro wał swo je dzia ła nie,
nie wszyst ko za gar nął” (s. 15). Mi tycz -
na for mu ła „po wro tu” od sy ła do to po -
su Wę drow ca, Ody se usza, przy wo łu je
zna ny mo tyw ne kyi. Da nu ta Opac ka -
-Wa la sek w świet nej in ter pre ta cji po -
ema tu, wy ra żo nej w pre cy zyj nej ana li -
zie me ta for akwa tycz nych i alu zji
do mi tów cel tyc kich, kon sta tu je: „Po -
etyc ki gest po że gna nia Cze cho wi cza
z Lu bli nem w świe cie re al nym, stał się
ge stem po wi ta nia w świe cie mi tycz -
nym” (s. 33). Eg zy sten cjal ne na kła da się
tu na kul tu ro we. I je śli moż na uza sad -
nić obec ność po ety mię dzy wo jen ne go
w książ ce po świę co nej wier szom po wo -
jen nym, to chy ba tyl ko w ten spo sób:
punk tem wyj ścia do po szu ki wań po -
nadin dy wi du al ne go zna cze nia, ukry -
te go w tek ście, po win na być pry wat ność
lek tu ry. 

Za uważ my, że w tej naj bar dziej chy -
ba oso bi stej in ter pre ta cji Pa sa ży li rycz -
nych, ba dacz ka zresz tą przed czy tel ni -
kiem expli ci te to od sła nia, do cho dzą
do gło su eg zy sten cjal nie zo rien to wa ne
ka te go rie bra ku, utra ty, po dró ży ku
miej scom szczę śli wym, po że gna nia,
wej ścia w mit. Ka te go rie te nie rzad ko
skry wa ją się za se mio zą in ter pre ta cji.
Da nu ta Opac ka -Wa la sek nie ukry wa
w pro wa dzo nym dys kur sie, że bli ska jest
jej tra dy cja struk tu ral no -se mio tycz na
(wi dać to w spo so bach in ter pre ta cji
me ta for, ryt mu, in stru men ta cji gło sko -
wej), ale sta ra się ją po ka zy wać ak tu al -
nie – w ka te go riach re to ry ki, an tro po -
lo gii śmier ci/za mie ra nia, fe mi ni zmu

(ko bie cej sy gna tu ry) czy też gra ma to -
lo gii (frag men tu, śla du). W każ dej in ter -
pre ta cji py ta o iro nię, ro zu mia -
ną – za Schel lin giem – ja ko prze ła ma nie
skoń czo no ści i nie skoń czo no ści, do cze -
sno ści i nie śmier tel no ści, cie le sno ści
i trwa ło ści by tu. W tym du chu rów nież
uwy raź nia na jest ka te go ria wznio sło ści,
moc no w książ ce obec na. 

Pa sa że li rycz ne są lek tu rą zaj mu ją cą
i in te lek tu al nie pro wo ku ją cą. Uzna nie
mi strzo stwa in ter pre ta cji nie eli mi nu je
jed nak py tań, ja kie po ja wia ją się na mar -
gi ne sie lek tu ry książ ki. Dla cze go ci
po eci, a nie in ni? Dla cze go te wier sze,
a nie in ne? Czy po ru sza my się w krę gu
tek stów ar cy dziel nych, zwy kłych czy
przy pad ko wych? Waż nych dla po ety czy
dla hi sto rii po ezji? Czy łą czy je ja kiś gest
se man tycz ny in ny niż gest oso bi ste go
wy bo ru? A wresz cie: czy sy tu ują się one
w ho ry zon cie ocze ki wań czy tel ni ka
współ cze sne go? To zna czy – nas? Wy -
da je mi się, że ba dacz ka bar dzo pre cy -
zyj nie od po wie dzia ła na te py ta nia
w pro fe sor skiej au to cha rak te ry sty ce.
Za no to wa ła w niej nie by wa le waż ną,
z mo je go punk tu wi dze nia, myśl: „moż -
na by do ko nać mi kro ana li zy po etyc kiej
współ cze sno ści wła śnie w od nie sie niu
do ka te go rii wznio sło ści, któ rej prze -
obra że nia i ak tu ali za cje wie le po wia da -
ją tak o in dy wi du al nej ima gi na cji sa me -
go twór cy, jak o prze mia nach
kul tu ro wych na sze go cza su, w li ry ce za -
pi sa nych” (s. 9). 

In ny mi sło wy: py ta jąc o współ cze -
sność, mo że my ją zo ba czyć w mi kro -
ana li zie, w wier szu od czy ta nym w je go
po li se man tycz nym kształ cie, przy twier -
dzo nym do sen su. W tym ro zu mie niu:
wiersz jest dzie łem rów no waż nym wo -
bec in nych dzieł, a je go isto ta tak sa mo
wiel ka, jak ga tun ków epic kich czy dra -
ma tycz nych. Mi kro ana li za z ko lei ma tę
sa mą po wa gę wy kła du dys kur syw ne go,
co ana li za czy nar ra cja syn te tycz na. Mo -
że na wet jej po wa ga jest wy raź niej sza,
bo moc no przy twier dzo na do tkan ki (po -
je dyn cze go) sło wa. 

Czy da się my śle nie mi kro ana li tycz -
ne prze ło żyć na opis współ cze sno ści?
Tak kie dyś pro po no wał Mi chel Fo -
ucault w swo jej Ar che olo gii wie dzy. Tak
czy ni dzi siaj wie lu li te ra tu ro znaw ców,
dość wspo mnieć dwie od mien ne kon -
cep cje mi kro lo gii li te rac kiej Prze my sła -
wa Cza pliń skie go i Alek san dra Na wa -
rec kie go. Ze swej stro ny bar dzo bym
na ma wiał ba dacz kę do pod ję cia swo jej
pró by na tym te re nie. W na uko wej re -
flek sji nad współ cze sno ścią Da nu ta
Opac ka -Wa la sek wy pra co wa ła bo wiem
wła sny styl in ter pre ta cji, nie za mknę ła
się w ra mach ja kiejś jed nej teo rii czy
me to do lo gicz ne go do gma tu. Otwar ta
na li te ra tu rę, jest tak że otwar ta na świat
po zna nia. 

■
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Uchwa ła Ra dy Miej skiej z dnia
26 stycz nia 1995 r. nada ła Pla cu
Dwor co we mu imię Wil hel ma
Szew czy ka, a Uchwa ła Ra dy Mia -
sta Ka to wi ce z dnia 2 mar ca
2016 r. nada ła do tych cza so we mu
Pla cu Dwor co we mu – na zwę Plac
Wil hel ma Szew czy ka.

2 wrze śnia 2016 r. we szła w ży cie
Usta wa z dnia 1 kwiet nia 2016 r.
o za ka zie pro pa go wa nia ko mu ni -
zmu lub in ne go ustro ju to ta li tar ne -
go przez na zwy bu dow li, obiek tów
i urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej
(Dz.U. 2016. poz. 744 z dnia
1 czerw ca 2016).

[bez da ty] Na ofi cjal nej stro nie in ter -
ne to wej IPN po ja wia się in for ma -
cja pod pi sa na kryp to ni mem TGKt,
że w oce nie IPN Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol -
skie mu na zwa ul. Szew czy ka Wil -
hel ma po win na zo stać zmie nio -
na ja ko wy peł nia ją ca nor mę art.
1 Usta wy (www/ipn. gov. pl/ak tu -
al no ści/po li ty ka/zmia ny -nazw -
-ulic/na zwy -do -zmia ny/41536,
ul.-Szew czy ka -Wil hel ma).

19 wrze śnia 2017 r. Wo je wo da Ślą ski
wy stę pu je do Pre zy den ta Mia sta
Ka to wi ce z proś bą o udzie le nie in -
for ma cji do ty czą cej Pla cu Wil hel ma
Szew czy ka po ło żo ne go na te re nie
mia sta Ka to wi ce z za py ta niem czy
plac ten jest dro gą pu blicz ną, ko mu
przy słu gu je pra wo wła sno ści, kto na -
dał mu na zwę pla cu Wil hel ma Szew -
czy ka. Pre zy dent udzie la od po wie -
dzi w dniu 2 paź dzier ni ka 2016 r.

19 wrze śnia 2017 r. Ra da In sty tu tu Na -
uk o Li te ra tu rze Pol skiej im. Ire ne -
usza Opac kie go Uni wer sy te tu
Ślą skie go po dej mu je uchwa łę wy -
ra ża jąc głę bo kie obu rze nie ja ko ścią
opi nii do ty czą cych gru py pol skich
pi sa rzy opu bli ko wa nych na ofi cjal -
nej stro nie IPN.

29 wrze śnia 2017 r. Za rząd Gór no ślą -
skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go

po dej mu je uchwa łę so li da ry zu ją cą
się z tre ścią uchwa ły po wzię tej
przez Ra dę In sty tu tu Na uk o Li te -
ra tu rze Pol skiej im. I. Opac kie go,
wska zu jąc iż w wy ka zie spo rzą dzo -
nym przez IPN zna la zło się tak że
na zwi sko Wil hel ma Szew czy ka
z wy biór czo do bra ny mi i zre du ko -
wa ny mi do opi su ide owo po li tycz -
ne go fak ta mi z bio gra fii pi sa rza.

21 li sto pa da 2017 r. Wo je wo da Ślą ski
zwra ca się z pi smem do IPN o wy -
da nie opi nii do ty czą cej zgod no ści
na zwy Pla cu Wil hel ma Szew czy -
ka z art. 1 w/w Usta wy.

22 li sto pa da 2017 r. Wo je wo da Ślą ski
kie ru je pi smo do Pre zy den ta Mia -
sta Ka to wi ce z proś bą o za pro po -
no wa nie w ter mi nie trzech dni no -
wej na zwy dla pl. W. Szew czy ka.

W dniu 13 grud nia 2017 r. do rę czo -
na zo sta ła Wo je wo dzie Ślą skie mu
opi nia IPN do ty czą ca po sta ci
Wil hel ma Szew czy ka.

13 grud nia 2017 r. Wo je wo da Ślą ski
wy da je za rzą dze nie za stęp cze
w spra wie zmia ny na zwy pla cu
z do tych cza so wej – Pla cu Wil hel ‐
ma Szew czy ka na no wą: Plac Ma ‐
rii i Le cha Ka czyń skich.

14 grud nia 2017 r. – nie uda na pró ba zło -
że nia wnio sku o uchwa łę Ra dy Mia -
sta Ka to wi ce o skie ro wa niu skar gi
doWo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go skar żą cej za rzą dze nie za stęp -
cze wy da ne przez Wo je wo dę Ślą skie -
go w dn. 13 grud nia 2017 r.

15 grud nia 2017 r. wy sła ny zo stał list
otwar ty Pre zy den ta Mia sta Ka to wi -
ce do Ja ro sła wa Wie czor ka Wo je -
wo dy Ślą skie go z proś bą o pod ję -
cie po now nie de cy zji do ty czą cej
pla cu z uwzględ nie niem gło su ka -
to wi czan.

16 grud nia 2017 r. ma ni fe sta cja sprze -
ci wu wo bec de cy zji o zmia nie na -
zwy pla cu.

22 grud nia 2017 r. w cza sie spo tka nia
Wo je wo dy Ślą skie go z Prze wod ni -
czą cym Zgro ma dze nia Gór no ślą -
skiej Me tro po lii dr. Mar ci nem
Kru pą dys ku to wa no o za gad nie -
niach zwią za nych z de ko mu ni za -
cją ulic w ob rę bie Me tro po lii
i w Ka to wi cach.

28 grud nia 2017 r. Ra da Mia sta Ka to -
wi ce pod ję ła więk szo ścią gło sów
Uchwa łę w spra wie prze ka za nia
do Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go w Gli wi cach skar gi Ra -
dy Mia sta Ka to wi ce na za rzą dze nie
za stęp cze nr NPII. 4131.4.26.2017
Wo je wo dy Ślą skie go z dnia
13 grud nia 2017 r. w spra wie zmia -
ny na zwy pla cu, stwier dza jąc w uza -
sad nie niu iż: za rzą dze nie za stęp cze
bę dą ce ak tem pra wa miej sco we go
wy da ne przez or gan ad mi ni stra cji
pu blicz nej ja kim jest wo je wo da po -
win no być kon sul to wa ne przed je -
go wy da niem z or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi oraz or ga ni za cja mi
pro wa dzą cy mi, od po wied nio do te -
ry to rial ne go za kre su dzia ła nia or ga -
nów ad mi ni stra cji pu blicz nej, dzia -
łal ność po żyt ku pu blicz ne go
w za kre sie od po wia da ją cym za da -
niom tych or ga nów. Te go obo wiąz -
ku, zda niem Ra dy, nie do peł nio no
wy da jąc za rzą dze nie za stęp cze, dla -
te go skar ga jest uza sad nio na.

Wy ciąg z „Dzien ni ka Urzę do we go
Wo je wódz twa Ślą skie go” z dnia
13 grud nia 2017, poz. 7084:

[…] Wo je wo da Ślą ski re ali zu jąc wy móg
wy ni ka ją cy z art. 2 ust. 1 w zw. z art.
6 ust. 3 usta wy, pi smem z dnia 21 li sto -
pa da 2017 r. Nr NPII. 4100.214.2017
zwró cił się do In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze -
ciw ko Na ro do wi Pol skie mu o wy da nie
opi nii do ty czą cej zgod no ści na zwy pla -
cu Wil hel ma Szew czy ka w Ka to wi cach
z art. 1 ww. usta wy. W dniu 13 grud -
nia 2017 r. Wo je wo dzie Ślą skie mu zo -
sta ła do rę czo na opi nia nr BUW -940-237

SPÓR O PLAC WIL HEL MA SZEW CZY KA

W KA TO WI CACH

Hi sto ria w skró cie
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(81)/17 wska zu ją ca, że w oce nie In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej na zwa pla cu
Wil hel ma Szew czy ka w Ka to wi cach jest
nie zgod na z art. 1 ust. 1 usta wy. 

W ww. opi nii pod nie sio no, iż Wil -
helm Szew czyk (1916-1991) to pu bli -
cy sta, pi sarz, kry tyk li te rac ki, dzia łacz
par tii ko mu ni stycz nej w okre su PRL,
czło nek wo je wódz kich władz PZPR
w Ka to wi cach. Uro dził się 5 stycz -
nia 1916 r. w Czu cho wie. Za de biu to -
wał li te rac ko na ła mach cza so pi sma
„Kuź ni ca” w 1935 r., zwią za ne go
z ru chem na ro do wo –ra dy kal nym, któ -
re go był zwo len ni kiem. Od 1939 r. pra -
co wał ja ko kie row nik dzia łu li te rac kie -
go Roz gło śni Pol skie go Ra dia
w Ka to wi cach. 10 paź dzier ni ka
1940 r. zo stał wcie lo ny do We hr -
mach tu i słu żył w 49. ba ta lio nie pie -
cho ty 158. dy wi zji, wal cząc na fron -
cie wschod nim, gdzie był ran ny, i we
Fran cji. Po pro te ście prze ciw przy zna -
niu przez wła dze nie miec kie Volks li -
sty nr III, zo stał praw do po dob nie
aresz to wa ny 1942 r. i osa dzo ny w wię -
zie niu w Ka to wi cach, skąd we dle
wła snych re la cji zbiegł w trak cie prze -
pust ki i do koń ca woj ny ukrywał się
na te re nie Ge ne ral ne go Gu ber na tor -
stwa. Po za koń cze niu II woj ny świa -
to wej po wró cił do Ka to wic, gdzie
roz po czął pra cę w Wy dzia le In for ma -
cji i Pro pa gan dy Urzę du Wo je wódz kie -
go w Ka to wi cach. Do je go za dań
w tam tym okre sie na le ża ło mię dzy in -
ny mi re da go wa nie pro pa gan do wych
ma te ria łów. Po dwóch mie sią cach zo -
stał za trud nio ny w Roz gło śni Ślą -
skiej Pol skie go Ra dia. Po cząt ko wo
zwią zał się po li tycz nie z pro ko mu ni -
stycz nym Stron nic twem De mo kra -
tycz nym. Z re ko men da cji te go ugru -
po wa nia wszedł w skład Wo je wódzkiej
Ra dy Na ro do wej w Ka to wi cach (for -
mal nie re pre zen to wał w niej Zwią zek
Za wo do wy Li te ra tów Pol skich).
W czerw cu 1947 r. wstą pił do ko mu -
ni stycz nej PPR. W la tach 1945-1950
Wil helm Szew czyk był re dak to rem na -
czel nym ty go dni ka „Od ra”. W la -
tach 1947-1951 spra wo wał tak że funk -
cję kie row ni ka li te rac kie go Te atru
Ślą skie go w Ka to wi cach. 22 grud -
nia 1949 r. zo stał wy da lo ny (tym cza -
so wo) z PZPR w ra mach ak cji czysz -
cze nia par tii z przed wo jen nej
in te li gen cji i dzia ła czy en dec kich.
W pierw szej po ło wie lat 50. Wil helm
Szew czyk był in wi gi lo wa ny przez
UB ja ko „re ak cjo ni sta”, „kle ry kał”,
„na cjo na li sta” oraz „se pa ra ty sta ślą -
ski”. W li sto pa dzie 1956 r. za pa dła
osta tecz na de cy zja o za nie cha niu je go
roz pra co wa nia. Apa rat bez pie czeń -
stwa uznał bo wiem, że był w peł ni „lo -
jal ny wo bec ustro ju”. Nie prze szka dza -

ło to w peł nie niu przez nie go w la -
tach 1952-1956 funk cji dy rek to ra Stu -
dium Te atral ne go w Ka to wi cach.
Współ pra co wał też sta le z pi smem kul -
tu ral nym o so cre ali stycz nym pro fi -
lu – „Ślą skiem Li te rac kim”. Na stęp -
nie był re dak to rem na czel nym
cza so pi sma „Prze mia ny” (1956-1957),
na le żą ce go do nur tu po paź dzier ni ko -
wej „od wil ży”, a po je go li kwi da cji re -
dak to rem dzia łu kul tu ry w or ga nie KW
PZPR w Ka to wi cach – „Try bu nie
Ro bot ni czej” (1957–1961). Wresz cie
ja ko re dak tor na czel ny kie ro wał dwu -
ty go dni kiem kul tu ral nym „Po glą dy”
(1962–1983), zaj mu ją cym pro re żi -
mo we sta no wi sko w kwe stiach po li -
tycz no -kul tu ral nych. Od 28 mar -
ca 1960 r. po now nie zo stał dzia ła czem
PZPR. Od 5 mar ca 1971 r. był człon -
kiem Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR
w Ka to wi cach, a w la tach 1980–1981
człon kiem Eg ze ku ty wy KW PZPR
w Ka to wi cach. Z ra mie nia PZPR za -
sia dał tak że w su mie przez po nad dwa -
dzie ścia lat w Sej mie PRL: w la -
tach 1957-1965 oraz 1969-1985
(II, III, V, VI, VII i VIII ka den cja).
W wy bo rach czerw co wych 1989 r. bez -
sku tecz nie star to wał do Se na tu ja ko
kan dy dat for mal nie nie za leż ny, w rze -
czy wi sto ści po pie ra ny przez PZPR. 

Wo je wo da Ślą ski w peł ni po dzie la
i przyj mu je wnio ski pły ną ce z ww. opi -
nii, uzna jąc ko niecz ność zmia ny na -
zwy Pla cu Wil hel ma Szew czy ka, ja -
ko sprzecz nej z art. 1 ust. 1 usta wy. 

Wo je wo da Ślą ski pi smem z dnia 22 li -
sto pa da 2017 r. Nr NPII. 4100.214.2017
zwró cił się do Pre zy den ta Mia sta Ka to -
wi ce z proś bą o po da nie pro po zy cji no -
wej na zwy ww. pla cu, ade kwat nej
do nazw ulic, któ re po ło żo ne są w naj -
bliż szej oko li cy, jed nak że nie zło żo no
żad nej pro po zy cji. 

W tej sy tu acji Wo je wo da Ślą ski po -
sta na wia o zmia nie na zwy Pla cu Wil -
hel ma Szew czy ka po ło żo ne go na te -
re nie Mia sta Ka to wi ce na na zwę
„Ma rii i Le cha Ka czyń skich”.

Wy ciąg z Uchwa ły Ra dy Mia sta Ka to ‐
wi ce nr LI/1042/17 z dnia 28 grud ‐
nia 2017 r. w spra wie wnie sie nia
do Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni ‐
stra cyj ne go w Gli wi cach skar gi Ra dy
Mia sta Ka to wi ce na za rzą dze nie za ‐
stęp cze Wo je wo dy Ślą skie go nr
NPII. 4131.4.26.2017 w spra wie zmia ‐
ny na zwy pla cu:

Za rzą dze nie po wyż sze zo sta ło wy da ne
z na ru sze niem usta wy z dnia
24 kwiet nia 2003 r. o dzia łal no ści po -
żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).
Za rzą dze nia za stęp cze wo je wo dy za stę -
pu ją ce ak ty pra wa miej sco we go ra dy
gmi ny sta no wią spe cy ficz ne ak ty o nie -
jed no li tym cha rak te rze – ak ty nad zo ru
nad sa mo rzą dem te ry to rial nym, a jed -
no cze śnie po wszech nie obo wią zu ją ce
ak ty pra wa miej sco we go […].

Zgod nie z art. 5 ust. 1 usta wy
z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o dzia łal no -
ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta -
ria cie, or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej
pro wa dzą dzia łal ność w sfe rze za dań
pu blicz nych, o któ rej  mo wa w art. 4,
we współ pra cy z or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi oraz pod mio ta mi wy mie -
nio ny mi w art. 3 ust. 3, pro wa dzą cy -
mi, od po wied nio do te ry to rial ne go
za kre su dzia ła nia or ga nów ad mi ni stra -
cji pu blicz nej, dzia łal ność po żyt ku
pu blicz ne go w za kre sie od po wia da ją -
cym za da niom tych or ga nów. Zgod nie
z ust. 2 pkt 3 te goż ar ty ku łu współ pra -
ca, o któ rej mo wa w ust. 1, od by wa się
w for mie kon sul to wa nia z or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi oraz pod mio ta mi
wy mie nio ny mi w art. 3 ust. 3 pro jek -
tów ak tów nor ma tyw nych w dzie dzi -
nach do ty czą cych dzia łal no ści sta tu -
to wej tych or ga ni za cji. Za rzą dze nie
za stęp cze bę dą ce ak tem pra wa miej -
sco we go wy da ne przez or gan ad mi ni -
stra cji pu blicz nej ja kim jest wo je wo -
da po win no więc być kon sul to wa ne
przed je go wy da niem z or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi oraz pod mio ta mi wy -
mie nio ny mi w art. 3 ust. 3 wy żej cyt.
usta wy.

Na mar gi ne sie na le ży wziąć
pod uwa gę, że w paź dzier ni ku 2017 ro -
ku na te re nie Mia sta Ka to wi ce do szło
do zmia ny na zwy sze ściu ulic zgod nie
z za pi sa mi usta wy de ko mu ni za cyj nej
i za każ dym ra zem zmia ny te by ły kon -
sul to wa ne z miesz kań ca mi Ka to wic
oraz or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
dzia ła ją cy mi na te re nie mia sta. In for -
ma cje o tym, że za pi sy usta wy de ko -
mu ni za cyj nej do ty czą rów nież oso by
Wil hel ma Szew czy ka – któ re go na zwi -
sko nie wid nia ło wcze śniej na ogól no -
do stęp nej stro nie in ter ne to wej In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Pre zy dent
Mia sta Ka to wi ce po wziął do pie ro
w dru giej po ło wie wrze śnia 2017 ro -
ku, to jest pod czas trwa nia kon sul ta -
cji zmia ny nazw ww. ulic. Tym sa mym
brak by ło moż li wo ści za py ta nia o opi -
nię miesz kań ców Ka to wic oraz or ga -
ni za cji po za rzą do wych od no śnie zmia -
ny na zwy, a na le ży pod kre ślić że
opi nia ka to wi czan oraz or ga ni za cji
dzia ła ją cych na te re nie Mia sta do ty czą -
ca pla cu po ło żo ne go de fac to w ser cu
po nad dwu mi lio no wej me tro po lii jest
dla Pre zy den ta Mia sta klu czo wa. 

■
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F
a scy nu ją cych i owia nych at mos fe rą
nie sa mo wi to ści miejsc jest w na -

szym re gio nie wie le. By się o tym prze -
ko nać, wy star czy zje chać ze sta rej tra -
sy wio dą cej z Wro cła wia na Śląsk,
pięt na ście ki lo me trów od Klucz bor ka, by
w ma łej sen nej wsi Roż nów spo tkać ru -
iny XIX-wiecz ne go pa ła cu wznie sio ne -
go naj praw do po dob niej przez Do ro -
theu sa von Gla dis. Jest to neo go tyc ki
obiekt wy bu do wa ny na pla nie pro sto ką -
ta przez zna ne go ów cze śnie ar chi tek ta
Car la Jo han na Lüdec ke.

Ten pięk ny pa łac bo ga to zdo bio ny
w licz ne ry za li ty, wy ku sze i lu kar ny nie -
zmien nie słu żył ko lej nym wła ści cie -
lom tych ziem. Do naj bar dziej zna mie -
ni tych z ca łą pew no ścią za li czyć na le ży
cze ską li nię ro du von Ebe nów (do ślą -
skiej li nii te go ro du na le żał mię dzy in -
ny mi za mek Grod no).

La ta wo jen ne, a zwłasz cza rok 1945,
jak że okrut ne dla te go ty pu obiek tów,
z pa ła cem w Roż no wie obe szły się aku -
rat ła ska wie. Pod czas gdy in ne te go ty -
pu re zy den cje na Ślą sku zo sta ły roz gra -
bio ne i spa lo ne; ten w za sa dzie wy szedł
bez szwan ku. Po wy zwo le niu tych ziem
zo stał wraz za bu do wa nia mi fol warcz ny -
mi wchło nię ty przez miej sco wy PGR, jed -
nak prze kształ co ny na biu ra i miesz ka nia
pra cow ni cze, nie wła ści wie użyt ko wa ny
po padł w ru inę. Po dob ny los spo tkał wie -

le pa ła ców i daw nych re zy den cji, jed nak
w tej opo wie ści tra gi zmu do da je fakt, iż
Roż nów jest miej scem wy jąt ko wym,
po nie waż człon ko wie ro dzi ny von Eben
po sta no wi li wy bu do wać w nim mau zo -
leum – lecz mau zo leum wy jąt ko we i je -
dy ne w swo im ro dza ju.

Być mo że pod wpły wem ów cze śnie
pa nu ją cej mo dy na orient ge ne rał bry ga -
dy Fry de ryk von Eben und Brun nen
wzniósł tu mo nu men tal ny gro bo wiec
wzo ro wa ny na egip skich pi ra mi dach
dla oj ca, pru skie go ge ne ra ła Gu sta wa
Adol fa Au gu sta. Pro jekt zo stał po wie rzo -
ny Car lo wi Lan ghau so wi, pru skie mu ar -
chi tek to wi do by kla sy cy zmu, któ ry za -
pro jek to wał też Bra mę Bran den bur ską.

Kto pierw szy spo czął w gro bow cu
trud no – dziś do cie kać. Z ca łą pew no -
ścią pier wot nie miał być to gro bo wiec
dla naj bliż szych człon ków ro dzi ny ge -
ne ra ła. Wy bu do wa ny obok ko ścio ła,
miał za pew nić wiecz ny spo kój zmar łym
ary sto kra tom, a tak że świad czyć o ma -
je sta cie po cho wa nych w nim osób.

Kry stian von Möh ring, ge ne rał jaz dy
kon nej, spo czął po noć tam pierw szy.
Zmarł przed wy bu do wa niem gro bow ca.
Żo na ge ne ra ła prze nio sła tam je go cia -
ło w 1780 ro ku, speł nia jąc tym sa mym
je go ostat nią wo lę. Za cie ka wio na dal szy -
mi po chów ka mi w tym mau zo leum
usta li łam, że ko lej ny mi oso ba mi, któ re

Ślą skie pa ła ce

Po rzu co ne, znisz czo ne przez czas i lu dzi, roz sia ne po te re nie ca łe go Ślą ska.
Mia ły sym bo li zo wać chwa łę i ma je stat swo ich daw nych wła ści cie li, by ły re zy ‐
den cja mi sty li zo wa ny mi przez naj lep szych ar chi tek tów. Bo ga to zdo bio ne od ‐
zwier cie dla ły epo kę, w któ rej zo sta ły wy bu do wa ne, ale po mi mo wie lu form ce ‐
cho wa ło je jed no – by ły uoso bie niem do bro by tu i do stat ku.

Nie któ re zo sta ły wy re mon to wa ne, du ża część zna la zła spon so ra z ser cem,
któ ry dał im dru gą mło dość. Prze bu do wa ne na ho te le, pen sjo na ty, sie dzi by firm,
biu row ce – do sto so wa ne do wy mo gów XXI wie ku cie szą oczy tu ry stów, uka ‐
zu jąc swe pięk no i kunszt daw nych ar chi tek tów.

Są i ta kie, o któ rych się nie wspo mi na, lub na wet nie pa mię ta. Ich hi sto rię
przy krył kurz mi nio nych wie ków; po rzu co ne i za po mnia ne to ną w mro kach dzie ‐
jów. Kil ka lat te mu po sta no wi łam je do ku men to wać. Z ma pą i apa ra tem w rę ‐
ku prze mie rzam Pol skę w po szu ki wa niu ru in daw nych re zy den cji, dwo rów i zam ‐
ków, kom po nu jąc swo iste re qu iem dla umie ra ją cych za byt ków.

War to za trzy mać się na kil ka chwil by w za du mie spa ce ru jąc po ma low ni czych
ru inach pa ła ców przy po mnieć ich hi sto rię. Hi sto rię, któ rej nie do strze ga my, skry ‐
wa się bo wiem na ubo czu i nie śmia ło zer ka w na szą stro nę z ze zdzi cza łych chasz ‐
czy, któ re kie dyś by ły pięk ny mi za ło że nia mi par ko wy mi. Po nie któ rych kry ją ‐
cych się wśród drzew obiek tach wkrót ce nie bę dzie śla du. Spójrz my więc być
mo że po raz ostat ni w ich pu ste oczo do ły wy bi tych okien, za nim na za wsze za ‐
bie rze je czas. Ni niej szym ar ty ku łem roz po czy na my cykl przy bli ża ją cy fa scy nu ‐
ją cy świat ślą skich pa ła ców, re zy den cji i in nych nie zwy kłych obiek tów.

Śląskie ta jem nice
cz. 1

W cie niu roż now skiej pi ra mi dy

zo sta ły po cho wa ne w gro bow cu by ły:
wdo wa po ge ne ra le An na von Möhring,
ur. Ra skow sky (zmar ła w 1782), Go od -
man Got t fried Frie drich von Eben
i Brun nen, je go wuj (zmar ły w 1785), ka -
pi tan Hans Adolf von Eben i Brun nen;
je go oj ciec (zmarł w 1789), po rucz nik
ge ne ral ny Fre iherr Carl Adolf Au gust
von Eben i Brun nen (zmarł w 1800),
a w koń cu tak że sam bu dow ni czy pi ra -
mi dy, Carl Lan ghaus (zmar ły w 1800).
Łącz nie w mau zo leum spo czę ło 28

osób. Dzie się cio me tro wa pi ra mi da ze
ścię tym stoż kiem speł ni ła swe za da nie.
Cia ła po cho wa nych w niej osób za -
cho wa ły się w bar dzo do brym sta nie.
Znaj do wa no tu od wo ła nia do Ho ru sa,
egip skie go bo ga nie ba, któ re go oczy
mia ły sym bo li zo wać od ro dze nie. Pra we
oko to słoń ce, któ re sym bo li zo wa ło
przy szłość, zaś le we to księ życ – prze -
szłość. Z ca łą pew no ścią sta ro egip skie
wie rze nia nie spraw dzi ły się jed nak
w Roż no wie. Cho ciaż pi ra mi da wy bu -
do wa na na wzór tych z Egip tu mia ła za -
pew nić wiecz ny spo czy nek, spo ko ju
po cho wa nym nie da ła.

Pierw szy raz zo sta ła splą dro wa -
na przez żoł nie rzy ra dziec kich w 1945
ro ku. Nie ty po wy gro bo wiec wzbu dzał
fa scy na cję i nie za wsze zdro wą cie ka -
wość ko lej nych przy by wa ją cych na te
zie mie przy jezd nych. Przy cią gał ko lej -
nych do mo ro słych po szu ki wa czy skar -
bów, któ rzy oczy ma wy obraź ni wi dzie li
nie zmie rzo ne bo gac twa cze ka ją ce
na nich w pi ra mi dzie, a po tem, za wie -
dze ni ich bra kiem, wy ła do wy wa li fru -
stra cję nisz cząc de ta le bu dow li. Z bie -
giem lat do ama to rów skar bów do łą czy li
po spo li ci wan da le, przy czy nia jąc się
do de struk cji uni ka to we go obiek tu.

Jed ni i dru dzy wy ła my wa li drzwi
i do sta wa li się przed ob li cze Ho ru sa. Do -
cho dzi ło do ak tów bez czesz cze nia zwłok
po cho wa nych w gro bow cu. W 2005
kryp ta zo sta ła w koń cu upo rząd ko wa -
na przez ar che olo gów, a drzwi za mknię -
te na gru by łań cuch i du żą pa ten to wą
kłód kę. Jesz cze dwa la ta te mu, gdy by -
łam w Roż no wie wro ta kryp ty by ły za -
bez pie czo ne w ten spo sób. Za mknię cie
naj wy raź niej oka za ło się za sła be. Ko -
lej ny raz do pi ra mi dy ktoś się wła mał,
obec nie za mknię cie jest ra czej sym bo -
licz ne. Po dziś dzień, po mi mo że gro bo -
wiec wpi sa ny jest na li stę za byt ków po -
zo sta je w opła ka nym sta nie, i na dal nie
do cze kał się na wet za mknię cia z praw -
dzi we go zda rze nia.

Smut ne to – bo przy odro bi nie do brej
wo li wraz z pa ła cem mógł by stać się jed -
ną z wiel kich i nie spo ty ka nych atrak cji
Opolsz czy zny.

Tekst i zdję cia:

JU LIA MON TEW SKA

Re gio na list ka, pa sjo nat ka ru in, mi ło śnicz -
ka za byt ków oraz ar chi tek tu ry obron nej
i prze my sło wej Dol ne go i Gór ne go Ślą ska,
twór czy ni in ter ne to we go por ta lu Tro pi cie le
Hi sto rii, pu bli ku je w mie sięcz ni ku
„Od kryw ca”.
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J
u bi le usz 500-le cia Re for ma cji ob cho dzo ny
w ro ku 2017 stał się oka zją do róż no rod nych

wy da rzeń kul tu ral nych i na uko wych, któ re po -
zwo li ły na no wo – ze współ cze snej już per -
spek ty wy – za py tać o re al ne dzie dzic two ru -
chu re for my Ko ścio ła, za któ rej sym bo licz ny
po czą tek uzna je się ogło sze nie przez ks.
Mar ci na Lu tra 95 tez o od pu stach. Po raz
pierw szy bo wiem okrą gła rocz ni ca po cząt ku
od no wy (i roz ła mu) Ko ścio ła za chod nie go ob -
cho dzo na by ła w du chu eku me nicz nym.
Ubie gło rocz ny ju bi le usz przy niósł wy da rze -
nia tak no we i sym bo licz ne, jak wi zy ta pa pie -
ża w szwedz kim Lund, gdzie był go ściem
Świa to wej Fe de ra cji Lu te rań skiej, czy wy da -
nie przez pocz tę pań stwa wa ty kań skie go pa -
miąt ko we go znacz ka pocz to we go przed sta wia -
ją ce go Lu tra i Me lanch to na u stóp
Ukrzy żo wa ne go – bę dą ce go re pro duk cją ob -
ra zu z por ta lu ko ścio ła zam ko we go w Wit ten -
ber dze. Moż na po wie dzieć, że rok ju bi le uszu
przy niósł no we, świe że spoj rze nie na dzie dzic -
two i współ cze sność Re for ma cji.

Ro la Ślą ska w hi sto rycz nej Re for ma -
cji XVI wie ku jest nie zwy kle waż na, zaś ko -
lej ne wie ki, w któ rych zmie nia ły się re alia po -
li tycz ne, na ro do we, ję zy ko we i re li gij ne,
spra wi ły, że Re for ma cja po zo sta wi ła na ślą -
skiej zie mi ślad waż ny, trwa ły i cią gle ży wy.
Na Ślą sku (ro zu mia nym sze ro ko) obec ne są
dziś bar dzo róż ne kul tu ry pa mię ci o Re for ma -
cji – z jed nej stro ny Śląsk Cie szyń ski po zo -
sta je od stu le ci naj waż niej szym ośrod kiem
ewan ge lic kim, sym bo li zo wa nym przez Ko -
ściół Je zu so wy – mat kę ślą skich ko ścio łów tra -
dy cji lu te rań skiej, z dru giej stro ny in ne czę -
ści Ślą ska do świad czy ły ra dy kal ne go ze rwa nia
pa mię ci re li gij nej i kul tu ro wej. Zwłasz -
cza XX wiek na Dol nym Ślą sku ozna czał
w isto cie ze rwa nie po 1945 ro ku cią gło ści kul -
tu ro wej, re li gij nej i toż sa mo ścio wej – i prze -
trwa nie je dy nie nie wiel kich en klaw ewan ge -
lic kich, funk cjo nu ją cych w wa run kach
dia spo ry. W tym sen sie lo kal ne wy da rze nia ju -
bi le uszu Re for ma cji po zwa la ły wy do być
z pa mię ci to, co za po mnia ne (cza sem si łą wy -
par te z pa mię ci), oraz zo ba czyć w no wym uję -
ciu to, co trwa nie prze rwa nie i kształ tu je
współ cze sność re li gij ną i kul tu ro wą po szcze -
gól nych czę ści Ślą ska. 

Cie ka wą ini cja ty wą by ła zor ga ni zo wa na
w Biel sku -Bia łej przez Wy dział Hu ma ni stycz -
no -Spo łecz ny Aka de mii Tech nicz no -Hu ma -
ni stycz nej oraz Mu zeum Hi sto rycz ne kon fe ren -
cja na uko wa, któ ra od by ła się w dniach 17-18
paź dzier ni ka 2017 ro ku. Jej ty tuł – Re for ma -
cja – z per spek ty wy Biel ska i Bia łej – wy raź nie
wska zał, że punk tem od nie sie nia re flek sji pre -
le gen tów bę dzie mia sto, któ re (co war to do dać),
ja ko je dy ne w dzi siej szej Pol sce po sia da po mnik
Mar ci na Lu tra. Ina czej bo wiem niż w przy pad -
ku Cie szy na i oko lic – re for ma cja w Biel sku
i Bia łej mia ła przede wszyst kim cha rak ter
miesz czań ski, nie miec ki (a nie jak na Ślą sku
Cie szyń skim czę sto pro pol ski). We wnętrz na dy -
na mi ka dwóch miast nad Bia łą zu peł nie ina czej
kształ to wa ła tra dy cję lu te rań ską. To bo gac two
do świad czeń hi sto rycz nych (zwłasz cza w przy -
pad ku Biel ska, któ re w XVI wie ku po strze ga -
ne by ło ja ko ślą ska ko leb ka re for ma cji) w kon -
se kwen cji zmian po li tycz nych i nie mal
cał ko wi tej wy mia ny miesz kań ców mia sta
po II woj nie świa to wej dziś by wa za po mi na ne,
a by wa ło, że w nie daw nej prze cież prze szło ści
by ło świa do mie wy pie ra ne z pa mię ci zbio ro wej.
Biel sko -Bia ła wciąż po zo sta je mia stem, w któ -
rym za rów no pa mięć, jak i toż sa mość współ -
cze snych miesz kań ców jest czę sto wy ni kiem ze -
rwa nia or ga nicz nych wię zów re li gij nych
i kul tu ro wych i bra ku re al ne go za ko rze nie nia
w hi sto rycz nej prze strze ni kul tu ro wej. 

Wy stą pie nia uczest ni ków kon fe ren cji uło -
ży ły się w trzy blo ki te ma tycz ne (re li gij ny, ko -

bie cy i spo łecz no -kul tu ro wy), z któ rych dwa
pierw sze zo sta ły za pre zen to wa ne 17 paź -
dzier ni ka na se sji zor ga ni zo wa nej w Au di to -
rium Ma xi mum w kam pu sie Aka de mii Tech -
nicz no -Hu ma ni stycz nej. Po uro czy stym
otwar ciu kon fe ren cji przez Rek to ra ATH,
prof. Ja ro sła wa Ja nic kie go, oraz dzie ka na
WHS, prof. Mar ka Ber nac kie go – swe re fe ra -
ty przed sta wi li ks. bp Jan Sza rek oraz ks. bp
Pa weł An we iler z Ko ścio ła Ewan ge lic ko -
-Au gs bur skie go. Oba wy stą pie nia do sko na le
za ry so wa ły tło hi sto rycz ne, teo lo gicz ne i po -
li tycz ne ostat nich 500 lat. W swej pre zen ta cji
Od kontr re for ma cji do eku me ni zmu bp Sza rek
uka zał dro gę, ja ką prze szły Ko ścio ły tra dy cji
lu te rań skiej i Ko ściół rzym sko ka to lic ki w ostat -
nich stu le ciach na te re nie Ślą ska, i sze rzej, te -
re nów dzi siej szej Pol ski i Eu ro py Środ ko wej.
Sam bi skup, dzię ki swo jej dzia łal no ści dusz -
pa ster skiej, rów nież współ two rzył ów mię dzy -
wy zna nio wy dia log, gdy w 1991 ro ku wi tał Ja -
na Paw ła II na na bo żeń stwie eku me nicz nym
w ewan ge lic kim ko ście le św. Trój cy w War -
sza wie. Dzię ki oso bi stym wspo mnie niom
wy stą pie nie nie by ło je dy nie pre zen ta cją hi -
sto rycz nych fak tów, ale też świa dec twem
pew nej dro gi ży cia, któ ra pro wa dzi ła w stro -
nę nie raz trud ne go eku me nicz ne go dia lo gu
z ko ścio łem więk szo ścio wym w Pol sce. Z ko -
lei re fe rat bp. Paw ła An we ile ra uka zał dro gę,
ja ką Ko ścio ły prze szły w ostat nich stu le -
ciach w uję ciu czy sto teo lo gicz nym. Re for ma -
cja bo wiem zro dzi ła się ja ko ruch od no wy
o cha rak te rze czy sto teo lo gicz nym, i nie spo -
sób zro zu mieć jej kul tu ro we go od dzia ły wa nia
bez zro zu mie nia isto ty teo lo gicz nych po stu -
la tów Re for ma cji. Bp An we iler do ko nał szcze -
gó ło wej ana li zy ele men tów lu te rań skiej na uki
o uspra wie dli wie niu, któ re zna la zły się w prze -
ło mo wym dla dia lo gu eku me nicz ne go do ku -
men cie ka to lic ko -lu te rań skim: De kla ra cji
o uspra wie dli wie niu z 1999 ro ku. Uzgod nie -
nie teo lo gicz nych sta no wisk, któ re przez stu -
le cia dzie li ły Ko ścio ły, jak wy ka zał pre le gent,
po zwo li ły na peł niej szą afir ma cję po stu la tów
teo lo gicz nych Mar ci na Lu tra oraz uzna nie, że
w naj waż niej szych kwe stiach dok try nal nych
(a ta ką kwe stią bez wąt pie nia jest spra wa uspra -
wie dli wie nia „z ła ski przez wia rę” i ro li „do -
brych uczyn ków”) Ko ścio ły osią gnę ły, po stu -
le ciach kon fron ta cji, w za sa dzie pe łen
kon sen sus. Ostat nim wy stą pie niem pierw -
sze go blo ku by ła pre zen ta cja hi sto ryk sztu ki
prof. Ewy Cho jec kiej – wy bit nej znaw czy ni
mia sta Biel ska -Bia łej z je go dzie dzic twem ar -
chi tek to nicz nym, urba ni stycz nym i kul tu ro -
wym – po świę co na lu te rań skie mu „cen trum”
mia sta – Biel skie mu Sy jo no wi. W uję ciu
prof. Cho jec kiej hi sto ria te go miej sca – z cen -
tral nym punk tem sym bo licz nym, tzw. stud nią
pa sto rów – sta no wi war tość sa mą w so bie. Sta -
ra jąc się jed nak o od zy ska nie i przy wró ce nie
hi sto rycz nej pa mię ci mia sta, trze ba też mieć
na uwa dze, w ja ki spo sób mo nu ment upa mięt -
nia ją cy lu te rań ską prze szłość biel skie go Sy -
jo nu wpi su je się w je go dzi siej sze ży cie oraz
jak funk cjo nu je w urba ni stycz nej i kul tu ro wej
tkan ce współ cze sne go mia sta.

W po po łu dnio wej se sji głos za bra ły trzy pre -
le gent ki – dia kon Alek san dra Bła hut -Ko wal -
czyk, dr hab. Gra ży na Ku bi ca -Hel ler oraz
dr hab. Alek san dra Ba not. Wspól nym mia now -
ni kiem wszyst kich wy stą pień by ła obec ność
i ak tyw ność ko biet ewan ge li czek na Gór nym
Ślą sku. Pierw sze wy stą pie nie po świę co ne by -
ło wy bit nej i w pew nym sen sie klu czo wej po -
sta ci cie szyń skie go ru chu re for ma cyj ne -
go – księż nej Ka ta rzy nie Sy do nii (1550-1594).
Gra ży na Ku bi ca -Hel ler, au tor ka świet ne go
opra co wa nia Ślą skość i pro te stan tyzm (2011),
sku pi ła się na dzia łal no ści ko biet -ewan ge li czek
za rów no w ob sza rze dzia łań spo łecz nych i do -
bro czyn nych, jak i kul tu ral nych i li te rac kich
prze ło mu XIX i XX wie ku – od kry wa jąc po -
sta cie, któ re nie raz zu peł nie zo sta ły wy par te
z pa mię ci pol skie go Ślą ska. Uzu peł nie niem ob -
ra zu ko biet ewan ge li czek był re fe rat Alek san -
dry Ba not, któ ra sku pi ła się na dzia łacz kach
ewan ge lic kich Ślą ska Cie szyń skie go w do bie
eman cy pa cji. 

18 paź dzier ni ka uczest ni cy kon fe ren cji
prze nie śli się do Zam ku Suł kow skich, gdzie
wy gło szo ne zo sta ły re fe ra ty szcze gó ło wo
pre zen tu ją ce hi sto rię re for ma cji w Biel sku
i oko li cach, wpływ ewan ge li ków na roz wój
miast nad rze ką Bia łą i dzie ła sztu ki, któ re po -
zo sta ją trwa łym świa dec twem tej hi sto rii
w dzi siej szym mie ście. Bo że na i Bo gu sław
Cho rą ży za pre zen to wa li re fe rat: Wie dza spod
zie mi. Okres re for ma cji w za byt kach ar che olo -
gicz nych od kry tych na te re nie mia sta i zam -
ku w Biel sku, Bar tło miej Ju rzak przy po mniał
dzie je chło pów -kal wi nów z ma ło pol skiej wsi
Ko zy pod Bia łą w wie kach XVI -XIX, zaś Piotr
Ke nig opo wie dział o Ewan ge lic kich pio nie rach
in du stria li za cji w włó kien nic twie Biel ska -
-Bia łej w la tach 1760-1873. Na za koń cze nie
trze cie go blo ku re fe ra tów swe pre zen ta cje
przed sta wi ły: Te re sa Du dek -Bu ja rek, któ ra
przy bli ży ła ma lar stwo Pe te ra Mi cha la
Bohúňa – w szcze gól no ści je go wi ze run ki Naj -
święt sze go Ser ca Je zu sa z ko ścio łów w Biel -
sku i oko li cach, oraz Kin ga Kaw czak, któ ra
opo wie dzia ła o zbio rach ma lar stwa ni der landz -
kie go w zbio rach Mu zeum Hi sto rycz ne go
w Biel sku -Bia łej. 

Biel sko -bial skiej kon fe ren cji po świę co nej
ju bi le uszo wi Re for ma cji to wa rzy szy ły do dat -
ko we wy da rze nia: wie czo rem 17 paź dzier ni -
ka w ko ście le ewan ge lic ko -au gs bur skim pw.
Ja na Chrzci cie la w Sta rym Biel sku od był się
kon cert mu zy ki ślą skich kom po zy to rów ewan -
ge lic kich – m.in. Frit za Lu bri cha i Ja na Gaw -
la sa w do sko na łym wy ko na niu or ga ni sty
z Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach To ma -
sza Plo cha. Na za koń cze nie dru gie go dnia kon -
fe ren cji uczest ni cy mie li do dat ko wo oka zję
zwie dzić pod opie ką ku ra to rów – Grze go rza
Ma de ja i Pio tra Ke ni g wy sta wę Pod zna kiem
ró ży nad Bia łą w Mu zeum Hi sto rycz nym. 

Trwa łym owo cem kon fe ren cji bę dzie książ -
ka za wie ra ją ca wszyst kie wy stą pie nia pre le -
gen tów, któ rej wy da nie pla no wa ne jest
na rok 2018. 

TO MASZ MAR KIEW KA

Reformacja
z perspektywy
Bielska i Białej
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BARBARA DONIEC

SUKNIE OFELII

kwiecień

słowa jak pijawki

pęcznieją na końcu języka

puls przyspiesza

sto sześćdziesiąt

wyrywa serce

coraz mocniej

przyciskam poduszkę

na białym płótnie

rośnie plama

maj

kurz na meblach

nieczytane gazety

niewidziane filmy

krążę po mieszkaniu

jakbym płynęła 

rzeką przez pustynię

z głową pod kołdrą

marzę by usnąć

grudzień

łapie za nogi jak wnyki

podchodzi do żołądka

zaciska gardło

wżera w mózg

krzyk ciszą

ciała nie ma

i ulga że już

nic nie musisz

styczeń

tyle brudów

skrawków strzępów

uciekają anioły

poczerniały skrzydła

pięknieją demony

luty

potrzaskane cienie w lustrze

wykrzywione  rysy

twarz w ciszy słów

sama przeciw sobie

patrzy jak nóż na sztorc

prosto w pierś dźgnąć

marzec

chwieją się obrazy

wypadają  gwoździe

krew na palcach

sine żyły na ręce

jeszcze trzymają

wzdęte na wodzie

jasne suknie Ofelii
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Barbara Doniec, poetka, autorka kilku tomików wierszy, inżynier na emeryturze. Mieszka w Katowicach.

czerwiec

łykam tabletki

popijam wodą

zatrzaskuję dzień

jak wieko

jak Julia 

zapadam w sen

lipiec

trzymając serce

coraz bardziej

pogrążam się w ciszy

łykam tabletki

patrzę w sufit

trzymając serce

sierpień

wdech jak ukłucie

spierzchnięte usta

przełykam ślinę

w gardle wciąż sucho

myśl jak pasożyt

zagnieżdża się

rozrasta  pożera

wrzesień

dziewięć miesięcy

czarna dziura

nade mną

czas jak piekło

dusza błędny ognik

po mokradłach

błąka się zgubiona

październik

drapię rany

szarpię gryzę

krwią się sycę

obłąkana pójdę

gdzie wiatr fale

jak kołyskę popycha

listopad

wąż we mnie się zwija

obmyśla odwet

niczym grzech

w koszmarnym śnie

nogę za nogą

wyciągam z błota

żując zemstę jak piołun

w lśniącym papierku

grudzień

wracając do

tamtych miesięcy

poddaję się torturom

zwijam z bólu

z głową na pieńku

jestem katem

odrąbać myśli

jak zgniłe ciało

losowi na złość

zmorom na pohybel

20007-2008       
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S
ie dem lat po opu bli ko wa niu sław nej
i osła wio nej Lo li ty uka za ła się na stęp na

ar cy dziel na po wieść Vla di mi ra Na bo ko va
pod dźwięcz nym ty tu łem Pa le Fi re (1962;
tu cy tu ję 17. wy da nie, New York 1985, z se -
rii „A Ber ke ley Bo ok”). Ty tuł ten spra wia
czy tel ni ko wi, ko men ta to rom i tłu ma czom
spo ro kło po tu, gdyż jest cy ta tem z dzieł
Szek spi ra, wska zy wa nym wie lo krot nie
w tek ście utwo ru, ale z róż ny mi ad re sa mi
czy de sty na cja mi (by użyć mod ne go słów -
ka; Na bo kov lu bu je się w wy zy ski wa niu
bar dzo rzad kich wy ra zów, o czym czy tel -
nik szyb ko i bo le śnie mo że się prze ko nać!).
Po pol sku roz ko szu je my się tą in try gu ją cą
nar ra cją w dwu tłu ma cze niach: Ro ber ta Stil -
le ra (Bla dy ogień, War sza wa 1994) oraz Ma -
cie ja Kło bu kow skie go (Bla dy pło mień,
War sza wa 1998). Pierw szy prze kład za wie -
ra przy pi sy tłu ma cza (s. 347-394), na to miast
w dru gim ma my zna ko mi te prze trans po no -
wa nie 1000-wer so we go po ema tu fik cyj ne -
go po ety Joh na Fran ci sa Sha de’a (na zwi sko
zna czą ce, bo to m.in. ‘cień”, ‘ustro nie”, ‘aba -
żur”, ‘ro le ta, sto ra”, ‘piw ni ca na wi no”;
wszyst kie te niu an se se man tycz ne bę dą
uru cha mia ne w fa bu le po wie ści!) przez
Sta ni sła wa Ba rań cza ka: ry mo wa ny Bla dy
ogień mie ści się tu na stro ni cach 27-62,
a resz ta, pra wie 300 stro nic, na le ży do au -
to ra przed mo wy, ko men ta rza i in dek su,
czy li Char le sa Kin bo te’a. Dr Kin bo te był są -

sia dem Sha de’a i po śmier ci po ety zo stał nie -
ocze ki wa nie dla in nych fi lo lo gów wła ści -
cie lem rę ko pi su, skła da ją ce go się z 92 fi -
szek, na któ rych au tor w spo sób
sys te ma tycz ny i ści śle sy me trycz ny utrwa -
lił 4 pie śni (część pierw sza i ostat nia li czą
po 166 wer sów na 13 fisz kach, czę ści
środ ko we ma ją po 334 wer sy na 27 fisz kach;
ra zem: 80 fi szek); po zo sta łe 12 fi szek – to
wa rian ty i bru lio ny, za pew ne wy my ślo ne
przez nie zrów no wa żo ne go psy chicz nie
Kin bo te’a; wy gląd ta kich kart moż na po dzi -
wiać w po śmiert nej książ ce Na bo ko va
Ory gi nał Lau ry. (Umie ra nie to świet na za -
ba wa), prze ło żo nej przez Lesz ka En gel kin -
ga (War sza wa 2010). 

Cho ry ko men ta tor uwa ża, że jest w isto -
cie Ka ro lem Xa we rym Wse sla wem, ostat -
nim kró lem Ze mbli, rzą dzą cym w la -
tach 1936-1958 pań stwem, któ re są sia du je
z ko mu ni stycz ną Ro sją. Po uciecz ce z kra -
ju (ści ga go or ga ni za cja re wo lu cjo ni stów
pod na zwą Cie nie) miesz ka w USA i pra -
cu je na uni wer sy te cie. Ko men ta rze pi sze
w ustron nym miej scu, któ re na zy wa ja ski -
nią Ty mo na (alu zja do dra ma tu Szek spi ra Ty -
mon Ateń czyk). Czy tel ni ko wi po ema tu ra -
dzi spraw dzić, czy w Bu rzy strat ford czy ka
nie ukry wa się fra za „bla dy ogień” (su ge -
stia po ja wia się do pie ro w in dek sie!). Ale
w tek ście dzi wacz ne go ko men ta rza jest
pod po wiedź: oto w swej ja ski ni (w rze czy -

wi sto ści jest to no wo cze sny do mek wcza -
so wy w Ce darn, Uta na) ma Char les ze -
mblań ską wer sję dra ma tu o Ty mo nie, z któ -
rej cy tu je w swo im tłu ma cze niu na an giel ski
frag ment o świe tle sło necz nym i po świa cie
księ ży co wej: „Księ życ to zło dziej: ra bu je /
Słoń cu swą srebr ną po świa tę” (Bla dy pło -
mień, s. 70; w ory gi na le: „si lve ry li ght”).
Otóż w Ty mo nie Ateń czy ku w wer sji na pi -
sa nej przez Szek spi ra tekst brzmi nie co ina -
czej: „the mo on’s an ar rant thief, / And her
pa le fi re she snat ches from the sun”
(cyt. za: L. En gel king: Chwyt me ta fi zycz ny.
Vla di mir Na bo kov – es te ty ka z sank cją
wyż szej rze czy wi sto ści. Łódź 2011, s. 336,
podkr. J.P). 

Za leż nie od pol skie go tłu ma cza dzieł
Szek spi ra, cy to wa ny wy imek mo że przy bie -
rać róż ne kształ ty. Pięć lat przed pu bli ka cją
Bla de go ognia En gel king w li bel li Vla di mir
Na bo kov (War sza wa 1989, s. 77) po wo łał
się na trans la cję Cze sła wa Ja strzęb ca -Ko -
złow skie go, w któ rej in te re su ją ce nas wer -
sy od da no tak: „bez czel nym zło dzie jem jest
księ życ, / Któ ry swój bla dy blask wy dzie -
ra słoń cu” (podkr. L.E.). Stąd we dle En gel -
kin ga ty tuł po wie ści Na bo ko va po wi nien
po pol sku brzmieć Bla dy blask. Stil ler – nie
bio rą cy pod uwa gę su ge stii Kin bo -
te’a – uwa ża, iż Na bo kov i Sha de nie cy tu -
ją Ty mo na Ateń czy ka, lecz Ham le ta. Cho -
dzi mu o I akt, 5. sce nę, 90. wers („And ‘gins
to pa le his unef fec tu al fi re” – świe tlik ‘za -
czy na przy ćmie wać swój nie sku tecz ny
ognik”; podkr. J.P.). Koń czy swo je wy wo -
dy zda niem: „Tak więc pró by tłu ma cze nia
Bla dy blask al bo Bla dy pło mień do wo dzą
tyl ko, że pi szą cy tak nie czy ta li uważ nie
książ ki” (Bla dy ogień, s. 347). Iro nia lo su
tkwi w tym, iż to Stil ler nie ma ra cji, gdyż
głów nym te ma tem po wie ści Na bo ko va jest
kwe stia wła sno ści dzie ła li te rac kie go, ro li re -
dak to rów, do rad ców i cen zo rów, spra wa pla -
gia tów i na śla dow nictw, w skró cie: zło dziej -
stwo wy two rów pra cy umy sło wej. Kin bo te
wprost su ge ru je (w in dek sie!), że bał się wy -
jaz du Sha de’a, „za nim ukoń czy ich wspól ‐
ny utwór” (Bla dy pło mień, s. 314, podkr.
J.P.). We wstęp nych uwa gach pi sał zaś
wprost, że po praw ki, ja kie pro po no wał au -
to ro wi, by ły lep sze niż wer sy, wy cho dzą ce
spod pió ra po ety: „Wie le z nich ma w pew -
nym sen sie o wie le więk szą war tość ar ty -
stycz ną i hi sto rycz ną ani że li nie któ re z naj -
lep szych frag men tów wer sji koń co wej”
(Bla dy pło mień, s. 11). Za le cał na wet czy -
tel ni kom, by naj pierw za po zna li się z je go
przy pi sa mi, a po tem do pie ro za bie ra li się
do lek tu ry po ema tu! 

Czte ry pie śni Sha de’a do ty czą tra ge dii, ja -
ka do ty ka ro dzi nę au to ra: nie zbyt uro dzi wa
cór ka Ja me sa i Sy bil, Ha zel, po peł nia sa mo -
bój stwo, to piąc się pod lo dem je zio ra Ome -
ga. To spra wia, że cho ro wi ty po eta (kło po -
ty z ser cem) za czy na się in ten syw nie
zaj mo wać kwe stia mi escha to lo gii oraz ży -
ciem po śmiert nym. Ha zel w dzie ciń stwie
mia ła okres, gdy w jej oto cze niu do cho dzi -
ło do róż no ra kich zda rzeń pa rap sy chicz nych
(po lter ge ist). Póź niej w pod miej skiej sto do -
le ba da ła ta jem ni cze szu my, skro ba nie i fru -
wa ją ce świa tła, by na kur sie psy cho lo gii na -
pi sać pra cę pod kie run kiem pro fe so ra,
„gro ma dzą ce go ma te ria ły do dzieł ka pod ty -
tu łem Au to neu ry no lo gicz ne wzor ce wśród
stu den tów ame ry kań skich uni wer sy te tów”
(Bla dy pło mień, s. 182; ty tuł jest ka lam bu -
rem!). Bie ga ją ce świe tli ste kó łecz ko za trzy -
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my wa ło się nie kie dy, gdy Ha zel re cy to wa -
ła al fa bet. Stąd po wstał pa rap sy cho lo gicz -
ny ko mu ni kat: „pa da ata la ne pad not ogo
old wart alan ther ta le feur far rant lant tal
told” (Pa le Fi re, s. 125). Dla Kin bo -
te’a szyfr ten nie ma żad ne go zna cze nia:
„z nie wy czer pa ną cier pli wo ścią ko men ta -
to ra i z nie sma kiem gło wi łem się nad ka le -
ki mi sy la ba mi z ra por tu Ha zel, szu ka jąc
w nich cie nia alu zji do lo su nie szczę snej
dziew czy ny” (Bla dy pło mień, s. 185). A po -
wi nien za uwa żyć trzy krot ny za rys sło wa
„ata lan ta”, ozna cza ją ce go mo ty la ru sał kę ad -
mi ra ła: „pa da ATA LA Ne pad noT ogo old
wArT ALAN Ther tA le feur fAr rAnT LANt
TAl told”; ca łość w ten spo sób za szy fro wa -
nej in for ma cji do ty czy po ety i moż na ją zre -
kon stru ować na stę pu ją co: „oj ciec (pa, da,
pa dre) nie po wi nien prze cho dzić przez
ulicz kę do sta re go Gold swor tha (old wart),
kie dy mo tyl ata lan ta tań czy obok, po tym
jak ukoń czy Bla dy ogień (ta le feur) na za -
pro sze nie ko goś z ob ce go kra ju, kto mu opo -
wie dział, a na wet z pa to sem wy gło sił (rant)
swą nie sły cha ną (tal – tall) hi sto rię” (Chwyt
me ta fi zycz ny, s. 343-344). 

Zo bacz my, co się dzie je w chwi li śmier -
ci po ety, idą ce go z Kin bo te’m do do mu sę -
dzie go Gold swor tha, gdzie miesz ka te raz
Char les: „Mi nu tę przed tym, nim zgi nął, kie -
dy idąc z je go po sia dło ści do mo jej za czę -
li śmy piąć się ścież ką mię dzy ja łow ca mi
i krze wa mi ozdob ny mi, mo tyl z ga tun ku
czer wo nych ad mi ra cji (zob. przy pis do wer -
su 269 [gdzie cy tat z wier sza Swi fta: „Gdy
spójrz! – Va nes sa, kwiat roz kwi tły, / Su nie
jak gwiaz da Ata lan ty”]) nad le ciał za ta cza -
jąc się i jął wi ro wać wo kół nas ni by barw -
ny pło mień” (Bla dy pło mień, s. 288-
289, 167). Na bo kov ob da rza swo ich
bo ha te rów wła sną pa sją le pi dop te ro lo gicz -
ną, więc i czy tel nik mu si pa mię tać, że ru -
sał ka ad mi rał to po ła ci nie Va nes sa ata lan -
ta, a na wet wie dzieć z mi to lo gii grec kiej, iż
Ata lan ta by ła cór ką kró la Ar ka dii (co ła two
spraw dzić w Słow ni ku mi to lo gicz nym Aloj -
ze go Osiń skie go lub w Ma łej en cy klo pe dii
kul tu ry an tycz nej), bo wła śnie Ar ka dią by -
ła na zy wa na dziel ni ca, gdzie miesz ka li
Kin bo te i Sha de! Char les me an dru je o tu -
ne lu, któ ry wy pro wa dził go z „za klę te go
zam ku i da lej, pro sto z Ze mbli aż do tu tej ‐
szej [podkr. V.N.] Ar ka dii” (Bla dy pło -
mień, s. 294). A je śli pod ję to już mo tyw ar -
ka dyj ski, to trze ba od ra zu my śleć o ha śle
Et in Ar ca dia ego, czy li o śmier ci (zob.
„I w Ar ka dii mnie spo tkasz, po wia da
Śmierć w in skryp cji na grob nej”, ibi dem,
s. 169; toż s. 234). 

Po eta, pra cu jąc w In sty tu cie Po śmiert nej
Har mo nii, po jed nym z od czy tów (te mat:
Ro la po ezji w do bie upad ku war to ści) ma
za wał ser ca: „Ser ce sta nę ło we mnie i po ja -
kimś cza sie / Do pie ro – do bre kil ka chwil
mu sia ło mi nąć – / Ru szy ło cięż ko da lej swo -
ją ko le iną / Ku bar dziej osta tecz nej me cie
[…] Żad nym ża lem czy pro te stem / Nie tęt -
ni ła aor ta […] I – groź nie wy raź na na tle /
Mro ku – try ska ła smu kła biel fon tan ny” (ibi -
dem, s. 51-52). Po pew nym cza sie Sha de
prze czy tał re la cję pa ni Z., któ ra prze żyw -
szy wła sną śmierć, tak oto opi sy wa ła swo -
je wra że nia: „A da lej, przez coś jak by
dym, za ma ja czy ła / Biel wy so kiej fon tan -
ny. Wte dy się zbu dzi łam” (ibi dem, s. 53).
Oj ciec Ha zel po je chał do dzien ni ka rza
Co ate sa, któ ry cy to wał sło wa ura to wa nej:
„wy jął ze sta lo wej szaf ki swój ar ty kuł: / ‘Cy -

tu ję wier nie, tak jak sta ło w no tat ni ku; /
W dru ku tra fił się tyl ko ten błąd: fo un ta in
za miast / Mo un ta in. Też wznio śle, cho ciaż
rzecz nie ta ka sa ma”. // Więc nie fon tan -
na – gó ra! Ży wot Wie ku isty – / I byk dru -
kar ski!” (ibi dem, s. 55, podkr. V.N.). 

Li te rów ka (fo un ta in – mo un ta in) pod ci -
na wia rę po ety w szczę śli we ży cie po śmiert -
ne, gdy bę dzie moż na po roz ma wiać i z Ary -
sto te le sem, i Zo lą (by po zo stać
przy ulu bio nych grach al fa be tycz nych Na -
bo ko va; przy kła do wo, sę dzia Gold sworth
miał cór ki o imio nach: Al phi na – lat 9, Bet -
ty – 10, Can di da – 12 i Dee – 14). Po zo sta -
wio ny mu czas po sta na wia po świę cić ba da -
niom es te tycz nym („Od tej chwi li chcę
śle dzić pięk no, jak nikt jesz cze / Nie śle dził”,
ibi dem, s. 57; a w tym ujaw nić ma gicz ną
więź dźwię ku i wdzię ku lek sy ki!) i stu diom
przy ro dy, dzię ki cze mu roz po zna bez błęd -
nie mo ty la, po ja wia ją ce go się – tuż przed je -
go śmier cią – przed do mem: „Ciem na Va -
nes sa z prę gą szkar ła tu w po bla sku / Słoń ca
ko łu je chwi lę, osia da na pia sku: / Atra men -
to we czub ki jej skrzy deł biel skra pia” (ibi -
dem, s. 62). 

Sam ty tuł po wie ści, za czerp nię ty od Szek -
spi ra (Ty mon Ateń czyk), po twier dzo ny jest
przez Sha de’a w je go po ema cie („Po móż,
W. Sh.! Bla dy ogień” – wers 962.), i wy zy -
ska ny w tym ra zem roz sąd nej sa mo oce nie
Kin bo te’a („Po now nie prze czy ta łem, nie bez
przy jem no ści, swo je glos sy do utwo ru Sha -
de’a i w wie lu miej scach zła pa łem się
na tym, że po ży czam od ogni stej pla ne ty
me go wiesz cza coś w ro dza ju opa li zu ją cej
świa tło ści i nie świa do mie mał pu ję pro zę je -
go wła snych tek stów kry tycz nych”, ibi dem,
s. 72, podkr. J.P.). Zresz tą ta me ta fo ra na -
da je się do cha rak te ry sty ki scen ero tycz nych
(w Ze mbli „Ksią żę [czy taj: Kin bo te!] igrał
z bła hy mi mrzon ka mi, ta ki mi jak ta, że by
wstać i po law szy odro bi ną zim nej wo dy
z ka raf ki ra mię Fleur [ele ganc ka da ma
dwo ru] zga sić lśnią cy na nim bla dy blask
księ ży ca”, ibi dem, s. 104-105, podkr. J.P.),
ale i do dys kur su re li gij ne go, w któ rym Kin -
bo te chce prze ko nać Sha de’a do nie odrzu -
ca nia wia ry: „O ileż bar dziej in te li gent -
nie – na wet z punk tu wi dze nia dum ne go
nie do wiar ka! – po stę pu je ten, kto ak cep tu -
je Bo żą Obec ność, zra zu za le d wie sła bą fos ‐
fo re scen cję, bla de świa teł ko w pół mro ku
cie le sne go ży cia, za to po tem – olśnie wa ‐
ją cą świa tłość!” (ibi dem, s. 224, podkr.
J.P.). Ko men ta tor po tra fi przy po mo cy na -

wią za nia do ty tu łu po ema tu jesz cze raz wy -
znać, iż wy warł jed nak – bo daj naj mniej -
szy – wpływ na dzie ło są sia da: „Mój ko men -
tarz do po ema tu […] sta no wi pró bę
wy ło wie nia tych ech i drob niut kich fal
ognia, bla dych fos fo ry zu ją cych alu zji
i wszel kich in nych dłu gów pod świa do mie
u mnie za cią gnię tych” (ibi dem, s. 297,
podkr. J.P.). 

Uwa żam, że mia rą suk ce su Pa le Fi re są
ukry te cy to wa nia tej po wie ści we współ cze -
snej li te ra tu rze kry tycz nej bądź sa ty rycz nej.
Dys po nu ję dwo ma ta ki mi świa dec twa mi.
Ge rard Ge net te w zna ko mi tej książ ce Pa -
limp se sty VII roz dział za my ka an ty cy pa cją
tre ści na stęp nych czę ści tej mo no gra fii:
„na koń cu (roz dzia ły XL -LXXX) zaj mie -
my się prak ty ką trans po zy cji, im pli ku ją cą
o wie le bo gat szy ze staw ope ra cji tech nicz -
nych oraz wy po sa że nia li te rac kie go; wte dy
na dej dzie czas na sfor mu ło wa nie kon klu zji
i odło że nie na rzę dzi, gdyż o tej po rze no ‐
ce by wa ją chłod ne” (G. Ge net te: Pa limp -
se sty. Li te ra tu ra dru gie go stop nia, przeł.
T. Stró żyń ski i A. Mi lec ki, Gdańsk 2014,
s. 37, podkr. J.P.). Pod kre ślo na fra za jest do -
wo dem dy stan su Fran cu za do sie bie, bo
prze cież jaw nie na wią zu je do sty lu Kin bo -
te’a, opie ra ją ce go się na za baw nych wtrę -
tach, a to o mi gre nie, a to o ka ru ze li, krę -
cą cej się „rów no cze śnie w mo jej gło wie
i na ze wnątrz, o ca łe mi le od New Wye”
(Bla dy pło mień, s. 24). Dru gim przy kła dem
jest wstęp po ety Bro ni sła wa Ma ja do za baw -
nych wier szy ków i próz Wi sła wy Szym bor -
skiej, za ty tu ło wa nych Błysk re wolw ru (z ta -
kim błę dem, z któ rym kon ku ro wać mo że
przy wo ły wa ny przez Kin bo te’a tom Ja me -
sa Joy ce’a Fin ni gan’s Wa ke – Bla dy ogień,
s. 102; Kło bu kow ski dał tu Fin ne gans Wa -
ke, nie ro zu mie jąc stra te gii Na bo ko va, na -
ka zu ją cej mu eks po no wać nie wie dzę kró -
la Ka ro la o tym, skąd się wzię ła po pu lar ność
imie nia Lo li ty!). Maj su ge ru je, iż Szym bor -
ska ogło si ła li ry ki pod ty tu łem Gra ją cy sad,
Po lny du szek czy Chu cha nie na ró że, a po -
tem, alu du jąc do Kin bo te’a, do da je: „cza -
sa mi pi sy wa ła […] ja kieś, zda je się, wier -
sze, i niech ta cho ler na or kie stra się
uci szy!” (B. Maj: Kil ka słów… W to mie:
W. Szym bor ska: Błysk re wolw ru, War sza -
wa 2011, s. 6 i 8, podkr. J. P.). Ani sub tel -
nej gry Ge net te’a, ani fi lu ter ne go dow ci pu
Ma ja nie za uwa żo no, bo ma ło kto czy -
ta – nie ste ty – Pa le Fi re!

■
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Między
nutami

Strasz ny dwór w prze kro ju

N
a wią zu jąc do za po cząt ko wa nej
jesz cze za ży cia Mo niusz ki tra -

dy cji, in sty tu cja „Si le sia” umie ści ła
w swo im świą tecz no -no wo rocz nym
pro gra mie prze krój jed nej z oper pol -
skie go kom po zy to ra. Wy bór padł
na Strasz ny dwór, ope rę naj bar dziej
su ge styw nie przy wo łu ją cą ro dzi me
kli ma ty i w war stwie słow nej,
i w mu zy ce, prze sy co nej na ro do wym
me lo sem i ryt ma mi pol skich tań ców.
Do wy ko na nia klu czo wych arii i an -
sam bli z ko lej nych trzech ak tów za -
pro szo no gro no mło dych wy ko naw -
ców z ca łe go kra ju. W ro li Han ny
wy stą pi ła Ka mi la No wak, w jej sio -
strę Ja dwi gę wcie li ła się Rok sa na
War den ga, Cze śni ko wą by ła Ka ta -
rzy na Ćwiek, Zbi gnie wem – Da wid
Bi wo, Sko łu bą – Woj ciech Ra siak,
Miecz ni kiem – Da mian Wil ma, Ma -
cie jem – Pa tryk Wy bor ski. Ste fa nów
by ło dwóch: Sła wo mir Na bor czyk
i Cha oran Zuo (dok to rant na Wy dzia -
le Wo kal nym Aka de mii Mu zycz nej
w Po zna niu). Kwe stię nad mia ru ob -
sa do we go roz wią za no w ten spo sób,
że Ste fan I za śpie wał na po cząt ku po -
pi so wą arię Ci sza do ko ła…, ustę pu -
jąc na stęp nie miej sca chiń skie mu ko -
le dze. Mie li śmy więc przy oka zji
na miast kę „tur nie ju te no rów”. Ry wa -
li za cja wy pa dła zde cy do wa nie na ko -
rzyść Chiń czy ka. Arię Ci sza do ko ła...
wy ko nał z iście sar mac kim za cię -
ciem, two rząc po stać peł ną wy ra zu
i, jak na ope rę, dość wia ry god ną. Do -
brze po ra dził so bie z wy mo wą pol -
skich wy ra zów, za pre zen to wał głos
wy rów na ny, nie źle brzmią cy w wy -
so kim re je strze. Wśród po zo sta łych
wy ko naw ców gó ro wa ły pa nie: „ra -
so wa” Cze śni ko wa i obie sio strzycz -
ki, w in ter pre ta cji za pro szo nych pań
spra wia ją ce wra że nie do świad czo -
nych, zde cy do wa nych, doj rza łych.
Zda je się, że nie by ło to in ten cją Mo -
niusz ki, ale za brzmia ło no wo cze -
śnie – odro bi nę nie po kor nie, na wet
wy zy wa ją co. Czar na ro bo ta, czy li
for te pia no wy akom pa nia ment przy -
padł na sze mu we te ra no wi tej trud nej
sztu ki Grze go rzo wi Bie ga so wi. Za -
da nie by ło wy jąt ko wo nie wdzięcz ne,
gdyż w wy cią gu for te pia no wym
par tia to wa rzy szą ca Strasz ne go dwo -
ru, już w ory gi na le dość wą tła, sta -
je się miej sca mi wprost try wial na.
To wa rzy szą ce śpie wo wi „um, pa, pa”
w wy ko na niu smycz ków brzmi neu -
tral nie, gdyż sta pia się z par tią wo -
kal ną; wy stu ki wa ne w wer sji for te -
pia no wej na bie ra mę czą cych cech
per ku syj nych. Ogrom ną wa dą pre -
zen ta cji prze kro jów z oper ogra ni czo -

MAG DA LE NA DZIA DEK

nych do nu me rów so lo wych i ka me -
ral nych jest brak chó ru, zwłasz cza
tam, gdzie kon tra punk tu je on par tie
so li stów. Gdy by się da ło sfor mo wać
choć by 16-oso bo wy stu denc ki ze spo -
lik wo kal ny do te go ty pu pre zen ta -
cji, prze kro je ope ro we na bra ły by
żyw szych barw. Re asu mu jąc: ope ra
bez chó ru i bez or kie stry to ubo ga na -
miast ka ca ło ści. Pu blicz ność Si le sii
nie przy szła jed nak na ope rę, lecz
po to, by po słu chać swo ich ulu bio -
nych śpie wa ków. Po ja wi li się w ope -
ro wych ko stiu mach (pia ni sta zo stał
przy odzia ny w coś w ro dza ju szkar -
łat ne go ka tow skie go płasz cza),
a swo je wy stę py wzbo ga ci li o ele -
men ty gry ak tor skiej. At mos fe rę te -
atral ne go przed sta wie nia współ two -
rzył pro wa dzą cy kon cert ksiądz
Pa weł So bie raj ski, wpro wa dza jąc
słu cha czy w treść li bret ta. 

Dla cze go wy da je my na no wo
Mo niusz kę?

R
ok przed roz po czę ciem ju bi le -
uszo we go Ro ku Mo niusz kow -

skie go (w grud niu 2018 ro ku przy -
pa da 200. rocz ni ca uro dzin
kom po zy to ra) Pol skie Wy daw nic two
Mu zycz ne pod ję ło ini cja ty wę re wi -
zji do tych cza so wych to mów zbio ro -
we go wy da nia dzieł kom po zy to ra
oraz do koń cze nia tej edy cji. Tak się
bo wiem nie szczę śli wie zło ży ło, że
po śmier ci czo ło wych pol skich mo -
niusz ko lo gów: Er wi na No wa czy ka,
Krzysz to fa Ma zu ra i Wi tol da Ru dziń -
skie go (tj. od koń ca lat 70. XX wie -
ku) pra ce edy tor skie nad peł nym wy -
da niem utwo rów oj ca na szej ope ry
nie by ły kon ty nu owa ne. Za da niem
no wo po wo ła ne go ko mi te tu na uko -
we go do spraw owej edy cji, któ re mu
prze wo dzi prof. Re mi giusz Po śpiech

z Uni wer sy te tu Wro cław skie go (zna -
ny do sko na le wszyst kim, któ rzy in -
te re su ją się mu zy ka lia mi ja sno gór ski -
mi) jest po wtór na edy cja już
funk cjo nu ją cych na ryn ku lub no wo
opra co wa nych to mów, uwzględ nia -
ją ca dzi siej sze stan dar dy tzw. wy dań
kry tycz no -źró dło wych. W prak ty ce
ozna cza to ogrom ny trud po rów na -
nia obec nie użyt ko wa nych za pi sów
pie śni, oper, utwo rów re li gij nych
i in stru men tal nych z ory gi nal ny mi rę -
ko pi sa mi lub pier wo dru ka mi. Trud -
ność za sad ni cza le ży w bra ku do stę -
pu do źró deł. W zbio rach pol skich
brak kom ple tów par ty tur, z któ rych
dy ry go wał Mo niusz ko i je go współ -
cze śni. Nie zna le zio no ich tak że, jak
do tąd we Lwo wie; pod sta wą fac si -
mi lo we go wy da nia Hal ki, ja kie opra -
co wał nie daw no pra cow nik In sty tu -
tu Sztu ki PAN w War sza wie
Grze gorz Zie ziu la, był eg zem plarz
par ty tu ry od na le zio ny w Pra dze.
Po za tym, w ogó le trud no zde cy do -
wać ar bi tral nie, któ ra wer sja par ty -
tu ry jest ory gi nal na. Za pi sy daw nych
dzieł ope ro wych ma ją bo wiem to
do sie bie, że czę sto zmie nia ją się, nie -
kie dy ze spek ta klu na spek takl.
Kom po zy to rzy usu wa ją bądź do pi -
su ją frag men ty, zmie nia ją to na cje,
do sto so wu jąc je do moż li wo ści śpie -
wa ków, mo dy fi ku ją skład or kie stry
sto sow nie do te go, któ ry ak tu al nie
ma ją do dys po zy cji itp. Nad par ty tu -
ra mi oper Mo niusz ki pra co wi cie
po chy la ły się tak że po ko le nia dy ry -
gen tów, z któ rych każ dy od ci snął
na par ty tu rach swo je em ploi, do pi su -
jąc w par tiach or kie stro wych po je dyn -
cze nu ty bądź ca łe gło sy (zwłasz cza
in stru men tów dę tych – dla ucha XX -
-wiecz ne go wer sje Mo niusz kow skie
brzmia ły bo wiem zbyt wą tło). To
sa mo do ty czy dzieł or kie stro wych,
a tak że pie śni Mo niusz ki, w któ rych
sta ra no się m. in. z wy da nia na wy da -
nie ni we lo wać od stęp stwa od stan dar -
do wej pro zo dii ję zy ka pol skie go. Za -
da niem au to rów no wej edy cji
zbio ro wej jest wy eli mi no wa nie tych
na le cia ło ści, ale rów nież zre wi do wa -
nie sa me go za pi su nu to we go pod ką -
tem prak ty ki wy ko naw czej (dla te go
do wspo mnia ne go ko mi te tu na uko -
we go do pro szo no wy bit nych i kom -
pe tent nych wy ko naw ców: śpie wacz -
kę Ur szu lę Kry ger i dy ry gen ta
Łu ka sza Bo ro wi cza). Tak więc,
za kil ka (kil ka na ście?) lat bę dzie my
mieć moż li wość po zna nia wszyst kich
dzieł Mo niusz ki, je śli nie w ory gi na -
le, to w wer sji na uko wo uwia ry god -
nio nej. Chy ba, że w mię dzy cza sie
zmie nią się kry te ria.

■
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K
o lej ną pre mie rą se zo -
nu 2017/2018 w Te atrze im.

Ada ma Mic kie wi cza w Czę sto -
cho wie by ła Stop klat ka Ma li ny
Prze ślu gi w re ży se rii Agniesz -
ki Ba ra now skiej (spek takl jest
jej dy plo mem na Wy dzia le Re -
ży se rii w Aka de mii Te atral nej
w War sza wie) ze sce no gra fią
Ka mi li Grzy bow skiej -So snow -
skiej. Zre ali zo wa na w Sa li ka -
me ral nej im. Iwo Gal la sztu ka
kon cen tru je się na emo cjach po -
sta ci. Ta ka prze strzeń to te -
atral na for ma stop klat ki. Skró -
co ny dy stans mię dzy ak to ra mi
a wi dow nią po ma ga sku pić
uwa gę na tym, co nor mal nie
zbyt ła two mo że nam umknąć.

Głów nym bo ha te rem jest
Woj tek (Adam Ma cha li ca,
od te go se zo nu w ze spo le na -
sze go te atru), chło pak ze zła ma -
nym krę go słu pem. Wy star czył
je den fe ral ny skok do wo dy.
Mi mo to chce żyć jak ró wie śni -
cy, choć na je go dni skła da ją się
nie mal wy łącz nie gry i fil my.
Nie po zna je my oko licz no ści sko ku. Zresz -
tą to nie waż ne, czy by ła to bra wu ra czy nie -
szczę śli wy wy pa dek i czy mia ło to zwią -
zek z Mag dą, wul gar ną dziew czy ną, któ ra
prze śla do wa ła go w cza sie wa ka cji. Sku -
pia my się na je go sta nie obec nym.

Spek takl to pra wie mo no dram, a for ma
ta jest bli ska Ba ra now skiej. Dzię ki te mu
po zna je my moż li wo ści Ma cha li cy, któ ry
wy ko rzy stu je róż ne tech ni ki, by utrzy mać
sku pie nie wi dza: pre zen tu je po sta cie po -
pkul tu ry – krok księ ży co wy Mi cha ela
Jack so na, ru chy Ar nol da Schwa rze neg ge -
ra z Ter mi na to ra, ta niec Joh na Tra vol ty
z Pulp Fic tion, na śla du je gło sy swo ich bli -
skich, gra na har mo nij ce ust nej. Każ dy ze
wspo mnia nych fil mów za baw nie ko men -
tu je. Wspo mi na też roz czu la ją cą sce nę
z Kró la Lwa, gdy Sim ba pła kał przy cie -
le Mu fa sy, mi mo że tak nie za cho wu ją się
praw dzi we chło pa ki.

Ma cha li cy to wa rzy szy Mar ta Hon zat ko,
od gry wa jąc ko lej ne po sta cie ko bie ce,
praw dzi wie obec ne w ży ciu chło pa ka al -
bo wy my ślo ne przez nie go. Cza sa mi sta -
je się tak że ży wym tłem, uzu peł nia jąc ge -
stem je go opo wieść. W każ dym
z epi zo dów Hon zat ko jest in na i rów nie do -
sko na ła. Jest nie zna jo mą z przy stan ku,
Maj ką – dziew czy ną Wojt ka, je go zmę czo -
ną mat ką, pa nią psy cho log. Dla nich
wszyst kich ka lec two czy ni chło pa ka nie -
mal prze zro czy stym. Wi dzą w nim ka le -
kę, a nie męż czy znę czy sy na. Wi dzą
w nim te go, któ ry do ma ga się opie ki, bu -
dzi li tość i po czu cie wi ny. Maj ka nie wy -
trzy mu je pre sji, jest zbyt mło da. Zmę czo -
na i nie co zgorzk nia ła mat ka nie da je ra dy
z opie ką nad doj rze wa ją cym sy -
nem – zmie nia mu pie lu chy, kar mi, dba
o po ściel i po rzą dek w po ko ju. Mo że
wbrew wo li nie co wy nisz cza go psy -
chicz nie.

To opo wieść in ter wen cyj na prze zna czo -
na dla mło dych wi dzów, tak że o agre sji ro -
dzą cej się ja ko kon se kwen cja nie mo cy i sy -
tu acji po nad si ły. Przed sta wie nie po win no
ostrzec przed za cho wa nia mi ry zy kow ny -
mi, bo prze cież nie tyl ko o sko ki do wo -

dy cho dzi, ale o wszyst kie zda rze nia, któ -
re mo gą znisz czyć do tych cza so wą bio gra -
fię i ma rze nia. Po win no tak że zwró cić uwa -
gę na sy tu ację nie peł no spraw nych. Jak ich
trak to wać? Czy ota czać ta śmą bez pie -
czeń stwa? 

Ba ra now ska uni ka mo ra li zo wa nia. Pro -
wa dząc warsz ta ty te atral ne dla mło dzie ży,
wie, jak wy ma ga ją cy i nie uf ny to od bior -
ca. Chce im po wie dzieć, że nie trze ba wal -
czyć o ak cep ta cję, do sto so wu jąc się do ist -
nie ją ce go mo de lu, że każ dy za słu gu je
na uwa gę bez wzglę du na swój stan. Być
mo że i z te go po wo du po ja wia się Bu szu -
ją cy w zbo żu Je ro me’a Da vi da Sa lin ge ra
na wią zu ją cy do wier sza Ro ber ta Burn sa
Kie dy kto na po tka ko goś. Nie któ rzy twier -
dzą, że ów upa dek z kli fu to me ta fo ra wej -
ścia w do ro słość. Tu skok stał się nie mal
do słow no ścią. Ta jed na z naj bar dziej
wpły wo wych ksią żek, prze ła mu ją ca w po -
ło wie XX wie ku obo wią zu ją cy mo del
mó wie nia o na sto lat kach, okre śla tak że re -
la cje bo ha te ra z oto cze niem. W sztu ce
Prze ślu gi spo łe czeń stwo nie jest ani dość
wraż li we, ani em pa tycz ne.

Rów no le gle z hi sto rią chło pa ka pro wa -
dzo na jest opo wieść o moż li wo ściach
i za da niach te atru oraz ak to ra. Ma cha li ca
nie uda je Wojt ka, ale sta je się je go te atral -
nym od po wied ni kiem. Ist nie je na trzech
po zio mach: w świe cie przed sta wio nym jest
po sta cią, ale wy cho dzi po za fik cję, by
zwró cić się do wi dza, przy po mi na jąc, że
jest tyl ko ak to rem. Po zio my te na kła da ją
się na sie bie, do ma ga jąc się roz ma itych
środ ków i ak tyw no ści. Tyl ko chwi la mi Ma -
chli ca nie ru cho mie je jak Woj tek. Ak tor
zda je się ra czej prze dłu że niem je go cia ła,
pro te zą po słusz ną je go my ślom, a przy tym
re ali za cją ma rzeń, choć by te go o szko le ak -
tor skiej. Chło pak żar tu je prze cież, że
na eg za mi nie mógł by do sko na le ode grać
jaj ko sa dzo ne. Być mo że dla te go, nie mal
zu peł nie nie wcho dzi w in te rak cje z wy -
stę pu ją cy mi po sta cia mi. Zwra ca się przede
wszyst kim do wi dow ni. To na niej mu za -
le ży. Nie jest prze cież Wojt kiem, ale tym,
kto o nim opo wia da. Dla te go ak tor -po stać

tak bar dzo dba, by nie by ło
ście my. Ni cze go nie uda je
i chce ucho dzić za swo je go,
wy glą dać i mó wić jak pu blicz -
ność. Ma na so bie spodnie
od dre su, ko szul kę, blu zę, spor -
to we bu ty.

Zda niem Ba ra now skiej te atr
po wi nien po ru szać ser ca i wy -
obraź nię. Nie trze ba stra cić
wła dzy w no gach, by wczuć
się w sy tu ację chło pa ka. Wy -
star czy tre ning ak tor ski al bo
wraż li wość. Tak dzia ła ma gia
te atru. Nie trze ba fil mu po ka -
zu ją ce go fe ral ny skok.

Sce no gra fia jest asce tycz na,
skła da się z pro stych ele men -
tów: zie lo ne pod ło że, me ta lo -
wa kon struk cja sto ją ca w cen -
tral nym miej scu sce ny, któ ra
zda je się klat ką za my ka ją cą
w so bie ży cie chło pa ka. Tu bę -
dzie stał wó zek, Ma cha li ca
na to miast bę dzie po ru szał się
do oko ła. Me ta lo wa kon struk -
cja zo sta nie owi nię ta ta śmą,
wy zna cza ją cą stre fy szcze gól -

nie nie bez piecz ne, czy li stre fę Wojt ka. Jest
jesz cze tacz ka, z któ rą wjeż dża mat ka. To
od mia na wóz ka, któ rym moż na prze wieźć
to, co po trzeb ne do opie ki nad sy nem, ale
tak że ko ja rzą ce go się z je go ka lec twem.
W sce nie z wy my ślo ną dziew czy ną po ja -
wia się też ła wecz ka pod drze wem. Mo bil -
na, jak ca ły ten świat. Waż ne jest tak że
oświe tle nie; w mo men tach naj więk szych
emo cji w ko lo rze czer wo nym.

Ty tu ło wa stop klat ka od no si się do tech -
ni ki fil mo wej, to efekt, dzię ki któ re mu mo -
że my zo ba czyć to, co umy ka zmy sło wi
wzro ku w nor mal nym od bio rze. Za trzy mu -
je my ak cję, by sku pić się na szcze gó łach.
Ży cie Wojt ka też zo sta ło za trzy ma ne, te -
raz z wóz ka ob ser wu je sie bie i in nych, dia -
gno zu je, ma rzy. Wi dzi wię cej i od czu wa
wię cej. Spek takl po ka zu je go prze cież
ja ko nie zwy kle za baw ne go i wraż li we go
chło pa ka, choć nie ra dzą ce go so bie z sa mot -
no ścią. Nie dzi wi więc, że w ostat niej fa -
zie pró bu je roz ła do wać na ra sta ją cą fru stra -
cję i agre sję. Gdy bi je ku kłę, uosa bia ją cą
znie na wi dzo ne unie ru cho mio ne cia ło,
śmiech za mie ra, a na wi dow ni za pa da ci -
sza. Zu peł na.

Się ga jąc po ten ty tuł, twór cy pod ję li od -
waż ną de cy zję. Stop klat ka gra na jest
wciąż w Te atrze Po wszech nym w Ło dzi
od 2015 ro ku (w re ży se rii Ja ku ba Zu brzyc -
kie go, z Ja ku bem Fi re wi czem w ro li głów -
nej). Ale Ba ra now ska nie epa tu je ka lec -
twem, waż niej sza jest dla niej umow ność
te atru. W czę sto chow skim przed sta wie niu
o zmia nie w ży ciu chło pa ka przy po mi -
na nie mal wy łącz nie wó zek in wa lidz ki.
Spek takl po ka zu je, że ży cie Wojt ka, choć
me ta fo rycz nie za trzy ma ne, wciąż trwa.
Waż ne, by ci, któ rzy przy szli do te atru,
zmie ni li swo je na sta wie nie. Prze sta li być
ty mi, któ rzy uni ka ją spoj rzeń i spo tka nia
z praw dzi wym Wojt kiem, za trzy mu jąc
się na uchwy tach je go wóz ka. Mia rą suk -
ce su bę dzie choć je den na wró co ny. Na wró -
co ny na mi łość bliź nie go.

JO AN NA WA ROŃ SKA

Zatrzymane ciało,
poruszone myśli T
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P
od spodem Ra fa ła Kie rzyn ki to zbiór
pię ciu opo wia dań o enig ma tycz nych ty -

tu łach: Pan te ra, Na uti lus, Za gi noł, Uli ca
Ge ne ral ska, Strza ła. Zbiór za my ka krót kie,
traf nie cha rak te ry zu ją ce pro zę au to ra po sło -
wie Ma ria na Ki sie la o wy mow nym ty tu le:
Pro za peł na po ezji. Za pi sa ne w to mie hi -
sto rie ra czej wię cej róż ni niż łą czy. Zda wa -
ło by się, że au tor nie przy wią zu je uwa gi
do for my swo jej wy po wie dzi, sta le zmie -
nia jąc per spek ty wę, z ja kiej po zna je my bo -
ha te rów opo wie ści. Jest to jed nak wra że nie
myl ne. Kie rzyn ka za pra sza do in te lek tu al -
nej gry, w któ rej czy tel nik ma nie po wta rzal -
ną szan sę, by spraw dzić, co czai się
Pod spodem. Ty tuł zbio ru do okre śla je go
treść. Au to ra in te re su je to, co zwy kle jest
ukry te. Pod skór nie skry wa ne ma rze nia
i pra gnie nia, za mknię te w naj głęb szych
szcze li nach ludz kiej psy chi ki, zo sta ją ujaw -
nio ne w ko lej nych opo wia daniach. 

Nar ra tor nie za trzy mu je się dłu żej
przy żad nym z bo ha te rów. Po zor nie wy su -
wa ją cą się na pierw szy plan po sta cią jest
Adam Gra dow ski, al ter ego pi sa rza, me ce -
nas przy jeż dża ją cy w spra wach służ bo wych
do Szcze ci na. Praw dzi wym bo ha te rem
opo wia dań jest jed nak mia sto. Prze strzeń
wi dzia na oczy ma wszech wie dzą ce go nar -
ra to ra, prze mie rza ją ce go ją ni czym flǎneur,
zda je się być ży wym or ga ni zmem, skła da -
ją cym się nie tyl ko z bu dyn ków, ale przede
wszyst kim z za sie dla ją cych go lu dzi. Ich lo -
sy spla ta ją się ze so bą, a przy pad ko we spo -
tka nia sta ją się w opo wia da niach me ta fo -
rą ab sur dal nej eg zy sten cji. 

Bo ha te ro wie Ra fa ła Kie rzyn ki wcho dząc
z so bą w in te rak cje, po zwa la ją uka zać
nie do rzecz ność i gro te sko wość ich wła -
snych wy obra żeń o świe cie. Dla przy kła -
du war to przy wo łać sce nę Na uti lu sa, w któ -
rej jed ną z bo ha te rek jest scho ro wa na,
re li gij na star sza ko bie ta. Jej naj więk szym
ma rze niem jest piel grzym ka do Pa le sty ny.
Pod czas wi zy ty w ko ście le Ga brie la na gle
od czu wa wiel ki dys kom fort. „I kie dy mia -

ła za cząć się mo dlić, po czu ła smród. Śmier -
dział męż czy zna, któ ry usiadł ko ło niej […]
Na uli cy pew nie nie zwró ci ła by na nie go
uwa gi. Tu jed nak, w ko ście le, pi ja ny czło -
wiek był aż nad to wi docz ny”. 

Przy pad ko we spo tka nie z brud nym męż -
czy zną, wy wo łu je w ko bie cie wstręt
i wstyd, że od czu wa go w ko ście le. Ko bie -
ta de cy du je się od mó wić ró ża niec w in ten -
cji pi ja ka. Waż ne, że bo ha te ro wie nie roz -
ma wia ją, co wię cej – ni gdy po now nie się
z so bą nie spo tka ją i nie do wie dzą ni cze go
o so bie. Pi sarz prze ka zu je tę wie dzę je dy -
nie czy tel ni ko wi. To on wie, kim jest
śmier dzą cy męż czy zna, po tra fi wczuć się
w je go sy tu ację. Wie tak że, jak sa mot ną oso -
bą jest Ga brie la. Bo ha te ro wie nie wie dzą,
iż to przy pad ko we spo tka nie mo że wpły -
nąć na ich los. Czy tel nik na to miast zo sta -
je po sta wio ny w sy tu acji, w któ rej za czy -
na roz wa żać jej po ten cjal ność. Kie rzyn ka
po ka zu je try wial ność ludz kie go ży cia. To,
że czę sto przy pa dek de cy du je o tym, z kim
lu dzie się wią żą czy do ko nu ją zbrod ni. 

Au tor nie sto su je cią głej nar ra cji. Hi sto -
rie przed sta wio ne w opo wia da niach roz bły -
ska ją w na głych, fo to gra ficz nych uję ciach.
Pi sarz po rzu ca bo ha te rów, by na gle do nich
po wró cić; opi su jąc ich lo sy, ni cze go de fi -
ni tyw nie nie do my ka. Z pręd ko ści czy ni za -
sa dę spa ja ją cą wszyst kie utwo ry. Prze ja wia
się ona w klam ro wej bu do wie zbio ru, któ -
ry otwie ra cy tat z Księ gi Mą dro ści: „Jak gdy
się strza łę wy pu ści do ce lu: roz pru te po wie -
trze za raz się za skle pi, tak, że nie po znasz
jej przej ścia – tak i my: znik nę li śmy, le d -
wie zro dze ni…”, a za my ka jed noz da nio wa
Strza ła: „Za strza łą za skle pia się po wie trze,
ginie ślad po okrę cie, brak do wo du na prze -
lot pta ka”. 

Ulot ność ist nie nia nie ro ze rwal nie łą czy
się w zbio rze z róż ny mi spo so ba mi ro zu -
mie nia przez au to ra hi sto rii, któ ra nie raz zo -
sta je za po mnia na, wy ma za na za rów no
z jed nost ko wej, jak i zbio ro wej pa mię ci.
Nie pa mięć, a tak że szu ka nie śla dów obec -

KSIĄŻKI EWA BARTOS

„Demon opowieści”

no ści mi nio nej hi sto rii, jest głów nym te ma -
tem Uli cy Ge ne ral skiej. Au tor pi sze:
„Ta ka uli ca jest w każ dym mie ście, na ogół
w sa mym je go środ ku, choć śro dek to
zwod ne po ję cie: mia sta ży ją, ro sną, zmie -
nia ją skó rę i gra ni ce, i to, co kie dyś by ło
cen tral ną ar te rią, dziś mo że się oka zać za -
po mnia ną ulicz ką na przed mie -
ściach”. I choć, jak od ra zu do da je, „z Ge -
ne ral ską los się ob szedł ła ska wiej”, to
jed nak śle dzi i opi su je jej za po mnia ną hi -
sto rię. Uni wer sa li zu je w ten spo sób wy mo -
wę opo wia da nia, a tak że ca łe go zbio ru, po -
ka zu jąc, że w każ dym miej scu na zie mi
czło wiek zma ga się z prze mi jal no ścią ist -
nie nia. 

Pro ble ma ty kę tę traf nie scha rak te ry zo wał
w po sło wiu do zbio ru Ma rian Ki siel,
stwier dza jąc, że tom „jest mi ster nie pro wa -
dzo ną opo wie ścią o po ja wie niu się i zni ka -
niu, po szu ki wa niu, tra ce niu i pra gnie niu od -
zy ska nia”. Zda niem kry ty ka, „żad na
z nar ra cji nie jest re ali stycz na, po nie -
waż – jak w po ezji – dzie je się w do my słach
i przy pusz cze niach. I jest re ali stycz na, al -
bo wiem od wo łu je się nie tyl ko do do świad -
cze nia au to ra spo za pi sar stwa (mo tyw
praw ni czy), ale rów nież do świa do mo ści au -
to ra ja ko pi sa rza”. Ba lan so wa nie na gra ni -
cy re al ne go i wy obra że nio we go do ko nu je
się w tej pro zie naj czę ściej za po śred nic -
twem me ta tek sto wych, au tor skich zwro tów
do czy tel ni ka. To w nich au tor ujaw nia, iż
świat z je go opo wia dań ma nar ra cyj ny
cha rak ter. I choć ma nie ra bez po śred nie go
zwro tu au to ra do czy tel ni ka mo że draż nić
swo ją te atral no ścią, to jed nak pi sarz wpro -
wa dza go z na my słem. Co rusz przy po mi -
na czy tel ni ko wi, że świat zbu do wa ny jest
po czę ści z ma te rii rze czy wi stej, jak i wy -
obra że nio wej, re pre zen to wa nej przez si łę
drze mią cą w nar ra cji (opo wie ści). Obie
skła do we świa ta au tor uzna je za je go istot -
ne skład ni ki. 

Ra fał Kie rzyn ka nie po pa da w pa tos.
Dzię ki iro nii umie jęt nie ucie ka przed nie -
bez pie czeń stwem po pad nię cia w sztucz ność
i nad mier ny sen ty men ta lizm. Wy wyż sza
i glo ry fi ku je opo wieść, czy niąc z niej pod -
sta wo wy bu du lec świa ta i jed no cze śnie po -
ka zu je jej nie wy star czal ność. Je den z bo -
ha te rów tej pro zy wy zna je: „je stem tyl ko
skrom nym słu gą de mo na opo wie ści, […]
i mu szę mu być po słusz ny. Słu żąc opo wie -
ści sam się nią sta ję. Je stem tyl ko sko ru pą,
któ rej ze wnętrz ny kształt do sko na le od po -
wia da we wnętrz nej próż ni”, In ny do po wia -
da: „pięk na sztu ka pi sa nia […] two rzy
świat ze strzę pów, ochła pów, resz tek. […]
kłam stwo […] jest pod sta wo wym bu dul cem
każ dej sza nu ją cej się opo wie ści”. 

Ra fał Kie rzyn ka na rów ni ko rzy sta z si -
ły „de mo na opo wie ści”, po zwa la jąc mu wy -
peł nić pust kę cza ją cą się w ludz kiej eg zy -
sten cji za po śred nic twem sło wa, jak i bu du je
„pięk ne kłam stwo”. Od re al nia jąc – ure al -
nia świat, ure al nia jąc go – od re al nia. Ku si
i za pra sza czy tel ni ka do za zna jo mie nia
się z „de mo nem opo wie ści”.

Ra fał Kie rzyn ka: Pod spodem. Wy daw nic ‐
two Du et, Za wier cie ‐Kiel ce 2017, s. 160.
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pa li”. To oczy wi ste: „Tyl ko wol ny czło -
wiek od wie dzi sex -shop bez po czu cia wi -
ny, sta ran nie za szcze pio ne go mu przez
urzęd ni ków, mi li cję i oj ców Aga mem no -
nów”.

Ma ły lek sy kon…, któ re go pol ską edy cję
za wdzię cza my Warsz ta tom Kul tu ry w Lu -
bli nie, nie jest jed nak w naj mniej szym stop -
niu spę ta ny żad ną ten den cją czy pre ten sją
po li tycz nej uro dy. Ską di nąd fa chow cy
od pro mo cji zdro wia, po bie ra ją cy pen sje
w eu ro, nie róż nią się aż tak bar dzo
od funk cjo na riu szy wy dzia łów pro pa gan -
dy, któ rzy za swój trud otrzy my wa li ga że
w ru blach. Książ ka Ba che re wi cza to nie ty -
le zbiór przy czyn ków o cho ro bach, ile esej
o ży ciu, któ re zo sta ło ska za ne na ogra ni -
cze nie wol no ści, któ re od uro dze nia
do śmier ci miesz ka w ce li cia ła. Pi sa nie
o cho ro bach to rów no cze śnie in te lek tu al -
na za ba wa, ry wa li za cja z kal ka mi, iro nicz -
ne na śla do wa nie apo kry fów o czło wie ku,
któ ry cho ru je i boi się cho ro wać, któ re go
bo li i któ ry lę ka się bó lu, któ ry pra gnie
do ra ju, ale nie spiesz no mu umrzeć. 

Po lu bi łem Ba cha re wi cza za wspo min -
ki z dzie ciń stwa. Zra zu za por tret den tyst -
ki – wy pisz, wy ma luj, z mej szko ły ele -
men tar nej. Nie by ło mo wy, aby za po mnieć
o opraw czy ni ma ło let nich zę bów – „z jej
wszyst ki mi ma nie ra mi, kwa dra to wą po ty -
li cą, owło sio ny mi rę ka mi i cięż ki mi bu ta -
mi przy po mi na ła es es ma na, któ ry przy je -
chał do obo zu kon cen tra cyj ne go w ce lu
eks pe ry men to wa nia na lu dziach”.

Jesz cze bli żej mo jej no stal gii do na dziei,
że cho ro wa nie uchro ni przed szko łą…
Masz dzie sięć lub dwa na ście lat. Źle się
czu jesz, bo za wsze głu pio, nie od po wied -
nio, nie wy god nie, jesz cze nie do ży cia bądź
już daw no po za nim. Bo li cię wszyst ko,
umrzesz w szko le i bę dą śmiać się z nie -
bosz czy ka, pa stwić nad nim, za mkną wie -
ko dzien ni ka i po cho wa ją żyw cem. Bu -
dzisz się z prze ra że niem, że to już, że za raz
wy pro wa dzą na eg ze ku cję – jesz cze nie ta
po ra, prze wra casz się na bok, zwi jasz
w kłę bek, na kry wasz szczel nie koł drą. Kie -
dy przy cho dzi do cie bie ma ma, mó wisz,
że bo li cię gar dło i na żad ne ucho nie sły -
szysz. Mie rzysz tem pe ra tu rę, słu pek osią -
ga gra ni cę, po za któ rą ocze ku je ra tu nek.
W przy chod ni przyj mu je cię do bra wróż -
ka, osłu chu je, wy słu chu je, prze no si two -
ją cho ro bę na pa pier, dzie li na pół, wrę cza
ma mie re cep ty. Bę dziesz za ży wał le kar -
stwa, bez kar ność i wa ga ry. Ale kie dyś
skoń czy się słod kie le ni stwo. Wy do ro śle -
jesz. Zo ba czysz lu dzi wcho dzą cych
do wiel kie go skle pu: „jak do świą ty ni, ale
wie lu – jak do świą ty ni zbu do wa nej na ich
cześć”. 

Pa mięć cia ła jest nad po bu dli wa i czę sto
od cho dzi od zmy słów. Cią gle ją ka wał ku -
ją, ob ci na ją jej rę ce, no gi i gło wę, ka wał -
ku ją, a po tem pod go rą cą lam pą na no wo
zszy wa ją. Kto odzie dzi czy two je cho ro by,
bli znę na prze gu bie dło ni, zmarszcz ki
w ką ci ku oczu, ich bar wę i zmę cze nie,
i wa dę wzro ku, i wa dę ży cia? 

N
ie po trze ba ani mo zo łu upra wia nia li -
te ra tu ry, ani wy sił ku jej od bio ru, by za -

ra zić się świa tem jak cho ro bą. Isto ta rze -
czy jed nak nie ty le w sa mej do stęp no ści
za ra zy, ile w jej skut kach. Prze ży wa nie
cho ro by – po dob nie jak do świad cza nie
świa ta – wy ma ga bo wiem pro ce dur oso -
bi stych i osob nych. Z tej per spek ty wy kul -
tu ra jest wy na laz kiem hi po chon dry ków,
któ rych in ne ssa ki mo gą co naj wy żej na -
śla do wać. Za zwy czaj jed nak te go nie czy -
nią. Nie wąt pli wie za przy czy ną pro ble mów
nie na ludz ką mia rę, choć nie wąt pli wie tak -
że ko smicz nych. So li dar ność z cier pie niem
zwie rząt bu dzi się do pie ro wte dy, gdy nas
nie ludz ko bo li. Nie ludz ko, czy li bar dzo
zwy czaj nie. 

Zgod nie z re ko men da cją fik cyj ne go
(cho ciaż nie wąt pli wie spo krew nio ne go
z Łu ka szen ką) Alek san dra Łu ka szu ka,
me dy cy na jest dla bia ło ru skie go pi sa rza Al -
hier da Ba cha re wi cza: „uczu ciem, cho ro -
bą – zde rze niem or ga ni zmu z cia łem,
cia ło – hi sto rią tek stu”. Do daj my, hi sto rią
skom pli ko wa ną i pa ra dok sal ną, gdyż
wszel kie do le gli wo ści, dys kom for ty cia -
ła nie są tym, czym nam się wy da ją – lub
na pew no nie są ta kie, jak chcie li by śmy
(a czę ściej nie chcie li by śmy), aby by ły. Jak
wia do mo, są trzy moż li we po sta ci na prze -
mien nych wy obra żeń czło wie ka o so -
bie – w zdro wiu, cho ro bie lub umie ra niu.
Dla te go też (po nie kąd z po wo du „zde rze -
nia or ga ni zmu z cia łem”) po dró żu je my
przez ży cie bez kom for tu i za zwy czaj
na zde rza kach. 

Sa mo już pi sa nie o tym jest z na tu ry nie -
zdro we i jak by so bie sa me mu na złość. Ba -
cha re wicz do strze ga w li te ra tu rze szcze -
gól ną bo leść i wy jąt ko we ubo le wa nie, gdyż
to „je dy ny ro dzaj ak tyw no ści ludz kiej,
gdzie obec ność cho rób za wo do wych jest
jed no cze śnie wa run kiem ko niecz nym

do pra cy”. Wy pi sy wa nie się o eg zy sten cji
czło wie czej – a w prak ty ce o sa mo lub -
stwie, od po wied nio ukształ to wa nym i na -
le ży cie wy kształ co nym – sta je się nie jed -
no krot nie po pi sem, pro kla ma cją (na ryn ku
wy daw ni czym al bo in nym fo rum) ma nii
wiel ko ści i sze re gu in nych ma nii, fo bii, za -
bu rzeń, a nie jed no krot nie za da le ko idą -
cych zbo czeń. To zbli ża li te ra ta do pi ja ka,
któ ry „ma in ny po ziom moż li wo ści, in ny
próg od czu wa nia bó lu, in ne wy obra że nie
ta bu, osła bio ny in stynkt prze trwa nia…”.
Jak do sko na le wia do mo, pi szą cy ni gdy nie
zro zu mie nie pi szą ce go. Ale też, za uwa ża
au tor Ma łe go lek sy ko nu…, człek od da ny
ma nii trun ków „trzeź we mu nie jest to wa -
rzy szem – chy ba że obaj są ko mu ni sta mi”. 

Ba cha re wicz – rocz nik 1975 – przy szedł
na świat w szpi ta lu wa ria tów i ośrod ku za -
mknię tym. Jesz cze dzi siaj, jak to na Bia -
ło ru si w zwy cza ju, nie wszę dzie wsta wio -
no klam ki. Pi sarz od lat miesz ka i two rzy
w Niem czech, lecz z je go gło wy nie chce
się wy mel do wać ktoś, kim już ni by nie jest
i być nie mu si. W roz praw ce o hor mo nach
za uwa ży: „Nie jest praw dą, że hor mo ny są
nie uchwyt ne, że, jak pie nią dze, nie śmier -
dzą. Oksy to cy na pach nie mle kiem. A czym
pach nie hor mon stra chu?”. W re flek sji
o bez de chu nie zbęd ne są uwa gi o przy pa -
dło ściach or ga ni zmów zbio ro wych: „Spać
mo gą ca łe na ro dy, a je śli ro zum któ re goś
na ro du za sy pia, wo kół nie go, jak wia do -
mo, za czy na ją ro ić się po two ry”. Kie dy
przy cho dzi za sta no wić się nad kom plek -
sem niż szo ści, da się do strzec kom pleks
bar dziej zło żo ny: „Zgry zo tę moż na rów -
nież zła go dzić, wy obra ża jąc so bie sie bie
ja ko ofia rę – to rów nież jest pew na re kom -
pen sa ta”. Nie ma ni cze go złe go w umi ło -
wa niu ni ko ty ny: „Pa le nie jest po za mo ral -
no ścią. Hi tler nie pa lił, a Chur chill pa lił.
Sta lin pa lił, a Le nin – nie. Łu ka szen ka nie

KSIĄŻKI RYSZARD JASNORZEWSKI

Pisanie jako
choroba złośliwa

Al hierd Ba cha re wicz: Ma ły lek sy kon me ‐
dycz ny we dług Ba cha re wi cza. Tłum. Mi ‐
ra Łuk sza. Warsz ta ty Kul tu ry w Lu bli nie,
Lu blin 2017, s. 168.
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R
oz wój, ewo lu owa nie, prze ni ka nie się
i zróż ni co wa nie zja wisk po wsta ją cych

w ob rę bie kul tu ry i li te ra tu ry jest nie zwy -
kle wie lo po zio mo wym pro ble mem, co
spra wia, że nie tyl ko po trze ba wła ści wych
na rzę dzi do ana li tycz ne go ich opi su, lecz
tak że świa do mo ści, że każ de zja wi sko
kul tu ry – tak że tej uwa ża nej za „po za ma -
in stre amo wą” i nie słusz nie styg ma ty zo wa -
nej w opo zy cji do „kul tu ry wy so kiej” – jest
na uko wo uza sad nio ne i po trzeb ne. W po -
wszech nej świa do mo ści, tak że tej aka de -
mic kiej, kul tu ra po pu lar na po strze ga na jest
w uogól nio nych ka te go riach es te tycz nej
ułom no ści i ja ko ta ka nie do cze ku je się na -
leż nej jej uwa gi. Dla te go za wy da rze nie na -
le ży uznać pu bli ka cję książ ki Krzysz to fa
Uni łow skie go Hi sto ria, fan ta sty ka, no wo -
cze sność. Jest to zbiór ese jów kry tycz no -
-in ter pre ta cyj nych, roz pię tych po mię dzy
roz ma ity mi kon wen cja mi i dys kur sa mi,
w któ rym au tor przy wo łu je zróż ni co wa ne
tek sty, w rów nie nie sza blo no wy spo sób osa -
dza jąc je w li te rac kich i po za li te rac kich kon -
tek stach. Wła śnie eklek tycz ność, wy kła da -
ją ca się ja ko swo bo da w do bo rze
przed mio tów ana liz, de cy du je o po znaw czej
atrak cyj no ści to mu, któ ry ja wi się ja ko rzecz
sze ro ko za kro jo na te ma tycz nie i kon cep cyj -
nie bo ga ta. Uni łow ski wy ka zu je się nie tyl -
ko cha rak te ry stycz ną dla nie go eru dy cją
i swa dą w roz pra wia niu o li te ra tu rze, lecz
rów nież wie lo po zio mo wą, in ter dy scy pli nar -
ną wie dzą. Ta ką, któ ra wy róż nia się na tle
wą sko wy spe cja li zo wa nych roz wa żań fi lo -
lo gów, tych zwłasz cza, co po za wła snym
po lem ba daw czym nie wie le do strzec po tra -
fią. Owa mul ti dy scy pli nar ność współ gra tu -
taj do dat ko wo z ogro mem wie dzy z wie lu
róż nych za kre sów, zna jo mo ścią kul tu ro -
wych niu an sów i teo re tycz nych kon tek stów. 

Roz ma itość te ma tycz na nie roz bi ja spój -
no ści zbio ru, w któ rym au tor płyn nie prze -
cho dzi od hi sto rii do fan ta sty ki, od li te ra -
tu ry po pu lar nej (np. Ca łe go zda nia
nie bosz czy ka Jo an ny Chmie lew skiej)

do ma in stre amo wej (np. po ezji Ta de usza
Ró że wi cza i pro zy Syl wii Chut nik). Obie
trak tu je po dob nie, co do wo dzi słusz no ści
te zy, że li te ra tu rę pod dać moż na dro bia zgo -
wej ana li zie, nie ogra ni cza jąc się tyl ko
do tej, któ ra z nada nia więk szo ści na na uko -
wą eks plo ra cję „za słu gu je”. Wni kli we mu
oglą do wi pod da ny więc zo sta je nie tyl ko
po emat Re cyc ling Ró że wi cza, umiesz czo -
ny w szer szym kon tek ście i pod su mo wa ny
la pi dar nie w fi nal nym aka pi cie – że po ezja
ist nie je i ist nieć po win na bez wzglę du
na to, czy zo sta je wy par ta, czy wy śmia na,
czy ogła sza się jej wy czer pa nie – ale tak -
że po wieść Chmie lew skiej, ana li zo wa -
na dro bia zgo wo ja ko for ma świa do me go
pa sti szu, świad czą ce go o me ta fic kjo nal no -
ści utwo rów po pu lar nej pi sar ki. Toż sa -
mość za an ga żo wa nia ba daw cze go, ujaw nia -
ją ca się choć by w tych dwóch
przy wo ła nych ana li zach, ozna cza, że au tor
uzna je każ dy ar te fakt li te rac ki za go dzien
opi su i ba daw cze go na my słu bez wzglę du
na to, czy tek stem tym jest po ezja, czy cykl
fan ta sy. Tym sa mym wy ko na ny zo sta je
istot ny – w uwa gi na wspo mnia ny już dys -
kry mi na cyj ny trend uj mo wa nia po pkul tu -
rze wła sno ści war tych ana li zy na uko -
wej – gest ak cep ta cyj ny wo bec wszyst kich
bez wy jąt ku ar te fak tów kul tu ry ja ko obiek -
tów ba daw czych do cie kań, bez wzglę du
na ich pro we nien cję. Jest to lek cja, któ rej
udzie lić mo że Uni łow ski wszyst kim, dla
któ rych ana li za utwo rów po pu lar nych po -
zo sta wać po win na na mar gi ne sie na uko wej
ak tyw no ści. Lek cja tym cen niej sza, że po -
par ta do wo da mi na po wo dze nie ta kie go za -
my słu, cze go ilu stra cję sta no wić mo że
cho ciaż by omó wie nie Pie śni Lo du i Ognia
Geo r ge’a R. R. Mar ti na w klu czu eko no -
micz nym  – bra wu ro we i wni kli we stu dium,
w któ rym znaj du ją się m.in. od wo ła nia
do mi to po ety ki czy hi sto rii ja ko ob sza ru
pro fa num. Tekst ten jest o ty le istot ny, że
au tor do ko nu je w nim bar dzo kon kret ne go
osa dze nia ter mi no lo gicz ne go fan ta sy w kon -

KSIĄŻKI KSENIA OLKUSZ

Eklektyczna spójność

tek ście ba daw czym i bo ga tej kwe ren dzie za -
ra zem. 

Otwie ra ją cy zbiór szkic Hat tin 1197 we -
dług Zo fii Kos sak, roz po czy na ją cy się
zresz tą ni czym re la cja kro ni kar ska, roz wi -
ja się we wni kli wą kon fron ta cję praw dy hi -
sto rycz nej z li te rac ką jej in ter pre ta cją w po -
wie ści Król trę do wa ty. Na uwa gę za słu gu je
zwłasz cza pas sus gen de ro wy, od no szą cy się
do kon struk cji po sta ci ko bie cych w po wie -
ści i hi sto rycz no -kul tu ro wych kon tek stów.
Swo istym od cią że niem dla bar dzo gę ste go
teo re tycz nie omó wie nia pt. „Sło wo i cia ło”
Teo do ra Par nic kie go ja ko ro mans szpie gow -
ski, sta je się esej Rzy mia nie do do mu!
O książ kach po pu lar no nau ko wych Krzysz -
to fa Kęć ka, w któ rym Uni łow ski z hu mo -
rem punk tu je au to ro wi nie za mie rzo ne efek -
ty ko micz ne ja ko re zul tat przy ję cia prze zeń
fraz be le try zu ją cych w prze ka zie hi sto rycz -
nym. Wy cho dząc od spre cy zo wa nia ter mi -
no lo gicz ne go nar ra ty wi stycz nych ksią żek
hi sto rycz nych, Uni łow ski wska zu je na roz -
przę że nie mię dzy rze tel no ścią oraz lo gi ką
wy wo du, a dą że niem do przy cią gnię cia czy -
tel ni czej uwa gi, czy to za po mo cą „chwy -
tli wych” ty tu łów, czy to zmian idio mu. 

Jed nym z waż niej szych roz dzia łów jest
Fan ta sty ka i re alizm, w któ rym au tor pre -
zen tu je hi sto rię po ję cia scien ce fic tion, je -
go prze obra żeń i re ali za cji. Stu dium za wie -
ra klu czo we dla no wo cze snej de fi ni cji
in for ma cje, bę dąc rów no cze śnie teo re tycz -
nym otwar ciem czę ści po świę co nej sze ro -
ko ro zu mia nej fan ta sty ce. Choć z po zo ru
tekst ten za wie ra ele men ta ria, w rze czy wi -
sto ści jest skon den so wa nym kom pen dium
wie dzy, ofe ru ją cym po ży tecz ną kwe ren dę,
z któ rej sko rzy stać po win ni ba da cze po szu -
ku ją cy sto sow nej de fi ni cji te go ter mi nu. 

Wśród trzy na stu omó wień wy róż nia się
tak że – nie tyl ko te ma tycz nie – to za ty tu ło -
wa ne An ton Kan di dov – świe tli sty bram karz.
O po wie ści Lva Kas si la. Jest to bły sko tli wa
i dy na micz nie po pro wa dzo na ana li za za po -
mnia nej po wie ści Kas si la, któ rą Uni łow ski
wpi su je w nie ba nal ne kon tek sty – od hi sto -
rycz ne go, po przez me dio znaw czy aż do wy -
kład ni uwi kła nej w kul tu ro we prze mia ny.
Zresz tą owo wpi sa nie w roz ma ite kon tek -
sty sta no wi aspekt cha rak te ry stycz ny dla
wszyst kich – tak że nie przy wo ła nych tu taj
z ty tu łu – ese jów w zbio rze.

Po słu że nie się po sze rzo ną per spek ty wą
jest stra te gią ze wszech miar słusz ną,
umoż li wia ją cą osią gnię cie efek tu ze spo le -
nia po szcze gól nych omó wień utwo rów,
nie za leż nie od ich pro we nien cji czy przy -
na leż no ści. Wi kła jąc swój wy wód w dys -
kur sy uzna wa ne za pre sti żo we, ta kie, jak:
fi lo zo fia, hi sto rio zo fia, eko no mia, po li ty -
ka etc., Uni łow ski do wo dzi, że moż na wni -
kli wie pi sać o każ dym ty pie li te ra tu ry bez
ucie ka nia się do – bu du ją cych po znaw cze
mu ry – kwa li fi ka cji war to ściu ją cych. Bar -
dzo bra ko wa ło ta kiej i ma my szczę ście, że
Hi sto ria, fan ta sty ka, no wo cze snośćwła śnie
tę lu kę wy peł ni ła.

Krzysz tof Uni łow ski: Hi sto ria, fan ta sty ‐
ka, no wo cze sność. Szki ce. Sto wa rzy sze ‐
nie Ini cja tyw Wy daw ni czych, Ka to wi ‐
ce 2016, s. 270.
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po wia da ją te mu róż ne cza so prze strze nie: Lu -
blin, Kra ków, Łódź, Pa ryż, ame ry kań skie
mia sta i mia stecz ka, War sza wa. Na ta kim tle,
po przez róż no rod ne do świad cze nia, uka za -
na zo sta ła hi sto ria ży cio wej i ar ty stycz nej
eman cy pa cji, kształ to wa nie się toż sa mo ści
po et ki w re la cjach i spo tka niach z in ny mi
(bar dzo in te re su ją ce par tie roz pra wy zo sta -
ły po świę co ne związ kom: z Ksa we rym
Pru szyń skim i z Ar tu rem Mię dzy rzec kim,
a tak że licz nym przy jaź niom: mię dzy in ny -
mi z Cze sła wem Mi ło szem, Zbi gnie wem
Her ber tem, An ną Ka mień ską i Je rzym Tu -
ro wi czem). 

Prze ana li zo wa ne w ten spo sób zo sta ły klu -
czo we dla pi sar stwa Har twig te ma ty, mo ty -
wy, ar ty stycz ne idee, prze ko na nia na te mat
isto ty sztu ki i ro li ar ty sty. Naj istot niej szą ce -
chą opi sy wa nej przez An nę Le ge żyń ską
oso bo wo ści ar ty stycz nej oka zu je się roz ma -
icie ro zu mia na „dwo istość”. To jed no z wie -
lu „za po mnia nych”, „nie dzi siej szych” słów,
obok na przy kład „czu ło ści” i „ob co wa nia”,
któ re po et ka przy po mi na w ty tu łach swo ich
utwo rów (tom Dwo istość uka zał się w 1971
ro ku). Dłu go moż na by wy li czać, co 
– w kon tek ście bio gra fii i twór czo ści Har -
twig – dwo istość ozna cza: dą że nie do oca -
le nia twór czej sa mot no ści i za ra zem sta łe na -
kie ro wa nie uwa gi na In nych, mó wie nie
świa tu „tak” i afir ma cję ist nie nia mi mo
roz le głej wie dzy o nie do lach czło wie czej eg -
zy sten cji, oni rycz ne ob ra zy i dą że nie do pro -
sto ty po etyc kie go prze ka zu, fa scy na cję sztu -
ką i głę bo kie za nu rze nie w rze czy wi sto ści,
po łą cze nie emo cjo nal nej po wścią gli wo ści
(wi docz nej w for mach ję zy ko wej eks pre sji)
z in ten syw ną fan ta zma tycz no ścią obec ną
w kre acjach świa ta po etyc kie go, wy obraź -
nię oscy lu ją cą mię dzy ja wą a snem, afir ma -
tyw no -me lan cho lij ny dia pa zon emo cji, kon -
tro lo wa ny przez ra tio itd. 

Mo ty wem klu czo wym, po wra ca ją cym
w ko lej nych od sło nach por tre tu po et ki jest
ty tu ło wa „wdzięcz ność”, wy wo ła na za raz
na po cząt ku pra cy An ny Le ge żyń skiej
za spra wą cy ta tu z fe lie to nu, w któ rym obok
oso bi ste go po dzię ko wa nia po et ki za „da ry
sztu ki”, bli skim za ich obec ność, in nym lu -
dziom i lo so wi za wol ność, każ dej chwi li ist -
nie nia „mi mo i na prze kór bó lo wi i cier pie -
niu”, zna la zła się tak że swe go ro dza ju
de fi ni cja wdzięcz no ści: „[…] to uczu cie
wszech ogar nia ją ce, sta no wią ce jak by za kład
na sze go czło wie czeń stwa”. Do ce nia nie rze -
czy wiel kich i ma łych da rów co dzien no ści,
umie jęt ność przyj mo wa nia świa ta ja ko da -
ru jest głów nym ry sem pro jek tu ar ty stycz -
ne go i eg zy sten cjal ne go, uwi dacz nia ją ce go
się w bio gra fii i pi sar stwie Ju lii Har twig. Ale
moż na tak że po wie dzieć, że pra ca An ny Le -
ge żyń skiej wy ra sta z wdzięcz no ści – jest po -
dzię ko wa niem za spo tka nie z oso bą po et ki
i z jej twór czo ścią, za ar ty stycz ną pro po zy -
cję oglą du świa ta, sie bie i in nych. 

Książ ka ba dacz ki z Po zna nia to fa scy nu -
ją ca opo wieść bio gra ficz na, któ ra jest za ra -
zem stu dium li te ra tu ro znaw czym, ana li zą
po etyc kie go idio mu, ale przede wszyst kim
(po dob nie jak dwie książ ki bio gra ficz ne
o po etach fran cu skich na pi sa ne przez sa mą
Ju lię Har twig) jest za pi sem „spo tka nia
w lek tu rze” i „przez lek tu rę” – spo tka nia
w naj głęb szym, bli skim fi lo zo fii sen sie te -
go sło wa.

P
rzy wo ła ny po wy żej wers po cho dzi
z wier sza Ju lii Har twig pod ty tu łem

Ko da, któ ry moż na czy tać ja ko au to cha rak -
te ry sty kę i pod su mo wa nie dro gi twór czej
i ży cio wej. An na Le ge żyń ska przy po mi na
te sło wa w książ ce o zmar łej w ubie głym ro -
ku po et ce. W pra cy ba dacz ka wie lo krot nie
„od da je głos” bo ha ter ce, na przy kład, gdy
„za miast za koń cze nia” przy ta cza ob szer ne
frag men ty wy kła du, wy gło szo ne go przez nią
pod czas uro czy sto ści nada nia ty tu łu dok to -
ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu, bę dą ce go rów nież
ży cio wą i ar ty stycz ną ko dą. Po dob ną, su mu -
ją cą in ten cję moż na do strzec w mo no gra -
fii An ny Le ge żyń skiej, au tor ki ce nio nych
prac, m.in.: Dom i po etyc ka bez dom ność
w li ry ce współ cze snej; Gest po że gna nia.
Szki ce o po etyc kiej świa do mo ści ele gij no -
-iro nicz nej; Kry tyk ja ko do mo krąż ca. Lek -
cje li te ra tu ry z lat 90.; Od ko chan ki do psal -
mist ki… Syl wet ki, te ma ty i kon wen cje li ry ki
ko bie cej. 

Książ ka jest „opo wie ścią o bo ga tym ży -
ciu i ogrom nym do rob ku”, któ rej ra my
wy zna cza ją da ty ży cia ar tyst ki (1921–
2017). To swe go ro dza ju por tret Ju lii Har -
twig pi sa ny z wraż li wo ścią i em pa tią.
Wbrew do mi nu ją cym we współ cze snej
kul tu rze ten den cjom, An na Le ge żyń ska
nie na ru sza gra nic in tym no ści, nie szu ka sen -
sa cji, nie dą ży do od brą zo wia nia ob ra zu po -
et ki, nie pi sze „prze ciw niej”, ale „wraz
z nią”, grun tow nie ana li zu jąc fak ty i utwo -
ry. Tech ni ka „por tre to wa”, po le ga ją ca na do -
ku men tar no -fik cjo nal nej re kon struk cji klu -
czo wych do świad czeń eg zy sten cjal nych,
pro wa dzi do „spo tka nia w lek tu rze”. 

An na Le ge żyń ska, któ ra już wcze śniej pi -
sa ła o twór czo ści Har twig, wy gło si ła rów -
nież lau da cję, gdy nada wa no au tor ce Bły -
sków ty tuł dok to ra ho no ris cau sa, w no wej
pra cy spoj rza ła na bio gra fię i twór czość ar -
tyst ki ja ko na kom ple men tar ną ca łość.

Z jed nej stro ny wy ni ka to z za ło żeń se rii wy -
daw ni czej, w któ rej książ ka się uka za ła.
„Pro jekt: Eg zy sten cja i Li te ra tu ra” to se ria
„po świę co na wy bit nym pol skim pi sa -
rzom – ich twór czo ści uj mo wa nej przez nich
sa mych i in ter pre to wa nej przez kry ty ków ja -
ko pro jekt eg zy sten cjal ny, ja ko pró ba usta -
no wie nia i za pi sa nia sie bie i swo je go spo -
so bu od czy ty wa nia sen sów rze czy wi sto ści,
in dy wi du al ne go oglą du róż nych jej
sfer – spo łecz nej, po li tycz nej, etycz nej,
kul tu ro wej, me ta fi zycz nej”. Stąd szcze -
gól ny na cisk na ta kie ka te go rie wy ja śnia ją -
ce pi sar skie dzie ło, jak bio gra fia, toż sa mość
i sze ro ko ro zu mia ne do świad cze nie. W se -
rii uka za ły się już por tre ty Wit ka ce go, Ja -
ro sła wa Mar ka Rym kie wi cza i Sta ni sła wa
Brzo zow skie go. Z dru giej stro ny, re pre zen -
to wa ne w pra cy po znań skiej li te ra tu ro -
znaw czy ni po dej ście do brze od da je ce chy
ar tyst ki „pi szą cej so bą” (choć bez nad mier -
ne go epa to wa nia sło wem „ja”, w spo sób
dys kret ny i po wścią gli wy), na zy wa nej
„uoso bio ną po ezją”. Po brzmie wa w ta kim
uję ciu tak że od lat zgła sza na w li te ra tu ro -
znaw stwie po trze ba, by – jak pi sał Ry szard
Nycz – w utwo rze li te rac kim wi dzieć tro -
py pro wa dzą ce do rze czy wi sto ści i śla dy od -
ci śnię te przez oso bę. 

Li te ra tu ro znaw czy ni snu je swo ją opo -
wieść o po et ce i jej twór czo ści w na tu ral -
nym po rząd ku bio gra ficz nym: od dzie ciń -
stwa, przez mło dość, po doj rza łość i sta rość.
W ko lej nych roz dzia łach zo sta ły przed sta -
wio ne czte ry szki ce do por tre tu Ju lii Har -
twig, po cho dzą ce z róż nych eta pów ży cia.
Po et ka zo sta ła uka za na naj pierw ja ko „Har -
twi żan ka”, na stęp nie ja ko „sty pen dyst ka”,
„to wa rzysz ka ży cia” i „mi strzy ni”. Ko lej -
ne ży cio we „ro le” ana li zo wa ne są na tle
wspól no ty ro dzin no -śro do wi sko wej, w kon -
tek ście hi sto rycz no -spo łecz nym, z uwzględ -
nie niem ży cia li te rac kie go dru giej po ło wy
wie ku XX i po cząt ku ko lej ne go stu le cia. Od -

KSIĄŻKI ELŻBIETA DUTKA

„Bądź wdzięczna

Byłaś hojnie obdarzona”

An na Le ge żyń ska: Ju lia Har twig. Wdzięcz ‐
ność. Wy daw nic two Uni wer sy te tu Łódz ‐
kie go, Łódź 2017, s. 279.
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O
d naj du je my się w świe cie na wła sny
spo sób – lub po swo je mu w świe cie

gu bi my. Za wsze raź niej, gdy moż na wy -
słać list al bo pocz tów kę. Za trzy mu je my
się na uli cy, przed ka te drą bądź u wej -
ścia na mo lo, bądź na szczy cie gó ry,
na prze łę czy, w do li nie, za trzy mu je my
się i nas się po wstrzy mu je – przed ży -
ciem lub ni czym wię cej. Moż na też
usiąść na ław ce w par ku zdro jo wym, sta -
nąć w oknie ho te lu, moż na pod nieść się
z krze sła w swo im po ko ju, od po cząć
w ciem no ści. Na biur ku – al bo gdzieś da -
lej – po zo sta nie wy sła na do sie bie pocz -
tów ka. 

Sport jest oko licz no ścio wym da tow -
ni kiem – a cza sem znacz kiem pocz to -
wym, bled ną cym na po żół kłej ko per cie.
Ta de usz Ró że wicz, w de dy ko wa nym
Ka zi mie rzo wi Wy ce opo wia da niu Ki bi -
ce – ogło szo nym w 1957 ro ku – wy ko -
rzy stu je pre cy zyj ny oko licz nik cza su (te -
go cza su oko licz no ści): „Pew ne go
sło necz ne go dnia ro ku 1932, owe go pa -
mięt ne go ro ku olim pij skie go, w któ rym
Ja nusz Ku so ciń ski po dra ma tycz nym
bie gu na 10 ty się cy me trów zdo był
zło ty me dal, sie dzia łem na ga łę zi a ra -
czej na ko na rze li py (…)”. W cza sie oso -
bi stym do ko na ło się coś, dzię ki cze mu
nar ra to ro wi, je go pa mię ci, jest cią gle
sło necz nie i bar dzo bez piecz nie. W Los
An ge les, na olim pij skiej bież ni, Ku so -
ciń ski do biegł pierw szy do me ty, a więc
już daw no nie bie gnie, a prze cież na dal
prze wo dzi in nym, któ rzy wciąż
za czymś al bo do cze goś bie gną, któ rym
my lą się to ry na bież ni, nie po tra fią o od -
po wied niej po rze prze ciąć ta śmy al bo ta -
śma pę ta im dło nie i no gi. Ale upar cie
po ko nu ją już nie dzie sięć, a wie le ty się -
cy ki lo me trów – na zie mi, w po wie trzu
i w nie bie. 

Nar ra tor wi dzi sie bie jak na fo to gra -
fii, któ ra nie mu si jesz cze zbyt wie le ro -
zu mieć. Usa do wio ny na ko na rze drze -
wa ob ser wo wał grę w pił kę.
O „to wa rzy ski” ho nor wal czy ły dru ży -
ny „Ko ro ny” i „Vic to rii”. Pił kar ska
„Ko ro na” jest go spo da rzem, bo mecz to -
czy się w Ra dom sku, a „Vic to ria” przy -

by ła z in ne go, nie da le kie go, „są sied nie -
go” mia sta. Wszyst kie ki bi cow skie ga -
łę zie na za drze wio nej try bu nie za sie dlo -
no, obo wią zy wa ła hie rar chia, sztu ba ko wi
przy pa dło miej sce nie naj wyż sze i ra czej
pod łe, więc cza sem w dół go spy cha no.
Wszy scy w tym sta dzie ludz kim, a tro -
chę mał pim: „Wrzesz cze li jak opę ta ni,
wy da wa li z sie bie ję ki peł ne bo le ści, ma -
cha li rę ka mi, pa li li pa pie ro sy, pod ry wa li
się ze swo ich ga łę zi”. 

Nar ra to ro wi Ki bi ców nie da ne by ło zo -
ba czyć me czu do koń ca. Od wo łał go
z drze wa, zdjął jak zdej mu je się z bo iska,
dy rek tor gim na zjum. „Ho mo lu dens” stał
się zno wu „ho mo sa piens”, człe kiem
spie szo nym, wol no wra ca ją cym do do -
mu, być mo że wra ca ją cym do od ra bia -
nia lek cji, do wku wa nia w szko le ży cia
nie po trzeb nych for mu łek. Ale pa mięć nie
z te go się zwie rza, a z fa scy na cji pił ką
i (w fi na le) z kor sar skiej wy pra wy
na mecz ży cia, gdy „Ko ro na” go ści ła
wiel ką „Cra co vię”, mi strza Pol ski i świa -
ta. Uda ło się wspiąć na wie żę ćwi czeń
stra ży po żar nej – i pew no nar ra tor wraz
z bra tem jesz cze do dzi siaj tam by zo -
sta li, nie pła cąc na dal za bi let, gdy by nie
sta ry Gór ka, do zo ru ją cy wło ści, któ ry
prze go nił z nie do koń czo nej przy go dy. 

Mło dość, któ ra w szcze gól nych, ki bi -
cow skich przy pad kach, przy glą da się
grze pił ka rzy z per spek ty wy ga łę zi drze -
wa lub wie ży stra ża ków, jest ode rwa -
na od zie mi, a więc z na tu ry gór na, śle -
dzi ruch ży wio ło wo – tkwi w chmu rach,
bu ja w ob ło kach – i nie zej dzie w dół,
do co dzien no ści, bez na ka zu, bez wo li
bar dzo do ro słej. Ale jesz cze dłu go nie
po li czy kro ków do przej ścia. I wy bie rze
(być mo że wspo mni dzie ciń stwo) na śla -
do wa nie bie gu al bo ga lo pu: „chłop cy
drżą / roz pusz cza ją grzy wy na wiatr / bi -
ją ko py tem / w nie cier pli wą zie mię” (Za -
ba wa w ko nie). 

Iro nia doj rza łe go pod mio tu li rycz ne -
go – a mo że pod mio tu szy der stwo – sie -
dzi wy god nie w fo te lu, przed te le wi zo -
rem, ekra nem, świa tem w okien ku,
w spor to wym luf ci ku. Ta iro nia jest po -
je dyn cza, ale mie sza ze zbio ro wym

Rok olim pij ski 
amo kiem, bo w me dial nym cyr ku za po -
wie dzia no bieg pan cze ni stów, bo trwa -
ją igrzy ska, bo na ta fli lo do wej – przez
pięć ty się cy me trów, do sa mej me -
ty – ma zdo by wać me dal Po lak Ja ro mir
Rad ke. Bal la da o na szych spra woz -
daw cach spor to wych zda je się być
przy dłu ga, ale jest tak tyl ko nad mier -
na jak ga da nie, któ re przy wo ła, za cy tu -
je, ośmie szy. Spra woz daw cy są „na si”
i dla nas przed wcze śnie dzie lą ty tu ły
(„bę dzie zło to”). Bal la da Ró że wi cza jest
li ry ką nie fik cjo nal ną, swo bod nie so bie
po czy na ją cą z kal ką re la cji spor to wej
z igrzysk olim pij skich w Lil le ham mer
w 1994 ro ku. Łyż wiarz miał za bły snąć
dla na ro do wej du my w ry wa li za cji
na pięć ki lo me trów, jesz cze nie by ło
wia do mo, że zga śnie na dłu go przed me -
tą. Na li nii star tu, u pro gu bal la dy, to Ja -
rek, któ ry póź niej prze ista cza się w Ja -
ro mi ra, a swój olim pij ski wy stęp koń czy
ja ko „Ja ro mir R.”, a więc ten, kto za wi -
nił, za wiódł ro da ków. Li ry ka prze -
śmiew cza jest w su mie oczy wi sta – „nie
jest do brze nie jest do brze / (no wła śnie,
przy pi sek mój)” – i wier nie od twa rza
kli szę: „zbyt wiel kie by ły na sze / ocze -
ki wa nia”. Pro pa gan da spor to wa ży je
krót ko, a jej ję zyk by le jak z mo wy ko -
rzy sta: „bę dzie bronz / nie jest do -
brze”; „a Po lak ostat nie me try yy”;
„siód my! oj! siód my…”; chy ba to na -
pię cie ner wo we / da ło znać o so bie”; „oj
nie do brze. Nic nie ben dzie”. Już każ dy
od bior ca re la cji, już każ dy Po lak wie, że
Nor we go wie zdo bę dą wię cej me da li, ale
my też mie li śmy or ła, „więc mi mo
wszyst ko Woj ciech For tu na”.
Świat igrzysk i świa tek re la cji wy pa -

da prze ży wać roz trop nie: „tre ner Kmieć
mó wił / to wiel kie na pię cie psy chicz ne
/ ocze ki wa nie mi lio nów ro da ków / (ja nie
ocze ki wa łem, / przy pi sek mój)”. Tre ner
no sił tak na praw dę na zwi sko Kmie cik
i pew no ni gdy by nie tra fił do wier sza,
lecz je go za wod ni ka do pro wa dzo no
do do mu pod mio tu li rycz ne go, włą czo -
no w te le wi zo rze, a po tem – jak wie lu in -
nych bo ha te rów dnia, mie sią ca, a na wet
ro ku – wy łą czo no, w myśl re guł cza su
an te no we go. 

Czas po ety jest in ny, bo jest bez -
względ ny. Po eta wie, że za mon to wa no
mu ta lerz an te ny sa te li tar nej na bal ko nie
ja ski ni. Nie jest to co praw da ja ski nia fi -
lo zo fa, ale przy stań czło wie ka zdol ne -
go my śleć rów nie okrut nie i po dob nie lo -
gicz nie, oglą dać świat i na pi sać wiersz. 

Do tar łem do koń ca wła sne go pi sa nia,
wy ko na łem prze pi so wą licz bę zna ków.
Go dzi nę wcze śniej gło sem ra dio wym
po in for mo wa no, że naj waż niej szy dzi -
siaj spor to wiec zi mo wy, mistrz igrzysk
mi nio nych i na dzie ja ko lej nych, któ re bę -
dę już wkrót ce oglą dał, od ma wia roz -
mów z dzien ni ka rza mi, bo mu się wie -
dzie w ska ka niu na czte rech skocz niach,
a nie chce roz pa lać ognisk emo cji.
Chwa ła mu za to. Nic z te go nie ma. Mo -
że lu bi mi jać się z wier szem. Za wsze to
dla spor tow ca los ja koś lep szy, ka me ral -
ny i na swój spo sób li rycz ny. 

■

RYSZARD JASNORZEWSKI

Z drze wa

przed te le wi zor
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K
ie dy w jed nym z in ter ne to wych
ko men ta rzy zwią za nych z ostat -

nim me czem w re pre zen ta cji Pol ski
na sze go zna ko mi te go bram ka rza
Ar tu ra Bo ru ca prze czy ta łem, że cza -
sem „zda rza ło mu się pu ścić far foc -
la”, nie mo głem na tych miast nie
uświa do mić so bie, że ja – sta ry pił -
karz i ki bic – od dzie ciń stwa uży wam
sło wa far fo cel, far foc le w zu peł nie
in nym zna cze niu.

Po nie waż od za wsze nie lu bi łem
zup z pły wa ją cy mi w nich w nad mia -
rze ja rzy na mi (do dziś nie ja dam dla -
te go barsz czu ukra iń skie go!), krzy -
wiąc się, na zy wa łem te wa rzyw ne
do dat ki al bo pa pa ru cha mi, al bo
wła śnie far foc la mi.

Tych pierw szych nie ma w tra dy -
cyj nych, pa pie ro wych (jak się po tocz -
nie mó wi) słow ni kach, lek sy ko ny
elek tro nicz ne na to miast przy pi su ją
pa pa ru cho wi zna cze nia: „oso ba nie -
sta ran nie wy ko nu ją ca swo je obo -
wiąz ki; par tacz, nie zgu ła”, pe jo ra tyw -
nie „pa pa raz zo” (na pew no przez
sko ja rze nia brzmie nio we; pa pa raz -
zo, w l. mn. pa pa raz zi – przy po mnij -
my – to po pu lar na na zwa fo to re por -
te rów dzia ła ją cych zwy kle na wła sną
rę kę, spe cja li zu ją cych się w wy ko ny -
wa niu zdjęć zna nych osób; sło wo wy -
wo dzi się z fil mu Fe de ri co Fel li nie -
go z ro ku 1960 Słod kie ży cie,
w któ rym jed ną z po sta ci jest na tar -
czy wy fo to graf o imie niu Pa pa raz zo,
gra ny przez Wal te ra San tes so). 

Słow nik slan gu de fi niu je pa pa ru -
cha ja ko „dar mo zja da” i ja ko „Cy -
ga na”, w „Słow ni ku gwa ry uczniow -
skiej” zaś pod red. prof. Ha li ny
Zgół ko wej z ro ku 2004 jest on okre -

śle niem „czło wie ka nie zdar ne go,
śla ma za ry” oraz – ogól nie – „na uczy -
cie la”.

Jak wi dać, pa pa ruch w mo im ję zy -
ku osob ni czym i mo ich naj bliż szych
z do mu ro dzin ne go funk cjo no wał
w zu peł nie in nym, co naj waż niej -
sze – nie oso bo wym, zna cze niu!

Na pew no bliż sze zna cze niom
słow ni ko wym są uży wa ne prze ze
mnie far foc le. I tak w „Ma łym słow -
ni ku gwa ry Gór ne go Ślą ska” z ro -
ku 2000 Bo że ny Cząst ki -Szy mon,
Je rze go Lu dwi ga i He le ny Sy no wiec
na str. 60 moż na prze czy tać, że far -
foc le to „strzę py, ka wa łecz ki; śmie -
ci”: Ja kieś far foc le sie za to bóm ción -
gnóm. W tyj ka wie pły wa jóm ja kieś
far foc le. Z ko lei ja ko „za wie si nę” de -
fi niu je far foc le „Słow nik gwa ry ślą -
skiej” z ro ku 1996 Ilo ny i An drze ja
Czaj kow skich oraz Do ro ty i An -
drze ja Klu kow skich.

W słow ni kach ogól nych, np.
w „Uni wer sal nym słow ni ku ję zy ka
pol skie go” z ro ku 2003 pod red. prof.
Sta ni sła wa Du bi sza, far fo cel – z nie -
miec kie go Vor fot zel – ma zna cze nie
„ka wa łek, strzę pek cze goś: Wi szą ci
przy spód ni cy ja kieś far foc le. W her -
ba cie pły wa ją far foc le. W „Słow ni -
ku wy ra zów ob cych” z ro ku 1995
iden tycz na de fi ni cja far foc la – „ka -
wa łek, strzę pek cze goś” – uzu peł nio -
na jest wy ra że niem: „zwy kle od dar -
ty, wi szą cy”.

Ale jak się te zna cze nia ma ją do far -
foc la z in ter ne to we go wpi su o Bo ru -
cu? – mo gą za py tać Pań stwo w tym
mo men cie. – Z od sie czą znów przy -
cho dzą lek sy ko ny in ter ne to we.
W słow ni ku slan gu far fo cel de fi nio -

wa ny jest nie tyl ko ja ko „strzę pek,
zme cha co ny ka wa łek (ubra nia, czap -
ki weł nia nej w uchu, skar pet ki mię -
dzy pal ca mi itp.), ale tak że ja ko „coś
brzyd kie go, de fekt, nie okre ślo ne go
kształ tu ska za” (np. o ma lo wa niu
bra my: „Ale ście na pać ka li – sa me łzy
i far foc le”), ja ko „ktoś dwu li co wy
i wred ny” („Nie ob ga duj mnie, far foc -
lu!”, a co dla te go wy wo du naj waż -
niej sze – w slan gu pił kar skim – ja ko
„li che lub nie do kład ne ude rze nie pił -
ki” („Aleś far foc la po słał!”).

Sko ro za tem w slan gu pił kar skim
far fo cel to „li che lub nie do kład ne
ude rze nie pił ki”, nie trud no o po sze -
rze nie za kre su uży wal no ści te go
wy ra zu, jak w cy ta cie otwie ra ją -
cym dzi siej szy od ci nek: „Bo ru co wi
zda rza ło się pu ścić far foc la”, czy li
„cza sem pu ścił strzał mar ny, li chy, ła -
twy do obro ny”.

Wska za li śmy wy żej po cho dze nie
for my far fo cel: od nie miec kie go
rze czow ni ka Vor fot zel.

Współ cze sne słow ni ki pol sko -nie -
miec kie przy ha śle far woc le po da ją
od po wied nik Fet zen.

W czę ści nie miec ko -pol skiej z ko -
lei przy ha śle Fet zen ma my zna cze -
nie „gał ga nek, łach man”. Przy ta -
czam te pa ry wy ra zo we, by śmy
so bie na ko niec uświa do mi li czę ścio -
we po kre wień stwo far foc li z po -
tocz nie uży wa nym sło wem hun -
cwot – „nic poń, ło buz, szel ma”. To
ostat nie też po cho dzi z ję zy ka nie -
miec kie go – od zło żo ne go sło wa
Hunds fott, do słow nie zna czą ce go
ty le, co „psi ty łek”, a do sad niej „or -
gan płcio wy su ki”.

■

Farfocle

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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B
o le sław Lu bosz był ty ta nem pra cy,
jed nym z naj wy bit niej szych po etów

i pro za ików z ro do wo dem ślą skim, ale
tak że do cie kli wym, ma ją cym ogrom ną
wie dzę pu bli cy stą, ese istą, kry ty kiem,
tłu ma czem, wy daw cą, znaw cą li te ra tu -
ry i te atru. Uko chał ro dzin ne Tar now -
skie Gó ry, ca łą ślą ską kra inę, jak kol wiek
o so bie i o lu dziach tej zie mi pi sał
oszczęd nie, mą drze, bez zbęd ne go pa -
to su i sen ty men tu. Był jed nym ze
współ za ło ży cie li Sto wa rzy sze nia Mi ło -
śni ków Zie mi Tar no gór skiej. Po zo sta -
wił po so bie wspo mnie nie do bre go
czło wie ka i ar ty sty sło wa, je go spu ści -
zna obej mu je bar dzo wie le ksią żek
i nie zli czo ną licz bę pu bli ka cji pra so -
wych.

Bo le sław Lu bosz uro dził się w mie -
ście – jak czę sto pod kre ślał – pra co wi -
tych gwar ków 11 stycz nia 1928 ro ku
w do mu przy ul. Sien kie wi cza 10. „Ileż
to lat mu si mi nąć za nim czło wiek po wo -
ła ny zo sta nie do od kry cia świę to ści
swe go mia sta” – na pi sał w jed nym ze
swo ich wier szy, po miesz czo nych w ostat -
nim zbio rze za ty tu ło wa nym Póź ny ho ry -
zont.

Oj ciec Bo le sła wa Lu bo sza, Fran ci -
szek, po cho dził z Ryb nej pod Tar now ski -
mi Gó ra mi. Był uczest ni kiem trzech po -
wstań ślą skich. Po ich za koń cze niu osiadł
z żo ną, Au gu sty ną z Mroz ków, w Tar now -
skich Gó rach i pra co wał na ko lei ja ko ślu -
sarz ma szy no wy, ukoń czył też tech nicz -
ną szko łę za wo do wą. Mat ka pi sa rza
wy wo dzi ła się z Żer nik pod Gli wi ca mi.
Je go dziad ko wie zaś, za rów no ze stro ny
oj ca (Fran ci szek), jak i mat ki (Kac per),
by li gór ni ka mi.

Przy szły pi sarz przy kła dał się do na uki,
naj pierw w tar no gór skiej Szko le Pod sta -
wo wej im. Kró la Ja na III So bie skie go,
póź niej, już po woj nie, w Gim na zjum i Li -
ceum im. Księ cia Ja na Opol skie go. Roz -
czy ty wał się w książ kach zgro ma dzo nych
w bi blio te ce oj ca. Dzię ki te mu po znał
m.in. twór czość Mic kie wi cza, Sien kie wi -
cza, Rey mon ta, Orzesz ko wej, Ko nop nic -
kiej, ale tak że kla sy ków nie miec kich: Go -
ethe go, Schil le ra, He ine go. W cza sie

spo tkań au tor skich lu bił opo wia dać o swo -
ich gim na zjal nych pro fe so rach, któ rzy
wy war li du ży wpływ na je go roz wój in -
te lek tu al ny oraz wy bór kie run ku stu -
diów. Wspo mi nał na uczy ciel kę ma te -
ma ty ki Ja dwi gę Wa rzew ską, po lo ni stę
Sta ni sła wa Hu zę, na uczy cie la ję zy ka
fran cu skie go Wła dy sła wa Sem ko wi cza,
hi sto ry ka Wła dy sła wa Pia sec kie go, fi zy -
ka Ta de usza Gron dal czy ka. W okre sie na -
uki szkol nej po wsta ły pierw sze je go
wier sze. Wte dy też po znał po ezję Mi ło -
sza, Za gór skie go, Pe ipe ra, Le cho nia,
Iwasz kie wi cza, jak rów nież zgłę biał pro -
zę Pru szyń skie go, Bo row skie go, Żu -
krow skie go, Dy ga ta.

Po ma tu rze roz po czął stu dia po lo ni -
stycz ne i sla wi stycz ne na Uni wer sy te cie
Ja giel loń skim w Kra ko wie. W gro nie pro -
fe so rów Bo le sła wa Lu bo sza zna leź li się
m.in. Ju lian Kle iner, Sta ni sław Pi goń, Ka -
zi mierz Wy ka, Ze non Kle men sie wicz,
Ro man In gar den, Jan Sa fa re wicz, Ta de -
usz Gra bow ski.

De biu to wał wier sza mi na ła mach
„Dzien ni ka Li te rac kie go” – do dat ku ty -
go dnio we go do „Dzien ni ka Pol skie go”
w ro ku 1950. W na stęp nym ro ku, bę dąc
na ostat nim ro ku stu diów, roz po czął pra -
cę w „Dzien ni ku Za chod nim”. Wte dy zo -
stał też se kre ta rzem Ko mi te tu Or ga ni za -
cyj ne go, two rzą ce go się z ini cja ty wy
szty ga ra Al fon sa Ko pii, póź niej sze go
Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków Zie mi Tar -
no gór skiej.

W 1951 ro ku, za na mo wą Wil hel ma
Szew czy ka, zo stał człon kiem kan dy da tem
Związ ku Li te ra tów Pol skich w Ka to wi -
cach. Spo tkał w nim wie lu zna nych twór -
ców, m.in.: Gu sta wa Mor cin ka, Sta ni sła -
wa Li go nia, Zdzi sła wa Hie row skie go,
Alek san dra Baum gard te na, Ja na Brzo zę.

Po ukoń cze niu stu diów Bo le sław Lu -
bosz wró cił na Śląsk. W 1958 ro ku wy -
je chał z Tar now skich Gór, po dej mu jąc
w Biel sku-Bia łej pra cę kie row ni ka li te rac -
kie go w tam tej szym te atrze. Pra cę tę
wy ko ny wał przez 9 lat. Od koń ca lat
sześć dzie sią tych ubie głe go wie ku miesz -
kał z żo ną Wa le rią i sy nem Wa cła wem
w Ka to wi cach. Póź niej w su mie przez

20 lat pra co wał na sta no wi sku kie row ni -
ka li te rac kie go w te atrach Cie szy na, So -
snow ca, Czę sto cho wy, Ka to wic i Opo la.

Pierw szy zbiór wier szy Czas bal la dy
wy dał w Ka to wi cach w 1959 ro ku, jak kol -
wiek uwa żał, że waż niej szą od de biu tu by -
ła je go dru ga książ ka po etyc ka: Mil cze nie
wę gla z 1962 ro ku, de dy ko wa na mat ce
Au gu sty nie i żo nie Wa le rii. Po wie dział
w roz mo wie z Edwar dem Szo pą: „Zna la -
złem w niej swo ją for mu łę twór czą. I swój
te mat. Był to trop, któ ry pro wa dził
do skom pli ko wa nej na tu ry czło wie ka tej
zie mi”.

W na stęp nych la tach wy dał na stęp ne
zbio ry wier szy, m.in.: Od kry wa nie Ko lum -
ba, Spoj rze nie za sie bie, Rzecz oso bi stą,
Gniaz do. Od 1969 ro ku pra co wał w dwu -
ty go dni ku „Po glą dy”, któ re mu po zo stał
wier ny aż do roz wią za nia pi sma w sta nie
wo jen nym.

Przez kil ka lat, od ro ku 1975, był za -
stęp cą re dak to ra na czel ne go Wy daw nic -
twa „Śląsk” w Ka to wi cach; kie ro wał re -
dak cją li te ra tu ry pięk nej.

W Uni wer sy te cie Ślą skim w Ka to wi cach
pro wa dził przez pe wien czas za ję cia z li -
te ra tu ry na IV ro ku, a na V ro ku – wy kła -
dy mo no gra ficz ne. W ro ku 1969 Bo le sław
Lu bosz wy dał ga wę dę li te rac ką za ty tu ło -
wa ną Kra ina gwar ków i la sów. To nie zwy -
kle barw na i mą dra opo wieść o lu dziach tej
zie mi, od gwar ków do gór ni ków, o la sach,
o do by wa nych skar bach z cze lu ści pod zie -
mi, ca łej oży wio nej i nie oży wio nej przy -
ro dzie, zna mie ni tych i sław nych go ściach,
któ rzy od wie dza li ów cze sny re gion by tom -
sko-tar no gór sko-lu bli niec ki.

Dru ko wał ar ty ku ły pu bli cy stycz ne,
ese je, opo wia da nia i fe lie to ny na ła mach
m.in. „Ży cia Li te rac kie go”, „Li te ra tu -
ry”, „Dzien ni ka Za chod nie go”, „Opo la”,
„Kwar tal ni ka Opol skie go”, „So bót ki”,
„Od ry”, „Prze mian”, „Za ra nia Ślą skie go”,
„Po glą dów”, „Po ezji”, i „Pa no ra my”,
w któ rej rów nież pra co wał. Waż ną dzie -
dzi ną je go ak tyw no ści twór czej po zo sta -
wa ła pra ca nad tłu ma cze nia mi z ję zy ka łu -
życ kie go. Bo le sław Lu bosz prze ło żył
na ję zyk pol ski m.in. po wieść łu życ kie -
go pi sa rza Ju ri ja Ko cha Drze wo wi śni,
opo wieść Mar ci na No wa ka -Niej chorń -
skie go Kra bat i in ne utwo ry. Tłu ma czył
też li te ra tu rę nie miec ką, cze ską i ro syj ską.
Z ko lei książ ki Bo le sła wa Lu bo sza by ły
tłu ma czo ne na ję zy ki: nie miec ki, cze ski,
łu życ ki, ukra iń ski. Ogrom na jest tak że
licz ba roz ma itych utwo rów Bo le sła wa Lu -
bo sza w wy daw nic twach zbio ro wych
w kra ju i za gra ni cą, re cen zji i omó wień
je go ksią żek, przy zna nych na gród, spo -
tkań au tor skich, wy po wie dzi i roz mów
w środ kach prze ka zu.

W po ło wie lat sie dem dzie sią tych Pan
Bo le sław roz stał się na dłu gi czas z pi sa -
niem wier szy. Uka za ły się bo wiem je go
książ ki pro za tor skie: zbiór opo wia dań za -
ty tu ło wa nych Opo wie dzieć za po mnie nie
do ty czą cych okre su po wstań ślą skich
oraz lat oku pa cji; ese je Fi lo ma ci i en tu -
zja ści m.in. o go dzi nach ślą skich Ada ma
Mic kie wi cza, o Jó ze fie Lom pie, Paw le
Stal ma chu, cie szyń skich fi la re tach,
o twór czo ści Ema nu ela Imie li; po wieść

Bo le sław Lu bosz

– przy pi sy

do bio gra fii

KRYSTIAN KRZEMIŃSKI
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psy cho lo gicz nąWyj ście z ognia,
któ ra po sia da struk tu rę sen sa cyj -
nej no we li; zbiór szki ców hi sto -
rycz no -li te rac kich Bo ha te ro wie
i sta ty ści o daw nych spra wach
Ślą ska, m.in. o bi twie pod By czy -
ną w 1588 ro ku, o wkła dzie
do kul tu ry ślą skich arian, o po -
tom kach Ja na III So bie skie go
zwią za nych ze Ślą skiem, o kon -
tak tach ślą skich fi lo ma tów.
W 1987 ro ku uka za ły się Opo -
wie ści o sław nych ko chan kach.

W 1990 ro ku, czy li po 9 la tach
od wy da nia Rze czy oso bi stej,
Bo le sław Lu bosz po wró cił do po -
ezji pu bli ku jąc po emat Czte ry po -
ry od ku pie nia. To czy się w nim
dia log ma łe go czło wie ka, któ ry
jest mierz wą hi sto rii, ze sta rym
czło wie kiem Ein ste inem. Po eta
od sła nia w nim zie mie Pia stów,
Po la ków z Po do la, Wo ły nia, Li -
twy i Bia ło ru si; zie mie Mic kie -
wi czów i Sło wac kich, Za lew -
skich, So bie skich; zie mie Lom py,
Miar ki, Bon czy ka, Kor fan te go.
Ja wią się rów nież ma łe oj czy zny:
Opo le, Wro cław, Zie lo na Gó ra,
Tar now skie Gó ry, Strzyb ni ca,
Rep ty, Bo brow ni ki, So wi ce,
Czar na Hu ta, Pnio wiec. Wy ra sta -
ją zno wu sym bo le: Gó ra Świę tej An ny,
po wsta nia ślą skie, Wie ża Spa do chro no -
wa. Po brzmie wa tak że, na ra sta jąc i opa -
da jąc, mu zy ka Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec -
kie go.

Przez wie le lat au tor Czte rech pór od -
ku pie nia za sia dał w ju ry Tar no gór skie go
Kon kur su Po etyc kie go imie nia ks. Ja -
na Twar dow skie go, któ re go twór czy nią
i se kre ta rzem jest Sta ni sła wa Szym czyk.
Za sia dał też w ju ry kon kur su gwa ro we -
go Po na szy mu, czy li po ślą sku ra zem
z prof. Do ro tą Si mo ni des, prof. Ja nem
Miod kiem i Ka zi mie rzem Kut zem.
Do udzia łu w pra cach ju ry za pro si ła Pa -
na Bo le sła wa twór czy ni te go kon kur -
su – se na tor Ma ria Pań czyk-Po zdziej. Kie -
dy po ja wi li się uczest ni cy z oko lic je go
ro dzin ne go mia sta, Pan Bo le sław pro mie -
nio wał, gdyż miał roz le głą wie dzę hi sto -
rycz ną, geo gra ficz ną i ta ką wie dzę czy -
sto ludz ką.

W 1990 ro ku wy dał też ko lej ny zbiór
wier szy Wa wel, w na stęp nych la -
tach – Wier sze łu życ kie, an to lo gię po wo -
jen nej po ezji ser bo -łu życ kiej Z bie giem
Stru gi, z bie giem lat, zbiór fe lie to nów Al -
fa bet ślą ski, w któ rych nie za bra kło tar -
no gó rzan: dra Bro ni sła wa Ha ge ra, szty -
ga ra Al fon sa Ko pii, ks. in fu ła ta Mi cha ła
Lew ka, praw ni ka Jó ze fa Nie dzie li, re dak -
tor Ma rii Pań czyk-Po zdziej, Jó ze fa Pier -
ni kar czy ka i je go sy na Cze sła wa Pier ni -
kar czy ka.

W 1996 ro ku Bo le sław Lu bosz wy dał
po wieść Two ja za gła da w Rzy mie – pierw -
szą część dyp ty ku o zda rze niach w Ita lii
na tle sy tu acji po li tycz no-kul tu ro wej
w XIV wie ku, a po niej, w na stęp nym ro -
ku – opo wia da nia Ślą ski het man oraz dru -
gą część dyp ty ku za ty tu ło wa ną Co la di
Rien zo. Książ ka ta opo wia da o ka rie rze

i o dzie jach upad ku XIV-wiecz ne go rzym -
skie go try bu na Co la di Rien zo, zwo len ni -
ka po wro tu re pu bli ki i zjed no cze nia
pod rzym ską su pre ma cję państw-miast
Pół wy spu Ape niń skie go.

W 1998 ro ku Bo le sław Lu bosz ob cho -
dził sie dem dzie sią tą rocz ni cę uro dzin.
Z tej oka zji je go przy ja cie le skie ro wa li
pod ad re sem Ju bi la ta wspo mnie nia, aneg -
do ty, wier sze, re flek sje, ry sun ki. Z tek stów
tych i ry sun ków po wsta ła nie zwy kła
i wy jąt ko wa książ ka za ty tu ło wa na Tro pi -
ciel słów, któ ra bar dzo ucie szy ła i wzru -
szy ła Pa na Bo le sła wa. Ju bi le uszo we spo -
tka nie z Bo le sła wem Lu bo szem od by ło
się w tar no gór skim Mu zeum w ra -
mach 51. „Wie czo ru pod re ne san so wym
stro pem” w dniu 6 mar ca 1999 ro ku.
Do Mu zeum przy by li nie któ rzy współ au -
to rzy Tro pi cie la słów. Re dak tor Ma ria
Pań czyk -Po zdziej na an te nie Pol skie go
Ra dia Ka to wi ce nada ła go dzin ną re la cję
z te go ju bi le uszo we go „Wie czo ru”.

We wrze śniu 1999 ro ku Bo le sła wo wi
Lu bo szo wi przy zna no ty tuł Ho no ro we go
Oby wa te la Tar now skich Gór za je go
twór czość li te rac ką i pu bli cy stycz ną.

Ko bie to, bo ski dia ble to ko lej na książ -
ka Bo le sła wa Lu bo sza, wy da na w 2000
ro ku. Tym ra zem twór ca na pi sał opo wieść
o mi ło ści Ada ma Mic kie wi cza, wiel kie -
go twór cy, o po ecie doj rze wa ją cym
do eks pan sji twór czej, a za ra zem o wraż -
li wym mło dym czło wie ku, któ ry po szu -
ku je mi ło ści, przy ja ciół i pięk na.

Pod ko niec 2000 ro ku w ka na dyj skim
wy daw nic twie „Si li can Ho use” w Mis sis -
su aga uka zał się wy bór wier szy Bo le sła -
wa Lu bo sza Nie do sko na łość. Au to rem
wy bo ru jest Flo rian Śmie ja – hi spa ni sta,
po eta, tłu macz, na uko wiec i edy tor. Twór -
ców tych łą czy ły wię zi przy jaź ni, zna czo -

ne tar no gór ski mi wspo mnie nia -
mi, wy mia ną li stów i ksią żek.

Ob szer ny zbiór wier szy Póź -
ny ho ry zont to ostat nia książ ka
Bo le sła wa Lu bo sza, któ ra uka za -
ła się na krót ko przed je go śmier -
cią. Po miesz czo ne w tym to mie
wier sze po wsta wa ły w okre sie
cięż kiej cho ro by, kie dy Pan Bo -
le sław świa do my był swe go sta -
nu. W po sło wiu  pro fe sor Ma rek
Pie cho ta na pi sał m.in.: „Gdy bym
miał szu kać do mi nant te go to mu,
mu siał bym z pew no ścią wska zać
na nie ustan ne zdzi wie nie, za dzi -
wie nie: so bą i świa tem, so bą
w świe cie i so bą dla świa ta, so -
bą i in ny mi, świa tem w so bie; to
po ezja bar dzo oso bi sta, a jed nak
nie mo gę oprzeć się wra że niu, że
kry ją ca za so bą jesz cze ja kąś ta -
jem ni cę. Je śli mo ja in tu icja mnie
nie za wo dzi, Pan Bo le sław nie
od sła nia w peł ni, nie kie dy nie
do po wia da my śli, nie for mu łu je
osta tecz nych są dów, nie zmie nia
wy po wie dzi w gra ni to wy po -
mnik skoń czo ne go olśnie nia”.

W przy wo ła nej książ ce Tro pi -
ciel słów Edward Szo pa za dał
Bo le sła wo wi Lu bo szo wi py ta nie,
ostat nie, ja kie pa dło w ich roz -

mo wie, py ta nie o speł nie nia i nie speł nie -
nia. Pi sarz, po eta, ar ty sta sło wa, od po wie -
dział: „Uwa żam, że ży cie koń czy się
nie speł nie niem. Po cią ga za so bą wszyst -
kie wiel kie za mie rze nia z okre su mło do -
ści, czy li bu rzy i na po ru. Mo ja twór czość,
jak ży cie, koń czy się w po dob ny spo -
sób…”.

W to mie Póź ny ho ry zont znaj du je my
wiersz Tar now skie Gó ry z de dy ka cją: Ma -
ry si Pań czyk -Po zdziej. Wiersz -wy zna nie,
wiersz przej mu ją cy. Po słu chaj my:

O tej od na le zio nej po rze,
kie dy scho dzą się po dmu chy
wszyst kich po ko leń – w tym miej scu,
gdzie pul su je śro dek mo je go świa ta,
co dzien nie od no wa wpro wa dzam się
do mia sta mo ich wiel kich obo wiąz ków.
Wiem, że tyl ko tu mo gę od na leźć
nie bo i zie mię i ową roz kwi ta ją cą
w mro kach ro bo czych myśl czło wie czą.
…. Tak bę dzie po wsze cza sy!

Bo le sław Lu bosz zmarł 7 wrze -
śnia 2001 ro ku w Ka to wi cach. Urnę
z Je go pro cha mi zło żo no do gro bu te ściów
Em my i Fran cisz ka Ki da łów na sta rym
cmen ta rzu przy ko ście le św. An ny w Tar -
now skich Gó rach w dniu 14 wrze śnia. Ca -
ły czas pod czas po grze bu pa dał drob ny
deszcz.

■

Lau da cja na uro czy stość nada nia imie -
nia Bo le sła wa Lu bo sza Miej skiej Bi blio -
te ce Pu blicz nej w Tar now skich Gó rach
przy ul. Zam ko wej 5 w dniu 8 ma ja 2009
ro ku. Esej w wer sji roz sze rzo nej uka że się
w to mie „Świa ty po etyc kie Bo le sła wa Lu -
bo sza” pod red. Ma ria na Ki sie la i Ka ta -
rzy ny Nie spo rek. 
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stycz nia Or szak Trzech Kró li już
po raz ko lej ny wy ru szył w dro gę spod

ka to wic kiej ka te dry Chry stu sa Kró la.
W po dob nie jak w po przed nich la tach
im pre za zgro ma dzi ła wie lu miesz kań -
ców, no wo ścią by ła jed nak zmia na tra -
sy po cho du.

Or szak Trzech Kró li to naj więk sze ja -
seł ka na świe cie. W Pol sce jest sto sun -
ko wo no wą tra dy cją. Barw ne wi do wi -
sko, or ga ni zo wa ne w dniu Ob ja wie nia
Pań skie go, w trak cie któ re go miesz kań -
cy wcie la ją się w po sta ci z cza sów na -
ro dzin Je zu sa, po cho dzi z Hisz pa nii, bar -
dzo po pu lar ne jest tak że w Mek sy ku.
W kul tu rze hisz pań skiej or szak od by wa
się 5 stycz nia, a w wie lu mia stach Trzej
Kró lo wie roz da ją dzie ciom oglą da ją cym
wi do wi sko cu kier ki i sło dy cze. W tam -
tej szej tra dy cji to wła śnie Trzej Kró lo -
wie, a nie św. Mi ko łaj przy no szą dzie -
ciom pre zen ty; ist nie je więc wie le
po wo dów, dla któ rych dzień ten uwiel -
bia ny jest przez naj młod szych.

W Pol sce pierw sze or sza ki po ja wi ły
się dzie więć lat te mu na uli cach To ru nia
i War sza wy, a wkrót ce barw ny zwy czaj
przy jął się w in nych mia stach, jed nak
praw dzi wy roz kwit tej im pre zy im pre -
zy na stą pił po 2011 ro ku, gdy dzień
6 stycz nia ja ko Świę to Trzech Kró li
stał się wol ny od pra cy.

Jed nym z pierw szych miast, któ re
pod ję ły zwy czaj kró lew skie go po cho du
by ły Ka to wi ce. Jak co ro ku, po chód roz -
po czął się pod ka to wic ką ka te drą.

– Za pra sza jąc die ce zjan do udzia łu
w Or sza ku me tro po li ta ka to wic ki ar cy -
bi skup Wik tor Skworc za uwa żył, że
jest on or ga ni zo wa ny z en tu zja zmem
przez tych, któ rzy wzo rem ewan ge licz -
nych Mę dr ców ze Wscho du zmie rza ją
do Be tle jem – po in for mo wa ło biu ro
pra so we ar chi die ce zji ka to wic kiej. – Jak
na pi sał abp Skworc, „prze cho dzą uli ca -
mi na szych miast, aby dzie lić się ra do -
sną praw dą o na ro dze niu Zba wi cie la
świa ta i pro wa dzić wszyst kich do du cho -
we go spo tka nia z Nim. Ser decz nie za pra -
szam – zwłasz cza Ro dzi ny – do udzia -
łu w Or sza ku Trzech Kró li w Wa szych
pa ra fiach i miej sco wo ściach. Za pra -
szam do wyj ścia na dro gi ar chi die ce zji
ka to wic kiej, aby śpie wać ko lę dy i ma ni -
fe sto wać ra dość z bli sko ści Bo ga, któ ry

stał się Czło wie kiem dla na sze go zba wie -
nia i zo stał ob ja wio ny na ro dom. Niech
ta pro ce sja, sym bo licz ne włą cze nie się
w Or szak Trzech Kró li, umoc ni wie rzą -
cych, zbli ży do Ko ścio ła tych, któ rzy się
od nie go od da li li, po mo że zna leźć Bo -
ga tym, któ rzy Go szu ka ją. Niech udział
w mar szu bę dzie złą czo ny z uczest nic -
twem w Eu cha ry stii w ko ście le pa ra fial -
nym lub w ka to wic kiej ka te drze Chry -
stu sa Kró la”.

Tra dy cyj nie or szak po prze dzi ła msza
św. w ka te drze o godz. 12. Wio sen na au -
ra po zy tyw nie za sko czy ła za rów no or -
ga ni za to rów, jak i uczest ni ków pro ce sji.
Przed godz. 14 or szak wy ru szył w dro -
gę. W prze ci wień stwie do lat wcze śniej -
szych nie kie ro wał się jed nak w stro nę
Ryn ku i Ron da, lecz na osie dle Pa de rew -
skie go. Barw ny ko ro wód prze szedł uli -
cą Po wstań ców na uli cę Wi ta Stwo sza,
a na stęp nie na plac Miar ki. Stąd udał się
w stro nę pla cu Sej mu Ślą skie go, po now -
nie wszedł na uli cę Po wstań ców i da lej
na plac Ra dy Eu ro py. Fi nał or sza ku od -
był się na pla cu Żoł nie rza Pol skie go
na osie dlu Pa de rew skie go. W trak cie po -
cho du mia ło miej sce sześć przy stan ków,
w trak cie któ rych twór cy przed sta wia li
in sce ni za cję scen bi blij nych. Pierw sza ja -
seł ko wa sce na; „Ob ja wie nie”, ode gra na
zo sta ła przy ka te drze, na stęp nie uczest -
ni cy po cho du mo gli obej rzeć „Pierw szy
grzech”, za in sce ni zo wa ny u wy lo tu uli -
cy Wi ta Stwo sza do pla cu Miar ki. Ko -
lej ny mi przy stan ka mi na kró lew skiej
dro dze by ły: „Dwór He ro da” (na scho -
dach Urzę du Wo je wódz kie go), „Go -
spo da” (na ul. Po wstań ców) i „Wal ka do -
bra ze złem” (na pla cu Ra dy Eu ro py).
Sce ną fi na ło wą był „Po kłon w sta jen ce”
na pla cu Żoł nie rza Pol skie go. Tak że tu
od był się za my ka ją cy im pre zę kon cert
ze spo łu „Ty siąc lat ki” oraz wspól ne ko -
lę do wa nie.

– Or szak Trzech Kró li to od dol na ini -
cja ty wa, któ ra łą czy i spa ja lo kal ne
spo łecz no ści. To nie zwy kłe wy da rze nie
two rzą ro dzi ny, szko ły, na uczy cie le, są -
sie dzi, lo kal ne wła dze, księ ża i lu dzie do -
brej wo li – róż nych po glą dów i wy -
znań – któ rzy po świę ca ją swo je zdol no ści,
umie jęt no ści, czas i środ ki – wy ja śnia ją
or ga ni za to rzy po cho du. – Te go rocz ny or -
szak od był się pod ha słem „Bóg jest dla

wszyst kich”. Mo ty wem prze wod nim
by ło przy po mnie nie uczest ni kom or sza -
ku, że Bóg przy szedł, aby od ku pić każ -
de go czło wie ka i cze ka na wszyst kich.

Prze marsz bi blij nych po sta ci przez Ka -
to wi ce zgro ma dził kil ka ty się cy miesz -
kań ców. Uwa gę zwra ca ły bo ga te ko stiu -
my ak to rów od gry wa ją cych ro le
w or sza ku. W związ ku z uro czy sto ścią
Ob ja wie nia Pań skie go or sza ki Trzech
Kró li zor ga ni zo wa no też w po zo sta -
łych miej sco wo ściach re gio nu. Or sza ki
po ja wi ły się m.in. na uli cach My sło wic,
Cho rzo wa, Gli wic, Świę to chło wic, Lę -
dzin, Ja strzę bia Zdro ju, Ru dy Ślą skiej,
Pie kar Ślą skich, Ryb ni ka, Dą bro wy
Gór ni czej, Lu bliń ca, Tar now skich Gór,
Za brza.

W Czę sto cho wie or szak roz po czął
się mszą świę tą o godz. 12 w Ba zy li ce
Ar chi ka te dral nej pw. Świę tej Ro dzi ny.
Na bo żeń stwo od pra wił bi skup An drzej
Przy byl ski. Po mszy ko lo ro wy or szak
wy ru szył na Ja sną Gó rę

Rów nie uro czy ście ob cho dzo no Świę -
to Trzech Kró li na Pod be ski dziu. W Biel -
sku -Bia łej w głów ne ro le in sce ni za cji,
czy li w ty tu ło wych kró li wcie lili się m.in.
zna ni ak to rzy: Ja cek Bo ru siń ski z ka ba -
re tu Mu mio oraz To masz Lo rek z Te atru
Pol skie go w Biel sku -Bia łej. Tu tej szy or -
szak roz po czął się mszą o 10.30 w ko -
ście le św. Mak sy mi lia na Kol be go
w Biel sku -Bia łej Alek san dro wi cach.
Po na bo żeń stwie ko ro wód prze szedł
uli ca mi Wrzo so wą, Cie szyń ską, ron -
dem Hu lan ka i znów Cie szyń ską na Sta -
ry Ry nek, gdzie ob cho dy za koń czy ło ko -
lę do wa nie z ze spo łem „Dzień Do bry”.

Or szak Trzech Kró li po ja wił się też
na uli cach Żyw ca i Cie szy na. W Cie szy -
nie ob cho dy roz po czę to na Ryn ku
o godz. 13 i trwa ły one aż do go dzin
wie czor nych. W pro gra mie był Po kłon
Trzech Kró li, wspól ne ko lę do wa nie,
kon kurs dla dzie ci na naj pięk niej szy
strój or sza ko wy oraz kon cert ko lęd
w wy ko na niu Es tra dy Lu do wej Czan to -
ria w ko ście le św. Mag da le ny. Po nad to
od by ła się de gusta cja spe cja łów z kuch -
ni pa ra fial nej och mi strzy ni oraz kier -
masz han dlo wy. O godz. 20 w Bro wa -
rze Zam ko wym w ra mach „No cy
Trzech Kró li” roz po czę ły się im pre zy
mu zycz ne.

Ob cho dy Świę ta Trzech Kró li mia ły
też miej sce w licz nych miej sco wo -
ściach na te re nie Za głę bia Dą brow -
skie go. W So snow cu aż czte ry or sza ki
wy ru szy ły z ko ścio ła pw. Św. Flo ria na
w Za gó rzu, ko ścio ła pw. św. Jac ka
w Dań dów ce, oraz kli mon tow skich ko -
ścio łów pw. Mat ki Bo żej Ró żań co wej
i pw. Chry stu sa Kró la. Ko ro wo dy spo -
tka ły się na Pla cu Pa pie skim, gdzie na -
stą pił fi nał uro czy sto ści. W Bę dzi nie
uro czy sto ści roz po czę ły się mszą w ko -
ście le Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu -
sa przy alei Koł łą ta ja, a za koń czy ły się
przy ko ście le Świę tej Trój cy na wzgó -
rzu zam ko wym.

■

Trzej Kró lo wie

w Ka to wi cach
TOMASZ BIENEK
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W
Cen trum Kul tu ral no -Edu ka cyj -
nym w Czer wion ce -Lesz czy nach 9

li sto pa da 2017 ro ku od by ła się uro czy -
stość 50-le cia Bi blio te ki Pu blicz nej.
W czę ści ofi cjal nej wy da rze nia wy stą -
pi li wło da rze gmi ny i mia sta: Wie sław
Ja ni szew ski – bur mistrz Czer wion ki -
-Lesz czyn, Ber nard Strzo da – prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej oraz Ma rek
Pro fa ska – wi ce sta ro sta po wia tu ryb nic -
kie go. Głos za bra ły rów nież dr Edy ta An -
to niak -Kie dos – w za stęp stwie dy rek to -
ra Bi blio te ki Ślą skiej i Sta ni sła wa
Ada mek – dy rek tor Po wia to wej i Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Ryb ni ku.
Uro czy stość uświet nił po kaz fil mu pro -
mu ją ce go 50-let nią dzia łal ność bi blio te -
ki oraz kon cert ze spo łu Uni ver se.

Ju bi le usz 50-le cia Bi blio te ki Pu blicz -
nej w Czer wion ce -Lesz czy nach łą czył
pod su mo wa nie mi nio nych lat dzia łal no -
ści bi blio te ki z dys ku sją nad wy zwa nia -
mi te raź niej szo ści. Wy róż nio ne zo sta ły
in sty tu cje i oso by wspie ra ją ce książ ni -
cę. Alek san dra Pie tru szew ska, dy rek tor
Bi blio te ki Pu blicz nej, po dzię ko wa ła
tak że eme ry to wa nym pra cow ni kom
książ ni cy za wie lo let nią pra cę i za an ga -
żo wa nie. 

Nie wąt pli wie naj więk szą war to ścią bi -
blio te ki są czy tel ni cy, to oni wraz z bi -
blio te ka rza mi sta no wią du szę in sty tu cji
i ma ją wpływ na kie ru nek jej roz wo ju.
Z za so bów bi blio tecz nych w 2016 ro ku
ko rzy sta ło po nad 9000 użyt kow ni ków.
Miesz kań cy Czer wion ki -Lesz czyn
uczest ni czy li też w prze szło 400 spo tka -
niach au tor skich, lek cjach bi blio tecz nych
i warsz ta tach edu ka cyj nych or ga ni zo wa -
nych przez Bi blio te kę Cen tral ną wraz
z pod le ga ją cy mi jej fi lia mi. Obec nie Bi -
blio te ka Cen tral na po sia da 2320 ak -
tyw nych czy tel ni ków, wśród nich są oso -
by, któ re pa mię ta ją zbio ry z 1967 ro ku.
Pod czas ju bi le uszo wej uro czy sto ści wy -
róż nie ni zo sta li czy tel ni cy, któ rzy z bi -
blio te ką zwią za ni są naj dłu żej oraz ci,
któ rzy przez ostat nie kil ka na ście lat
prze czy ta li naj wię cej ksią żek.

Pod czas 50 lat ist nie nia na sza bi blio -
te ka roz wi ja ła się i zmie nia ła. W 2010
ro ku prze pro wa dzo no ge ne ral ny re mont
jej sie dzi by w ra mach pro jek tu „Bi blio -
te ka bez ba rier – prze bu do wa i wy po sa -
że nie Bi blio te ki Pu blicz nej w Czer -
wion ce -Lesz czy nach”. W wy ni ku
mo der ni za cji zo sta ła zwięk szo na po -
wierzch nia pla ców ki, a obiekt przy sto -
so wa no do po trzeb osób nie peł no spraw -
nych. 

Da ne do ku men tu ją ce dzia łal ność bi -
blio te ki, a tak że spo strze że nia i uwa gi
czy tel ni ków skła da ją się na ob raz in sty -
tu cji, któ ra nie ustan nie się roz wi ja, sta -
ra jąc się łą czyć tra dy cję z no wo cze sno -
ścią. Bi blio te ka tęt ni ży ciem, in try gu je
i przy cią ga. To już nie tyl ko wy po ży czal -
nia ksią żek, lecz tak że miej sce, w któ -
rym or ga ni zo wa ne są spo tka nia z pi sa -
rza mi, ilu stra to ra mi i ludź mi kul tu ry.

Z ŻYCIA
BIBLIOTEK

Biblioteka Publiczna w Czerwionce‐Leszczynach

Nie sza blo no wo

na Pięć dzie się cio le cie 
Dla wie lu miesz kań ców to okno
na świat, źró dło in for ma cji, in spi ra cji,
a tak że ośro dek upo wszech nia nia wie -
dzy. Nie zmien nie naj waż niej szą i wy jąt -
ko wą ro lą na szej bi blio te ki jest kre owa -
nie mo dy na czy ta nie, dla te go co ro ku
pla ców ka po dej mu je wie le dzia łań pro -

mo cyj nych, włą cza jąc się m.in. w ob cho -
dy Mię dzy na ro do we go Dnia Książ ki
Dzie cię cej czy Dnia Osób Nie peł no -
spraw nych. Bi blio te ka uczest ni czy tak -
że w kam pa nii spo łecz nej „Ca ła Pol ska
czy ta dzie ciom” oraz w Na ro do wym
Czy ta niu. 

Pamiątkowe statuetki z rąk Aleksandry Pietruszewskiej, dyrektor Biblioteki Publicznej w Czerwionce-
-Leszczynach, odebrały osoby wspierające książnicę
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Bi blio te ka Pu blicz na w Czer wion ce -
-Lesz czy nach, przy go to wu jąc ofer tę
kul tu ral ną i edu ka cyj ną, uwzględ nia
ocze ki wa nia lo kal nej spo łecz no ści.
W 2015 ro ku dzię ki pro jek to wi „Kra -
szew ski. Kom pu te ry dla bi blio tek”
wzbo ga ci ła się o dzie więć no wych
kom pu te rów, któ re tra fi ły do czy tel ni
mul ti me dial nej i wy po ży czal ni. Książ -
ni ca w 2016 ro ku wzię ła udział w pro -
jek cie Przy rod ni czy dia ment re gio nu,
któ re go ce lem by ła pro mo cja gmin nych
miejsc atrak cyj nych przy rod ni czo i tro -
ska o śro do wi sko na tu ral ne. W ra mach
przed się wzię cia pro wa dzo no lek cje bi -
blio tecz ne dla przed szko la ków
i uczniów szkół pod sta wo wych na te -
mat re cy klin gu i ochro ny śro do wi ska.
Bi blio te ka – dzię ki po zy ska ne mu gran -

to wi – za ku pi ła atrak cyj ne ma te ria ły dy -
dak tycz ne, po bu dza ją ce kre atyw ność
i roz wi ja ją ce umie jęt no ści ma nu al ne.
Gry edu ka cyj ne i ze sta wy pla stycz ne
ocza ro wa ły naj młod szych, a na uka sta -
ła się praw dzi wą przy jem no ścią. Po nad -
to Bi blio te ka Pu blicz na w Czer wion ce -
-Lesz czy nach w ra mach współ pra cy ze
Sto wa rzy sze niem „Naj waż niej sza Jest
Tra dy cja” zor ga ni zo wa ła cykl za jęć
kul tu ral no -edu ka cyj nych Ko pal nia Tra -
dy cji. Pra cow ni cy Bi blio te ki Cen tral nej
i fi lii bi blio tecz nych przy bli ża li za gad -
nie nie toż sa mo ści re gio nal nej, uka zu -
jąc Śląsk na tle in nych czę ści Pol ski.
Ce lem za jęć by ło upo wszech nia nie
kul tu ry ślą skiej, kształ to wa nie po czu -
cia wię zi z re gio nem oraz ro dzin ną
miej sco wo ścią. 

W 2017 ro ku w ra mach pro gra mu
Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go „Pro mo cja czy tel nic twa”
bi blio te ka we współ pra cy z Fun da cją
Sza fa Gra z Or non to wic zre ali zo wa ła
pro jekt Pre_tekst: od książ ki do sztu -
ki, dzię ki któ re mu miesz kań cy Czer -
wion ki -Lesz czyn mo gli uczest ni czyć
w wie lu spo tka niach au tor skich oraz
w warsz ta tach edu ka cyj nych i ar ty -
stycz nych. Do bi blio te ki przy je cha li
m.in.: Ja nusz L. Wi śniew ski, Mi chał
Ru si nek, An drzej Pi li piuk, Gra ży -
na i Woj ciech Ja giel scy, Alek san dra
Cie ślak, Mi łosz Mar kie wicz, An drzej
Ka pła nek, Tho mas Ar nold oraz naj bar -
dziej ocze ki wa ny gość – Mag da le -
na Za wadz ka, ak tor ka fil mo wa i te atral -
na, au tor ka książ ki Mo je szczę śli we
wy spy. Pro jekt przy czy nił się do za in -
te re so wa nia miesz kań ców li te ra tu rą
i przy cią gnął do bi blio te ki no wych
czy tel ni ków, stał się pre tek stem do ak -
ty wi za cji miesz kań ców przez za pro po -
no wa nie udzia łu w cie ka wych spo tka -
niach au tor skich i to wa rzy szą cych im
dzia ła niach ar ty stycz nych. 

Ju bi le usz bi blio te ki to do sko na ła
oka zja nie tyl ko do spoj rze nia wstecz,
ale też do pro mo cji ak tu al nych dzia łań.
Aby przy cią gnąć no wych czy tel ni ków,
nie ustan nie sta ra my się przy go to wy wać
nie ty po we, in try gu ją ce pro po zy cje,
któ re spra wią, że miesz kań cy bę dą po -
strze gać bi blio te kę ja ko no wo cze sną in -
sty tu cję pro po nu ją cą – oprócz war to -
ścio wej li te ra tu ry – bo ga tą i atrak cyj ną
ofer tę kul tu ral ną.

ALEK SAN DRA PIE TRU SZEW SKA

Podczas jubileuszowego spotkania wyróżniono najbardziej aktywnych czytelników biblioteki 
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Dro dzy Czy tel ni cy!

Za pra sza my do za pre nu me ro wa nia
mie sięcz ni ka „Śląsk” na 2018 rok!

Wy star czy wy ciąć i wy peł nić
za miesz czo ny obok blan kiet, a na stęp nie do ko nać

prze le wu na wska za ne kon to.

*
Pre nu me ra ta re dak cyj na gwa ran tu je

sys te ma tycz ną do sta wę pi sma 
do oso by za ma wia ją cej!

*
Ce na pre nu me ra ty, po dob nie jak ce na po je dyn cze go

eg zem pla rza nie ule ga zmia nie!

*
Pre nu me ra ta rocz na – 84 zło te

Pre nu me ra ta pół rocz na – 42 zło te
Pre nu me ra ta kwar tal na – 21 zło tych

*
Ce na jed ne go eg zem pla rza wy no si 7 zło tych.

*
Dzię ku je my wszyst kim do tych cza so wym
pre nu me ra to rom, za pra sza my no wych!

*
„Śląsk” uka zu je się przez 12 mie się cy w ro ku.

*
Za chę ca my tak że do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej

www.sla skgtl.com

*
PO LEĆ „ŚLĄSK” SWO IM ZNA JO MYM

I PRZY JA CIO ŁOM – WSZYST KIM,
KTÓ RYCH IN TE RE SU JE ŚLĄSK!

✂

sl01s73-78m  18-01-18  07:59  Strona 1



✂

74

Ostat ni dzień czło wie ka – wy sta wa Szy mo na Szew czy ka
w Ma łej Prze strze ni

KA TO WI CE. Szy mon Szew czyk (ur. 1989), ar ty sta au dio wi zu -
al ny, ab sol went Ma lar stwa na Aka de mii Sztuk Pięk nych w Ka -
to wi cach. Two rzy ob ra zy, in sta la cje, wi deo, sce no gra fie, ko la -
żo we obiek ty z wy ko rzy sta niem ma te ria łów bu dow la nych i ich
ta nich imi ta cji, ar ty sta wy obra ża so bie ostat ni dzień czło wie ka:
dusz ny, wil got ny, z fa lu ją cym od upa łu po wie trzem. Ostat ni ży -
wy czło wiek i za ra zem ostat ni zwie dza ją cy, błą ka się po opu sto -
sza łej oko li cy po dzi wia jąc pięk no za gła dy i po tę gę przy ro dy. Pró -
bu jąc zła pać ostrość w śro do wi sku peł nym błot nych wy zie wów,
bro dzi w gru zo wi skach przed mio tów i ko ści.

25. Biennale Plakatu Polskiego

KA TO WI CE. Wer ni saż wy sta wy po kon kur so wej 25 Bien na le Pla -
ka tu Pol skie go, po łą czo ny z ogło sze niem wy ni ków gło so wa nia
Ju ry i wrę cze niem na gród lau re atom. Bien na le Pla ka tu Pol skie -
go w Ka to wi cach jest zwią za ne z ka to wic ką uczel nią po przez oso -
by po my sło daw ców te go wy jąt ko we go przed się wzię cia, w tym
przede wszyst kim prof. Ta de usza Gra bow skie go, któ ry bien na -
le wy my ślił i do dziś, do ju bi le uszo wej edy cji jest w gro nie or -
ga ni za to rów i za go rza łych pro pa ga to rów pla ka tu. Wbrew wie -
lu opi niom i po dej rze niom pla kat cią gle po ja wia się w re ali za cjach,
jest i po zo sta nie jed nym z waż nych ele men tów współ cze snej sztu -
ki pro jek to wa nia.

Lau re aci 25 Bien na le Pla ka tu Pol skie go:
Na gro dy re gu la mi no we
Grand Prix – Ta de usz Gu staw Wik tor Epi ta fium dla Ka zi mie -

rza Ma le wi cza;
Zło ty Me dal – Wła dy sław Plu ta VII Mię dzy na ro do wy Kon kurs

Fle to wy;
Srebr ny Me dal – Mi chał Kliś Oga ki Brą zo wy Me dal – Mi ro -

sław Adam czyk Ka mień.
Na gro dy fun do wa ne:
Aka de mia Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu – Pa weł Ryż ko Wu -

jek ‘81;
Aka de mia Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach – Łu kasz Ray ski

Kon sty tu cja;
Aka de mia Sztuk Pięk nych w Gdań sku – Mi chał Kac per czyk

KON TRA Mi chał Kac per czyk + Stu den ci;
Aka de mia Sztuk Pięk nych w Kra ko wie – Jo an na Gór ska/Je -

rzy Ska kun Kro ki;
Wyż sza Szko ła Tech nicz na w Ka to wi cach – Jo an na Fry dry -

cho wicz -Ja niak Kry zys twór czy;
ZPAP O/Ka to wi ce – Ja cek Sta ni szew ski Ma ła Apo ka lip sa.
Wy róż nie nia Ho no ro we:
Jan Baj tlik Ce le bra te The Ci ty, Mo ni ka Soj ka Dy do Po ster Col -

lec tion, Pa try cja Lon ga wa Tłum, Mar cin Dzba nu szek Elek trow -
nia Gar ba ry. Do ku ment po ten cjal ny.

NOTATNIK
KULTURALNY
Redagują: 

Anna Gaitoer

Jan Picheta 

Joanna Kotkowska

Janusz Ireneusz Wójcik
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Wy sta wa Elż bie ty Ku raj: Po wy żej ko lo ru

KA TO WI CE. Ga le ria Ate neum – ob ra zy olej ne oraz wy ko na ne
w tech ni ce ema lii na bla sze. Elż bie ta Ku raj, ab sol went ka ka to -
wic kie go Wy dzia łu Gra fi ki Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko -
wie, dy plom zre ali zo wa ła  w 1982 w Pra cow ni Pro jek to wa nia
Książ ki prof. Sta ni sła wa Klu ski i w Pra cow ni Ma lar stwa prof.
Je rze go Du dy -Gra cza, a od 1999 jest pe da go giem na Uni wer sy -
te cie Ślą skim w In sty tu cie Sztu ki Wy dzia łu Ar ty stycz ne go
w Cie szy nie – obec nie na sta no wi sku pro fe so ra w Za kła dzie Ma -
lar stwa. Od ośmiu lat współ pra cu je z Fun da cją Ema il Art As so -
cia tion – Fry dlant nad Ostra wi cą  w Cze chach, or ga ni zu jąc sym -
po zja i wy sta wy pol sko -cze skie re ak ty wu ją ce tech ni kę ema lii
w Pol sce. Ma za so bą bli sko 60 wy staw in dy wi du al nych, jest lau -
re at ką po nad 20 na gród i wy róż nień w kon kur sach ma lar skich
O swo jej twór czo ści Elż bie ta Ku raj pi sze: (…) Ma lar stwo jest
eks pre sją uka zy wa nia rze czy wi sto ści ca łym so bą, wła sną oso -
bo wo ścią, cha rak te rem, in te lek tem, a ob raz – syn chro ni za cją ze -
spo lo nych ze so bą war to ści – no śni ków zna czeń two rzą cych
wspól nie de sy gnat tre ści. Wszyst kie wąt ki: ko lor, ma te ria, fak -
tu ra, for ma, prze strzeń, świa tło two rzą szczel ny sys tem po łą czo -
nych na czyń, są so bie nie zbęd ne, ale też mo gą peł nić ro le wy -
mien ne. Ko lor by wa for mą, prze strze nią, fak tu ra – ry sun kiem,
ma te ria – świa tłem… Two rzą za mknię tą, ży wą ca łość z per spek -
ty wą otwar te go, wie lo wąt ko we go prze ka zu, a ich zwią zek
i ory gi nal ny au tor ski po rzą dek de cy du ją o ja ko ści prze sła nia. (…)

Obchody 36. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek”

KA TO WI CE. Obchody rozpoczęto V edycją Biegu Dziewięciu
Górników, w których wzięło udział prawie 500 uczniów z 47 szkół
z terenu województwa śląskiego. 

W ko ście le pw. Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go w Ka to wi cach
od by ła się msza świę ta. Po na bo żeń stwie zgro ma dze ni prze ma -
sze ro wa li pod po mnik -krzyż przy bra mie ko pal ni Wu jek. W uro -
czy sto ści udział wzię ły ro dzi ny za mor do wa nych i po szko do wa -
nych gór ni ków, miesz kań cy Ka to wic, przed sta wi cie le władz
kra jo wych, re gio nal nych, lo kal nych oraz So li dar no ści. Stro nę rzą -
do wą re pre zen to wał wi ce mi ni ster ener gii Grze gorz To bi szow -
ski, mi ni ster spor tu Wi told Bań ka oraz wi ce pre mier Be ata Szy -
dło. Kan ce la rię pre zy den ta RP re pre zen to wał mi ni ster An drzej
De ra, któ ry od czy tał list Pre zy den ta RP dr An drze ja Du dy.

Pod Po mni kiem -Krzy żem Po le głych Gór ni ków prze ma wiał tak -
że Ro bert Ciu pa, dy rek tor Ślą skie go Cen trum Wol no ści i So li -
dar no ści. Uro czy sto ści za koń czył apel po le głych i zło że nie wień -
ców oraz kwia tów pod po mni kiem -krzy żem. Wi ce pre mier
Be ata Szy dło wzię ła udział w spo tka niu opłat ko wym z ro dzi na -
mi po szko do wa nych w cza sie pa cy fi ka cji

Manewry sportowe

KA TO WI CE. Ga le ria ASP w Ka to wi cach Ron do Sztu ki. Wy sta -
wa zbio ro wa do udzia łu w wy sta wie zo sta li za pro sze ni: Ja kub
Ada mek, Bar tek Bu czek, Hu bert Cze re pok, Woj ciech Ćwiert nie -
wicz, Nor bert Del man, Edward Dwur nik, Grze gorz Hań de rek,
Piotr Kos sa kow ski, Zbi gniew Li be ra, Ja nusz Łu ko wicz, Mar cin
Ma cie jow ski, Mi chał Mi nor, Do mi nik Rit szel, Grze gorz Sztwiert -
nia, Ire ne usz Wal czak, Woj tek Wil czyk. Na wy sta wie pre zen to -
wa ne są pra ce bę dą ce eks pre sją ar ty stycz ną, któ ra w świa do my
spo sób po dej mu je te mat spor tu. Ist nie je on w sztu ce już od sta -
ro żyt no ści, ale czę sto jest po mi ja ny we współ cze snym dys kur -
sie. Ar ty ści po ka zu ją cy swo je pra ce na wy sta wie czę sto się ga -
ją po iro nię czy czar ny hu mor, za da ją pu bli cy stycz ne py ta nia
wi dzo wi i so bie.

Czarne skrzydła

KA TO WI CE. Pa łac Scho ena – Mu zeum w So snow cu. Wy sta wa
zbio ro wa w ra mach ob cho dów 115-le cia mia sta So snow ca, w któ ‐
rej udział wzię li: Ry szard Grzyb, Bog dan Ko nop ka, Piotr Kos -
sa kow ski An drzej S. Ko wal ski, Igna cy Krie ger, Piotr Lu tyń ski,

Woj ciech Praż mow ski, Ja cek Ry ka ła, Mi łosz Wnu kow ski,
João Urban. Eks po zy cja pre zen tu je pra ce ar ty stów, któ rzy mie -
rzą się z za gad nie niem toż sa mo ści, re cep cji hi sto rii i pa mię ci oraz
fil my: The Art of Spie gel man, reż. Cla ra Ku per berg, Joëlle Ooster -
linck, AR TE Fran ce & Wi chi ta Films 2009, film de dy ko wa ny
au to ro wi kul to we go ko mik su Maus.

Wier szy na, reż. Hen ryk Urba nek, Te le wi zja Pol ska S.A. 1998, opo -
wia da ją cy o Za głę bia kach osia dłych w od le głej sy be ryj skiej wio -
sce na po cząt ku XX wie ku.

Wystawa „Zwrotnica. Po cząt ki neo awan gar dy
na Gór nym Ślą sku” 

KA TO WI CE. Mu zeum przy ka to wic kim ryn ku. Wy sta wa
„Zwrot ni ca. Po cząt ki neo awan gar dy na Gór nym Ślą sku” pre zen -
tu je ślą skie śro do wi sko ar ty stycz ne od czy ta ne przez pry zmat idei
wiel kiej awan gar dy XX wie ku.

Gór ny Śląsk na prze ło mie lat 40. i 50. był ży wym ośrod kiem
kul tu ry i sztu ki. Po sta wa de biu tu ją cych tu taj ar ty stów kształ to -
wa ła się w opo zy cji do po wsta ją ce go ustro ju. Roz dź więk po mię -
dzy for so wa nym przez wła dzę mo de lem sztu ki, pro pa gan do wym
wi ze run kiem re gio nu a kie run kiem ar ty stycz nych po szu ki wań
neo awan gar dy jest po twier dze niem, iż opór de biu tu ją cych
na Ślą sku mło dych twór ców wzma gał się pro por cjo nal nie
do par tyj ne go na ci sku. Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta nie Gli -
wic kie To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne, któ re zmie ni ło my śle nie o ro li
me dium fo to gra ficz ne go, po przez pra ce m.in. Ta de usza Ma ciej -
ki, Ada ma Schey ba la, Pio tra Ja ni ka, Je rze go Lew czyń skie go i Zo -
fii Ry det, któ re pre zen tu ją m.in. fa scy na cję wło skim re ali zmem,
fo to gra fią spo łecz ną, su biek tyw ną, ini cja ty wa mi ukie run ko wa -
ny mi na pre kur sor skie dzia ła nia kon cep tu al ne.

Waż ną część nar ra cji sta no wią dzie ła ma la rzy z ST -53 w Ka -
to wi cach, któ rzy za sły nę li z sa mo dziel nej in ter pre ta cji „Teo rii
wi dze nia” Wła dy sła wa Strze miń skie go. Gru pa już swo ją na zwą
ak cen to wa ła tra gicz ną sy tu ację mia sta wpi sa ne go w plan par tyj -
nych dzia łań, a z dru giej sprze ci wia ła się re żi mo wi, wska zu jąc
na in spi ra cję zde gra do wa nym przez wła dze Wła dy sła wem
Strze miń skim.

Eks po zy cja pre zen tu je rów nież twór czość Ur szu li Broll,
Klau diu sza Ję dru si ka, Zdzi sła wa Stan ka, Ta de usza Śli ma kow -
skie go, Hi la re go Krzysz to fia ka, Ste fa na Ga idy, Ire ny Bąk, Ma -
rii Ob rem by, a tak że Kon ra da Swi nar skie go. Kon se kwen cją ar -
ty stycz nych do ko nań tych twór ców by ły m.in. ta kie zja wi ska jak
An ty fo to gra fia i ONE IRON w la tach 70 – któ re tak że pre zen -
to wa ne są na wy sta wie.

Pro szę się ro zejść! Tu nie ma na co pa trzeć 

KA TO WI CE. Ga le ria Po je dyn cza. Wy sta wa zbio ro wa pt. „Pro -
szę się ro zejść! Tu nie ma na co pa trzeć.” ma sta no wić roz wi -
nię cie te zy Ja cqu es’a Ran cière’a o funk cjo no wa niu w prze strze -
ni wi dzial no ści tzw. „po li cyj nej wer sji hi sto rii”.

Pro jekt ma sta no wić ro dzaj opo wie ści o ob ra zach wi dzial nych
i nie wi dzial nych, wy par tych i po żą da nych, mod nych i od rzu ca -
nych. Za ło że niem ku ra tor skim przy świe ca ją cym wy sta wie by -
ło po zo sta wie nie cał ko wi tej swo bo dy wy po wie dzi ar ty stom, któ -
rzy otrzy ma li za za da nie przy go to wa nie i re ali za cję dzie ła
sta no wią ce go swo bod ną  in ter pre ta cję idei wy sta wy, przy czym
je dy nym pa ra me trem wspól nym są ga ba ry ty pra cy, któ re nie mo -
gą prze kro czyć stan dar do we go wy mia ru A4.

Kie dy Ka to wi ce by ły Sta li no gro dem. 1953 – 1956

KA TO WI CE. Ga le ria Mia sta Ogro dów. Wy sta wa „Kie dy Ka to ‐
wi ce by ły Sta li no gro dem… 1953‐1956” po wsta ła ja ko re zul tat
re ali zo wa ne go w 2017 r. mię dzy na ro do we go pro jek tu „By łem
miesz kań cem mia sta Sta li na”. W przed się wzię ciu wzię ło udział
pięć miast z kra jów Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej, któ re
w cza sach ko mu ni stycz nych no si ły na zwę na cześć Jó ze fa Sta -
li na. W Pol sce ten prze mia no wa no Ka to wi ce na Sta li no gród
w okre sie od mar ca 1953 r. do paź dzier ni ka 1956 r., mia sto Bra - 75
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szów w Ru mu nii (Oraşul Sta lin, 1951-1961), Kuçova w Al ba -
nii (Qy te ti Sta lin, 1950-1990), War na w Buł ga rii (Sta lin, 1949-
1956) i Du naújváros na Wę grzech (Sztálinváros, 1951-1961).
W każ dej z tych miej sco wo ści pro jekt re ali zo wa ły na uko we ośrod -
ki ba daw cze oraz in sty tu cje kul tu ry. Ko or dy na to ra mi prac
w Ka to wi cach by ło Od dzia ło we Biu ro Edu ka cji Na ro do wej In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej oraz Ka to wi ce Mia sto Ogro dów – In -
sty tu cja Kul tu ry im. Kry sty ny Bo che nek.

Mi ste rium świa tła

SO SNO WIEC. W So sno wiec kim Cen trum Sztu ki – Za mek Sie -
lec ki moż na oglą dać wy sta wę fo to gra fii au tor stwa Ma cie ja Sto -
bier skie go pt. „Tchnie nia. Ob li cza ko ścio ła św. Ja na Chrzci cie -
la w Sie wie rzu”. O swo jej naj now szej wy sta wie tak mó wi jej
au tor – zna ko mi ty asy sta fo to graf: – Wszyst ko, co po przez fo to -
gra fię pró bu ję od kryć, za re je stro wać i po ka zać, spo tka ło się w tym
miej scu. Wie le ty go dni ob ser wa cji, cze ka nia na od po wied nie świa -
tło, roz mów z hi sto ry ka mi, prze glą da nia ar chi wów i ksią żek, po -
zna wa nia miejsc zwią za nych hi sto rycz nie z ko ścio łem za owo co -
wa ło pre zen to wa nym cy klem. A za czę ło się skrom nym
stwier dze niem pro bosz cza te go nie zwy kłe go ko ściół ka, tak cha -
rak te ry stycz ne go dla wzgó rza nad Czar ną Prze mszą ko ło Sie wie -
rza: „Nasz ko śció łek to tyl ko pro ste ka mien ne mu ry, nic w nim
nie ma, mo że tyl ko du chy z cmen ta rza” − oznaj mił ksiądz pro -
boszcz, wrę cza jąc mi klu cze do tej ro mań skiej świą ty ni”. To by -
ło jak za pro sze nie, po czą tek fa scy nu ją cej przy go dy. Mi ste rium
świa tła, trwa nie ka mie nia, za ni ka ją ce po li chro mie, su ro wa ar chi -
tek tu ra, kra jo braz, msze i wier ni. Po szu ki wa nie kon tek stu z oto -
cze niem i hi sto rią, styk prze szło ści z te raź niej szo ścią. To wszyst -
ko jest jak TCHNIE NIE – bo ska ener gia, oży wia ją cy po wiew.
Za klę te w ka mie niu, po chwy co ne w świe tle, kieł ku ją ce w kra jo -
bra zie. Wy sta wa po trwa do 18 lu te go 2018 r. (wk)

Dą bro wia nin Ro ku 2017

DĄ BRO WA GÓR NI CZA. „Je stem dum ny, że je stem Za głę bia kiem,
mo gę pro mo wać i po ka zy wać toż sa mość re gio nu na sze ro kim fo -
rum. Zresz tą jak wszy scy na si dzia ła cze. Cie szę się, że bę dę mógł
ja ko „Dą bro wia nin Ro ku 2017” przy go to wy wać ob cho dy 100-le -
cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści. Bę dzie to z pew no -
ścią oka zją do cie ka wych i waż nych ba dań hi sto rii na sze go re gio -
nu” – po wie dział Ar ka diusz Ry bak po otrzy ma niu od Ka pi tu ły
To wa rzy stwa Przy ja ciół Dą bro wy Gór ni czej sta tu et ki i ty tu łu „Dą -
bro wia ni na Ro ku 2017”. Ar ka diusz Ry bak jest re gio na li stą, au to -
rem kil ku dzie się ciu pu bli ka cji z za kre su hi sto rii i tra dy cji Za głę -
bia (m.in. se rii „Dą brow skie go Ma ga zy nu Hi sto rycz ne go”).
Od 2007 ro ku peł ni funk cję dy rek to ra Mu zeum Miej skie go
„Szty gar ka”. W tym cza sie m.in. otwo rzył dla zwie dza ją cych ko -

pal nię ćwi czeb ną, stwo rzył Park Mi li tar no -Hi sto rycz ny „Re du ta”,
za ini cjo wał do rocz ne fe sty ny mu ze al ne, czy współ or ga ni zo wał ob -
cho dy 100-le cia uzy ska nia praw miej skich przez Dą bro wę. Uzy -
skał m.in. Wy róż nie nie Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki „Sy bil la”, Na -
gro dę Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go w dzie dzi nie tu ry sty ki
oraz wy róż nie nie pod na zwą „Per ła w ko ro nie Wo je wódz twa Ślą -
skie go”. Ja ko pre zes TPDG (peł ni tę funk cje od 2011 r.) Ar ka diusz
Ry bak m. in. za dbał o od bu do wę Po mni ka Żoł nie rza Zwy cięz cy
w Go ło no gu, od two rze nie „Krzy ża Po wstań cze go” w Dą bro wie
Gór ni czej -Ma rian kach, czy upa mięt nie nie 11. Puł ku Pie cho ty Za -
głę bia ków w cen trum mia sta. Za bie gał tak że o uho no ro wa nie po -
sta ci waż nych dla hi sto rii mia sta. Ty tuł „Dą bro wia ni na Ro ku” jest
przy zna wa ny od 1997 r. W za cnym gro nie „Dą bro wian” zna leź li
się już m.in. Jan Kmio tek, pa sjo nat hi sto rii, po et ka Bar ba ra So -
ko łow ska; Sta ni sław Gó ra, bo ha ter, któ ry ura to wał ży cie męż czyź -
nie za ata ko wa ne mu przez no żow ni ka; nie ży ją cy już spo łecz ni cy
Wło dzi mierz Go le niow ski i Wło dzi mierz Sta ro ściak.

W uro czy sto ści nada nia ty tu łu i sta tu et ki, któ ra mia ła miej sce
18 li sto pa da ub.r. w dą brow skim klu bie „He li kon” wzię li udział
obok dzia ła czy i przy ja ciół TPDG (na le żą do nich sto wa rzy sze -
nia i or ga ni za cje spo łecz ne z ca łe go Za głę bia Dą brow skie go), tak -
że par la men ta rzy ści i przed sta wi cie le władz Dą bro wy Gór ni czej.
Nie za bra kło re pre zen tan tów po li cji i stra ży po żar nej. W gro nie
go ści zna leź li się m.in. wi ce mar sza łek Sej mu Bar ba ra Dol niak,
po sło wie Bar ba ra Chro bak i Ro bert War was oraz Zbi gniew Pod -
ra za, pre zy dent Dą bro wy Gór ni czej, tak że lau re at ty tu łu „Dą bro -
wia nin Ro ku”. Na za koń cze nie uro czy sto ści Mar ta Ga bryś
i Ra fał Ko zieł, na co dzień rów nież zwią za ni z TPDG wy ko na li
wią zan kę pie śni ope ro wych i ope ret ko wych.

Agnieszka Zielińska

Oko li ca w obiek ty wie

CZĘ STO CHO WA. Od 17 li sto pa da w Sa li Re pre zen ta cyj nej Mu -
zeum Czę sto chow skie go moż na oglą dać pra ce na gro dzo ne
w XII Kon kur sie Fo to gra ficz nym Kli ma ty Czę sto cho wy. Po dob -
nie jak w po przed nich la tach zdję cia mia ły utrwa lać miesz kań -
ców, wy da rze nia oraz wa lo ry daw ne go wo je wódz twa czę sto chow -
skie go.

Pra ce w trzech ka te go riach: fo to gra fia kli ma tycz na, fo to gra -
fia re por ter ska oraz fo to re por taż, oce nia ło ju ry w skła dzie: Bar -
tek Bar czyk, An drzej Gry giel, Chris Nie den thal, Woj ciech
Praż mow ski oraz Ju liusz Sę tow ski. Każ dy uczest nik mógł
prze słać mak sy mal nie 17 zdjęć (pięć po je dyn czych oraz je den
fo to re por taż) wy ko na nych w 2017 ro ku. Pre cy zyj nie okre ślo no
też li stę do pusz czal nych za bie gów: ka dro wa nie, roz ja śnia nie, kon -
tra sto wa nie, re duk cję ko lo ru, wy pa la nie.

Spo śród 324 prac 80 au to rów na wy sta wę za kwa li fi ko wa no
32 pra ce 21 ar ty stów. W ka te go rii fo to gra fia kli ma tycz na zwy -
cię żył Prze my sław Sko czy las, w ka te go rii fo to gra fia re por ter -76

„Misterium światła”
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„Dą bro wia nin Ro ku 2017”
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ska – Da riusz Gaw roń ski, w ka te go rii fo to re por taż – Da mian Joń -
czyk. Wśród pre zen to wa nych ar ty stów zna leź li się tak że:
Grze gorz Skow ro nek, Ma ciek Skow ro nek, Łu kasz Ko le wiń ski,
Da riusz Gaw roń ski, Ka mil Paw lik, Se ba stian Ada mus oraz Ju -
sty na Ja nus.

Ró ża ma ko lor czer wo ny

CZĘ STO CHO WA. W Pa wi lo nie Wy sta wo wym w par ku im.
S. Sta szi ca od 5 paź dzier ni ka moż na oglą dać wy sta wę Ró ża Kon -
stan ci na – Mo ni ka Że rom ska – cór ka, ma lar ka, po dróż nicz ka,
przy go to wa ną przez Mu zeum Na ro do we w Kiel cach. Cór ka Ste -
fa na Że rom skie go i An ny Za wadz kiej ukoń czy ła ASP w War sza -
wie, w cza sie po wsta nia war szaw skie go by ła sa ni ta riusz ką,
a po II woj nie świa to wej tak że sce no graf ką.

Na wprost wej ścia na sa lę umiesz czo no ogrom ną tub kę
z czer wo ną far bą z wy pły wa ją cy mi z niej czer wo ny mi ró ża mi.
Na ścia nach za wie szo no pra ce ma lar skie Mo ni ki Że rom skiej (au -
to por tre ty, por tre ty, m.in. Ste fa na Że rom skie go, Ali ny Ko wal czyk
oraz Ta de usza Kon ra da Przy pkow skie go, mar twe na tu ry i kwia -
ty), ilu stra cje do po wie ści ta ty, m.in. Dzie jów grze chu, Wier nej
rze ki czy Sy zy fo wych prac. Tę for mę sztu ki uzna wa ła prze cież
za naj do sko nal szy spo sób spo tka nia z od bior ca mi, po nie waż nie
wy ma ga po śred ni ków. Ale na ścia nach prze czy ta my tak że frag -
men ty jej utwo rów li te rac kich – by ła prze cież lau re at ką Na gro -
dy Li te rac kiej im. Wła dy sław Rey mon ta.

O ży ciu Mo ni ki Że rom skiej opo wia da ły do ku men ty – świa -
dec twa szkol ne z gim na zjum Anie li Ho ene -Prze smyc kiej, li sty,
pocz tów ki, za pro sze nia, zdję cia wil li „Świt” w Kon stan ci nie -Je -
zior nie, utwo ry na pi sa ne dla niej przez An to nie go Sło nim skie -
go, Ta de usza Ró że wi cza oraz oj ca, czy wresz cie por tret Ja na Mar -
ci na Szan ce ra.

Być gó ra lem

CZĘ STO CHO WA. Od 24 li sto pa da w Sa li Go be li no wej w MGS -
-ie moż na by ło oglą dać wy sta wę fo to gra fii To ma sza To ma szew -
skie go To, co trwa łe… Gó ra le, tra dy cja, wia ra. Au tor jest zna -
nym fo to gra fi kiem, wy kła dow cą ASP w War sza wie,
współ pra cow ni kiem wie lu ga zet i cza so pism, m.in. „Na tio na le Geo -
gra fic”, „Pa ris Match”, „New York Ti mes”, „Ti me”, „Die Ze it”,
„El le”. 57 fo to gra fii z opi sa mi Grze go rza Ka pli to efekt dwu let -
niej do ku men ta cji ży cia miesz kań ców Bu ko wi ny Ta trzań skiej. Ar -
ty sta po ka zał do mo stwa i obej ścia, kul tu rę od święt ną – kar na wał,
ko lę do wa nie, oby cza je ślub ne, for my spę dza nia cza su wol ne go,
co dzien ne za ję cia. To kon kret ne oso by, przed sta wio ne z imie nia
i na zwi ska – ma larz, ksiądz ko lek cjo nu ją cy sztu kę na iw ną, mał -
żeń stwo ka let ni ków, sto la rze, cie śle, rol ni cy, ba co wie i ju ha si pro -
du ku ją cych owcze se ry, pra cow ni cy le śni za trud nie ni przy zryw -

ce drew na. Są tak że zdję cia po ka zu ją ce pięk ną, choć cza sa mi groź -
ną na tu rę.

Czter dzie ści lat mi nę ło!

CZĘ STO CHO WA. 29 li sto pa da Miej ska Ga le ria Sztu ki świę to -
wa ła ju bi le usz. Część ofi cjal na od by ła się w sa li OKF Ilu zja. By -
ły gra tu la cje, na gro dy dla pra cow ni ków, wspo mnie nia. Wy da -
rze nie uświet nił kon cert Ja nu sza Frącz ka w sa lach ga le rii,
a dzień póź niej Ar tu ra An dru sa w MDK -u.

Za czę ło się w 1977 ro ku, gdy po wo ła no do ży cia Biu ro Wy -
staw Ar ty stycz nych w bu dyn ku za pro jek to wa nym przez Wło dzi -
mie rza Ście gien ne go, ar chi tek ta z Czę sto cho wy. Na cze le in sty -
tu cji sta nął Sta ni sław Ba nek, a po nim: Woj ciech Skrodz ki, Ma rian
Pa nek, Cze sław Tar czyń ski i obec nie An na Pa le czek -Szum las.
MGS sta ła się prze strze nią spo tka nia czę sto cho wian ze sztu ką
współ cze sną. Na wy sta wach za pre zen to wa no twór czość, m.in.:
Wła dy sła wa Ha sio ra, Ta de usza Kan to ra, Je rze go No wo siel skie -
go, Fran cisz ka Sta ro wiey skie go, Ja na Le ben ste ina, Szy mo na Wy -
py cha, Je rze go Du dy -Gra cza czy Edwar da Dwur ni ka. Ale nie tyl -
ko. MGS re ali zu je tak że Pro gram Pro mo cji Mło dych An tre so la,
a kil ku lat te mu otwo rzy ła Ga le rię Zwia stun dla ama to rów i po -
cząt ku ją cych ar ty stów. Jest tak że or ga ni za to rem Ogól no pol skie -
go Kon kur su na Ob raz dla Mło dych Ma la rzy im. Ma ria na Mi -
cha li ka. Od 2006 ro ku dzię ki uprzej mo ści An ny i Pio tra
Dmo chow skich moż na zwie dzać wy sta wę prac Zdzi sła wa Bek -
siń skie go zna ną ja ko Mu zeum Bek siń skie go. Eks po zy cję zmie -
nio no w 2016 ro ku. Tak po wsta ło Bek siń ski. Dru gie mu zeum.

Świą tecz ny na strój

CZĘ STO CHO WA. Naj pierw po ja wi ły się ilu mi na cje.
3 grud nia na pla cu Bie gań skie go w pro gra mie Świą tecz na Czę -
sto cho wa wy stą pi li Iga Ko zac ka, Ka mil Dauksz oraz gru pa So -
und’n’Gra ce. Miej skie cho in ki sta nę ły tak że na pla cu Or ląt Lwow -
skich oraz na Sta rym Ryn ku. W dniach 16 – 21 grud nia
w III Alei Czę sto chow ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na już po raz
je de na sty zor ga ni zo wa ła „Gwiazd ko wą Ale ję”. Przy je cha ło po -
nad 100 wy staw ców z Pol ski oraz z za gra ni cy, Li twy i Bia ło ru -
si. Dla miesz kań ców by ła to do sko na ła oka zja, by za opa trzyć się
w sma ko ły ki oraz ozdo by świą tecz ne. Czas umi la ły wy stę py dzie -
ci, mło dzie ży oraz Ze spo łu Folk lo ry stycz ne go Zie mi Le low skiej.
Po za tym by ły licz ne atrak cje: warsz ta ty tań ca, ka ra oke, sztucz -
ne ognie oraz pusz cza nie ba lo nów z li sta mi do św. Mi ko ła ja. Dla
nie co star szych zor ga ni zo wa no po ka zy ku li nar ne Szy mo na
Szlen da ka. Od by ła się tak że au kcja bom bek pod pi sa nych przez
Raz Dwa Trzy, Ar tu ra An dru sa, Grze go rza Tur naua, Wojt ka Ma -
zo lew skie go, Pio tra Cyr wu sa czy Or gan ka. Do chód za si lił fun -
dusz Schro ni ska dla Bez dom nych Zwie rząt. 77

Kon cert Ja nu sza Frącz ka w sali OKF Iluzja Adam Zbiegieni, nestor opolskiego środowiska artystycznego
po odebraniu Nagrody Specjalnej Marszałka Województwa Opolskiego
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Ani ma to rzy i twór cy kul tu ry z lau ra mi mar szał ka

OPOLE. Ani ma to rzy i twór cy kul tu ry zo sta li uho no ro wa ni
przez Mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie go pod czas ga li w Te -
atrze im. Ja na Ko cha now skie go w Opo lu. Na gro dę spe cjal ną
za ca ło kształt twór czo ści i dzia łal no ści kul tu ral nej otrzy mał
Adam Zbie gie ni – uro dzo ny we Lwo wie w 1924 r., ne stor opol -
skie go śro do wi ska ar ty stycz ne go, żoł nierz Ar mii Kra jo wej,
pre zes opol skie go okrę gu ZPAP Pol ska Sztu ka Użyt ko wa, or -
ga ni za tor wy staw i mię dzy na ro do wych ple ne rów ar ty stycz -
nych. Od bie ra jąc na gro dę wspo mi nał. – Kie dy przy je cha łem
do Opo la, to by ło ar ty stycz nie mar twe mia sto. Za ło ży łem tu taj
pierw szy zwią zek twór czy i za ini cjo wa łem wie le wy da rzeń ar -
ty stycz nych, któ re trwa ją do dziś. Przy zna no rów nież dzie sięć
rów no rzęd nych na gród, któ re otrzy ma ły na uczy ciel ki, ani ma -
tor ki kul tu ry, opie kun ki ze spo łów ama tor skie go ru chu ar ty -
stycz ne go: Zo fia Ba chry now ska (Na my słów), Ju sty na Gi reń
(Za wadz kie), Li dia Szpak (Bra ni ce) i au tor ka pu bli ka cji re gio -
nal nych Elż bie ta Go sław ska (Po kój). Ma riusz Ja błoń ski, dy -
rek tor Do mu Kul tu ry w Wil ko wie, Agnie ska Okos, twór czy ni
lu do wa  z Tar no wa Opol skie go. Opo la nie: Kry sty na Le nart -
-Jusz czew ska, mu ze al nik, pre zes Za chę ty Sztuk Pięk nych
w Opo lu, Ra fał Mo ścic ki twór ca fe sti wa lu fil mo we go „Opol -
skie La my”, Ro man Szcze pa nek, mu zyk i or ga ni za tor Fe sti wa -
lu Opo le Son gw ri ters, Szy mon Wolf ze Stu denc kie go Cen trum
Kul tu ry UO, or ga ni za tor Zi mo wej Gieł dy Pio sen ki. Sta ni sław
Ra ko czy, wi ce mar sza łek wo je wódz twa opol skie go od po wie -
dzial ny za kul tu rę w re gio nie, pod su mo wu jąc uro czy stość, cie -
szył się, że ju ro rzy przy zna li na gro dy przed sta wi cie lom
róż nych dzie dzin i róż nych śro do wisk re gio nal nej kul tu ry, pre -
fe ru jąc i do ce nia jąc w tym gro nie spo łecz ni ków, pro wa dzą cych
dłu go let nią dzia łal ność twór czą i ani ma tor ską na rzecz miesz -
kań ców róż nych miej sco wo ści wo je wódz twa opol skie go.

Zmar ła mi strzy ni drze wo ry tu

CIE SZYN. 16 grud nia 2017 ro ku w Cie szy nie zmar ła Ja dwi ga
Smy kow ska, ar tyst ka, któ rej mię dzy na ro do wą sła wę przy nio sły
mi strzow skie drze wo ry ty sztor co we. Uro dzi ła się
1 mar ca 1945 ro ku w Cze skim Cie szy nie. Stu dio wa ła na Wy dzia -
le Gra fi ki Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko wie. Dy plom uzy -
ska ła w pra cow ni drze wo ry tu prof. Fran cisz ka Bun scha i gra fi -
ki prof. Wi tol da Cho mi cza w 1971 ro ku. W la tach 1972-1975
pro wa dzi ła pra cow nię drze wo ry tu w Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Kra ko wie na Wy dzia le Gra fi ki w Ka to wi cach, a w la -
tach 1974-1980 pra cow nię dru ku wy pu kłe go w In sty tu cie
Kształ ce nia Pla stycz ne go w cie szyń skiej fi lii Uni wer sy te tu
Ślą skie go w Ka to wi cach. Człon ki ni Związ ku Pol skich Ar ty stów
Pla sty ków (od 1971) i Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia
Drze wo ryt ni ków XY LON.

Ja dwi ga Smy kow ska by ła ar tyst ką wszech stron ną, zaj mo wa -
ła się gra fi ką, ma lar stwem, rzeź bą i ry sun kiem. Za sły nę ła ja ko
twór czy ni prac wy ko ny wa nych tech ni ką drze wo ry tu sztor co we -
go. Bra ła udział w wie lu pre sti żo wych wy sta wach i kon kur sach
kra jo wych oraz za gra nicz nych, w któ rych otrzy my wa ła Grand
Prix i pierw sze na gro dy. W 1979 ro ku zo sta ła lau re at ką naj wyż -
szej świa to wej na gro dy Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Drze -
wo ryt ni ków XY LON w Szwaj ca rii (Fry burg, 1979) za tryp tyk
„Pod Two ją obro nę”.

Jej pra ce znaj du ją się w zbio rach mu ze ów w Cie szy nie, Biel sku -
-Bia łej, Ka to wi cach, By to miu, Lu bli nie, Olsz ty nie, Szcze ci nie, Zam -
ku Kró lew skim na Wa we lu w Kra -
ko wie, Mu zeum Woj ska Pol skie go
w War sza wie, Bi blio te ki Na ro do -
wej w War sza wie, Mu zeum Ar mii
Ra dziec kiej w Mo skwie (Ro sja),
mu zeum we Fry bur gu (Szwaj ca -
ria), Stadt ge schich tli che Mu se en
w No rym ber dze (Niem cy), wie lu
ga le riach BWA i w ko lek cjach
pry wat nych w Pol sce, Eu ro pie
i na świe cie. W Ko lek cji Sztu ki Ga -
le rii Biel skiej BWA w Biel sku -Bia -
łej znaj du je się 19 drze wo ry tów
sztor co wych au tor stwa Ja dwi gi
Smy kow skiej. Ga le ria Biel ska
BWA pre zen to wa ła pra ce ar tyst ki
pod czas Biel skie go Fe sti wa lu
Sztuk Wi zu al nych w 2007 i 2011
ro ku.

W 2010 ro ku otrzy ma ła na -
gro dę Za rzą du Okrę gu ZPAP
w Biel sku -Bia łej za ca ło kształt
pra cy twór czej z oka zji 100-le cia ZPAP i 65-le cia Za rzą du Okrę -
gu ZPAP w Biel sku -Bia łej. Waż ną dzie dzi ną twór czo ści Ja dwi -
gi Smy kow skiej by ła pła sko rzeź ba. Kil ka prac te go ty pu, jej au -
tor stwa, moż na po dzi wiać w obiek tach na Ślą sku Cie szyń skim,
m.in. „Chrzest Chry stu sa” – pła sko rzeź bę drew nia ną za miesz -
czo ną w czę ści oł ta rzo wej ko ścio ła ewan ge lic kie go w Puń co wie
ko ło Cie szy na, czy por tret Zo fii Kos sak -Szczuc kiej – pła sko rzeź -
bę w brą zie na po mni ku w Gór kach Wiel kich ko ło Bren nej. 

Paweł Kozerski odbiera akt nadania tytułu honorowego obywatela
Województwa Opolskiego

Ja dwi ga Smy kow ska, 1973

Sprostowanie

Re dak cja in for mu je, iż do ubie gło rocz ne go li sto pa do we go nu -
me ru mie sięcz ni ka „Śląsk” nr 11 (264) wkradł się błąd
na stro nie 4. Au to rem wy wia du z pre ze sem za rzą du i re dak -
to rem na czel nym Ra dia Ka to wi ce SA Pio trem Or now skim
jest Piotr Kar mań ski, a nie jak błęd nie po da li śmy Wi told Tu -
rant. Za po mył kę obu pa nów prze pra sza my.
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Ja dwi ga Smy kow ska, Pod Two ją
obro nę, 1997, drze wo ryt sztor co -
wy. I na gro da za gra fi kę w Mię dzy -
na ro do wym Trien na le Drze wo ry tu
XY LON 8 we Fry bur gu, 1979 r.
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In deks alfabetyczny autorów i ich publikacji

zamieszczonych w mie sięcz ni ku

spo łecz no‐kul tu ral nym „Śląsk” w ro ku 2017

A.

Ach te lik:

Le na Ach te lik. Ob ra zy. W Ga le rii Te atru

„Ate neum” nr 10, s. 34;

An drzej czak Hen ry ka:

Po wrót Ma don ny nr 2, s. 53-55;

An to ni:

An to ni Ha lor w Ga le rii Ar ty stycz nej nr 9,

s. 69;

An to niak Kie dos Edy ta:

Ire na Des sel ber ger w Bi blio te ce Ślą skiej.

Z Ka to wic do Sztok hol mu. Z ży cia bi blio -

tek nr 6, s. 77;

Za pi ski pa mię ci Ta de usza Ki jon ki nr 7,

s. 22-23;

Pol sko-Ukra iń skie Spo tka nia Bi blio te ka -

rzy. Z ży cia bi blio tek nr 8, s. 85;

De ka da ka wia ren ki. Z Lu cy ną Smy kow -

ską Ka raś roz ma wia… nr 11, s. 28-29;

Au to ry te ty:

Au to ry te ty z Lau ra mi nr 2, s. 67.

B.

Ba ka Ro bert:

Fo to nr 3, s. 70;

Bar czyk Bar tek:

Fo to nr 6, s. 67;

Bar tos Ewa:

Wy cin ki z ży cia (rec.: W. Du lę ba: Al fa bet

sztu ki XX wie ku we dług Wi tol da Du lę -
by. 2016) nr 2, s. 63;

Czy ta jąc Ju lię Har twig (rec.: E. Dut ka:

Cen tra, pro win cje, za uł ki. Twór czość Ju -

lii Har twig… 2016) nr 3, s. 61;

Hi sto ria umar łych (rec.: D. Chwo lik: Ja -

ro sław Ma rek Rym kie wicz: Do po wie -

dze nia. 2016) nr 3, s. 63;

„Księ go wa wi zja świa ta” (rec.: J. M. Ru -

szar: Wy tar ty pro fil rzym skich mo -

net 2016) nr 4, s. 69;

Jak „za orać księ życ so chą” (rec.: A. Szu -

ba: Mil czysz. 2016) nr 6, s. 72;

Mi ni mum w mak si mum (rec. A. Szu ba:

Jest tam kto? 2016) nr 8, s. 76;

Zło te my śli bła zna (rec.: Lu dek fa ta li -

sta. 2017) nr 8, s. 76;

To, co usta na wia ją po eci (rec.: K. Wy szyń -
ska: Suk ce sy pa na Co gi to. 2016) nr 9,

s. 74;

Hi sto rie ro dzin ne (rec.: T. Biał kow ski: Mo -
je hi sto rie ro dzin ne 2017) nr 11, s. 73;
Bed nar czyk Ry szard:
Ślą za cy pod Grun wal dem nr 2, s. 24-26;
Po li ty ka nie jest ele men tem mo jej pra cy.
Z Lesz kiem Jo dliń skim roz ma wia… nr 3,
s. 32-33;
Spod zna ku pi kel hau by nr 4, s. 32;
Ogień opo wie ści (rec. Par co eur. Twór -
czość dla dzie ci i mło dzie ży raz jesz -
cze 2016) nr 7, s. 72;
Bed na rek Ma rian Lech:
(***) Co raz bli żej do gro bu, O śmier ci, Po -
wra ca ją ce, Da ta (po ezja) nr 1, s. 36;
W kształ cie ba ra na, Ma lo wa ne dzie ciń -
stwo, (pro za) nr 8, s. 49;
Be fo re:
Be fo re WO MEX 2017 nr 8, s. 69;
Bek siń ski Zdzi sław:
Mro ki pod świa do mo ści: z ko lek cji Mu -
zeum Hi sto rycz ne go w Sa no ku (ob ra zy)
nr 6, s. 51;
Bie liń ski Krzysz tof:
Fo to nr 4, s. 30; nr 6, s. 2 okład ki, s. 68;
Bie nek To masz:
Ślą skie przy go dy kre mu NI VEA nr 12,
s. 52-59;
Bin kie wicz Mi chał:
Fo to nr 6, s. 2 okład ki;
Bła ży ca Krzysz tof:
Fo to nr 10, s. 57;
Bo che nek Mi ro sław:
Au tsaj der nr 4, s. 3; Za to, że ży ję, Co ty
masz do mnie, Pro ku ra tor i ja, Ta nie wi -
no, Tyl ko jed no pro szę cię, Ta cy by li śmy,
Mo ra vska (po ezja) nr 4, s. 20-22;
Brzeź niak Ma rek:
Przy jem na prze jażdż ka do Ko ło myi. Ukra -
iń sko ślą skie związ ki mu zycz ne nr 1,
s. 34-35;
Pro sty tut ka i raj fu rzy po 90 la tach. Trzech
Wę grów – Si no bro dy, drew nia ny i cu dow -
ny nr 6, s. 66-67;
Bzdok Hen ryk:
Aneg do ty nr 1, s. 66; nr 3, s. 83;
Śląsk nie skoń czo ny. Gra fi ka nr 11, s. 51.

C.

Chmie low ski Al bert (brat Al bert):
Ec ce Ho mo (ob raz), Cmen tarz wło ski
(ob raz) nr 3, s. 49;

Choj kow ski Jó zef:
Fo to nr 12, s. 19;
Choj now ski Zbi gniew:
W ka ja ku na je zio rze Bia łym, Ar chi wum
do mo we, Co raz mniej, Mi ko łów (po ezje)
nr 7, s. 44-45;
Waś kie wicz nr 12, s. 36-37;
Chu dy ba Ewa:
Jak po ko nać smo ka? O świę tych i smo kach
w chrze ści jań skiej iko no gra fii.. a o Pa ola
Uc cel la „Świę tym Je rzym ze smo kiem”
w szcze gól no ści nr 11, s. 60-65;
Ci cha Ka ri na:
Ra fał Ol biń ski i rze czy wi sta wy obraź nia
nr 7, s. 50-54;
Cie ślak Be ata:
Ka to wic kie mie sią ce To ma sza Bek siń -
skie go nr 5, s. 24-26;
W tar no gór skim ogro dzie nie biań skich roz -
ko szy nr 6, s. 53-55;
Świat osob ny Ru dol fa Rie dla nr 8,
s. 35-38;
Ska za ny na lę ki… O twór czo ści Zdzi sła -
wa Bek siń skie go Wie sła wem Ba na chem
roz ma wia… nr 9, s. 20-25;
Tu, gdzie spo ty ka ją się rze ki nr 11, s. 6-8;
Cy bis Jan:
Ma lar stwo nr 3, s. 50;
Czaj ka Ma te usz:
Zie mia jest naj waż niej sza – mam tyl ko tę
w do nicz kach; Tre ning wy obraź ni; Psy cho -
te ra pia; Mam po czą tek i krop kę (po ezja)
nr 3, s. 46;
Czech Mar ty na:
Ma lar stwo nr 9, s. 51;
Czo pa Mi ro sław:
Fo to nr 10, s. 70;
Czter dzie ste:
43. Bien na le Ma lar stwa. Biel ska je -
sień 2017 nr 11, s. 34;
Czu ku Ma rek:
Igły i szpil ki nr 1, s. 3; Noc ne ta xi, Two -
je czer wo ne pa znok cie, Mo ja wa ka cyj na
Mag da len ka, Sło wem je steś (wier sze)
nr 1, s. 26-27;

D.

Dat ka Cze sław:
Fo to nr 12, 60, 61, 62, 63;
Dę bicz Ma ria:
Po eta od cho dzi nr 2, s. 22-23;
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Wę gier skie wspo mnie nia. Pa mię ci Krisz -
ti ny Ba ba nr 4, s. 44-46;
Dni:
Dni Trans tro me row skie nr 5, s. 19;
Do bra kow ska Bo gna:
Prze szłość to te raź niej szość. MBP w Gli -
wi cach. Z ży cia bi blio tek (wraz z I. Ko -
chań czyk) nr 2, s. 66;
Du da Har ry:
Mi mo wszyst ko. Smu tek ziem ski (po -
ezja) nr 12, s. 12;
Dut ka Elż bie ta:
Dzie ciń stwo w cza sach za gła dy (rec.:
M. Wój cik Du dek: W (y) czy tać Za gła dę.
Prak ty ki post pa mię ci w pol skiej li te ra tu -
rze XXI wie ku dla dzie ci i mło dzie -
ży. 2016) nr 2, s. 63;
„miej sce na zie mi”. O po ezji Fe lik sa Net -
za nr 4, s. 35-37;
Prze szłość za ga du je w śród mie ściu (rec.
G. B. Szew czyk (red): Ka to wi ce ocza mi
Niem ców i Po la ków 2017) nr 4, s. 70;
Ju lia Har twig – po że gnal ne spoj rze nie nr 8,
s. 42-44;
Dy lus Da nie la:
Źró dło u św. Jac ka nr 9, s. 6-10;
Dy mon Mar ty na:
Opusz czo na prze szłość (O po ezji Te re sy
Fe renc) nr 12, s. 14-16;
Dzia dek Mag da le na:
Mu zycz ne ży wio ły nr 1, s. 55 (Mię dzy nu -
ta mi);
Mię dzy nu ta mi nr 2, s. 75;
Pro wo ka cje i wy ra fi no wa ne kon struk cje
nr 3, s. 69 (Mię dzy nu ta mi);
Pięć dzie sią ta pre mie ra Ver diow ska w Ope -
rze Ślą skiej (rec: G. Ver di: Moc prze zna -
cze nia. Ope ra Ślą ska. 2017) nr 4, s. 31;
Dzie koń ski Ma rek. Kon cep cja  - kre acja  -
kon tek sty nr 4, s. 60-62;
VII Fe sti wal „Pol ska mu zy ka naj now sza”
(Mię dzy nu ta mi) nr 5, s. 65;
U pro gu ka rier (Mię dzy nu ta mi) nr 6, s. 65;
Orga ny i smycz ki (Mię dzy nu ta mi) nr 7, s. 71;
Ta de usz Ki jon ka a mu zy ka (Mię dzy nu ta -
mi) nr 8, s. 71;
No wo ści fo no gra ficz ne z Cie szy na (Mię -
dzy nu ta mi) nr 9, s. 59;
„Me ta mu zycz na” bio gra fia Ry szar da Ga -
bry sia nr 10, s. 14-16;
„Mię dzy nu ta mi” nr 10, s. 71;
„Mię dzy nu ta mi” nr 12, s. 13;
Dzie woń ska-Chu dy Ewe li na:
Fo to nr 11, s. 76;
Dziu ba ła Ka ta rzy na:
„Miej sce wy bra ne”. O pro zie Fe lik sa Net -
za. Ka to wi ce Fe lik sa Net za nr 4, s. 38-40; 

F.

Fi rut Ma ria:
Jest ta kie li ceum na Ślą sku… ksiądz pro -
fe sor Je rzy Szy mik wra ca do swo jej szko -
ły po 45 la tach od ma tu ry… nr 12,
s. 72-73;
Fi tel berg Grze gorz:
List: nr 10, s. 1 okład ki;

Fox Mar ta:
„Sre brzy sko” czy li o lu dzień kach bez
świa ta i Bo ga (rec.: S. Chwin: Sre brzy -
sko. 2016) nr 1, s. 60-61;
Uro dzi no wy pre zent, czy li co moż na zro -
bić z kra wa tem (rec: R. Haw don: Pre zent
uro dzi no wy. Te atr Za głę bia w So snow -
cu. 2017) nr 2, s. 69;
Idol (pro za) nr 5, s. 42-45.

G.

Ga dom ski Sta ni sław:
Pol ski strój lu do wy (wraz z B. Kub ską)
nr 5, s. 52;
Ga ito er An na:
No tat nik kul tu ral ny nr 12, s. 82-85;
Gaj da Do mi nik:
Fo to nr 4, s. 29; nr 8, s. 56, 58; nr 10,
s. 18, 21, 22;
Gaw lak Mo ni ka:
Na uko wiec z po wo ła niem. Pro fe sor Bo że -
na To karz. Por tre ty mi strzów nr 2 s. 56-57
(wraz L. Mał cza kiem);
Gaw lik Bar tosz:
Fo to nr 8, s. 26;
Gą sie ni ca Byr cyn An na Zo fia:
O po ezji Mar ty Fox pędz lem Mi ro pi sa nej
nr 11, s. 43-47;
Ge nial ny
Ge nial ny out si der. Ni ki for w Mu zeum
Miej skim w Za brzu nr 5, s. 32;
Gier lot ka Ste fan:
Ka to wic kie Pod le sie czy li wiej skie tra dy -
cje w wiel kim mie ście nr 8, s. 30-33;
Go la Ar ka diusz:
Fo to nr 5, s. 86 i 3 s. okład ki; nr 6,
s. 34, 36, 37;
Go łuch Krzysz tof:
Fo to nr 9, s 61, 62;
Gó ra Se ba stian:
Fo to nr 8, s. 59;
Gór no ślą sko:
Gór no ślą sko-Za głę biow ska Me tro po lia
„w bu do wie” nr 6, s. 70;
Gór ska We ro ni ka:
Na sto lat ki ze Ślą ska. O po wie ściach mło -
dzie żo wych Mar ty Fox nr 5, s. 38-41;
Grand Prix:
Grand Prix „Li de ra Do stęp no ści” dla mia -
sta Ka to wi ce nr 5, s. 69;
Griess gra ber To masz:
Fo to nr 3, s, 67; nr 7, s. 17;
Grusz ka-Zych Bar ba ra:
Miał jed ną du szę (Brat al bert Chmie low -
ski) nr 3, s. 8-11;
Per spek ty wy (po ezja) nr 6, s. 2; (***)
kie dy się pi sze; (***) jak otwar ty fu te -
rał...(***) ta ka cie pła her ba ta; Wio sną,
nad ra nem; Przy bi ja nie; (***) roz ma -
wiam z He nią; (***) ja dąc słu cha li -
śmy...(***) czar na Li zbo na…; Gór ni cy
z ko pal ni Wu jek; (***) prze le ciał ptak;
(***) nie chaj wró ci do zdro wia; (***)
kto mi dzi siaj przy po mniał; Dług; (***)
kie dy mó wisz że ko chasz; (po ezja)
s. 38-41;

Grzan ka Be ata:
No wo cze sna stu lat ka. Bi blio te ka Pu blicz -
na im. dr W. Bie gań skie go w Czę sto cho -
wie. Z ży cia bi blio tek nr 10, s. 78;
Grzy wa czew ska-Kur pierz Agniesz ka:
Młyn (pro za) nr 1, s. 32-33;
Gut kow ska-Ocie pa Ka ta rzy na:
No wy prze kład Lor ki (rec.: F. G. Lor ca:
Pio sen ka o chłop cu o sied miu ser cach i in -
ne wier sze 2017) nr 9, s. 72;
Gwóźdź An drzej:
Zby szek nr 1, s. 12-15.

H.

Ha łaś Mar cin:
Wier sze, któ rych nie po ła ma li (rec.: S. Ma -
tusz: Te ko ści któ rych nie po ła ma li. 2016)
nr 8, s. 74;
Bia łe ko mi niar ki (po ezja) nr 12, s. 3;
In me mo ry; War sza wa za chod nia, Szorst -
ki ję zyk, Je chać do Wil na nr 12, s. 16-18;
Ha nich An drzej ks.:
Do brze za słu żył się Pol sce (Jó zef Pę ka la)
nr 12, s. 8-11;
Ha wa lej Adam:
Fo to nr 2, s. 22;
He ska-Kwa śnie wicz Kry sty na:
Że by nie ze rwał się ślad… (rec. H. Bol -
czyk: Krzyż ni gdy nie umie ra. Sie dem sta -
cji krzy ża ko pal ni Wu jek. Re flek sje dusz -
pa ste rza. 2016) nr 2 s. 62;
Ślą ski wod niak (rec.: M. Uhe rek: Pa weł
Kraw czyk. Le gen da ślą skich wod nia -
ków. 2016) nr 3, s. 63;
Ludz kie spra wy (rec.: J. Jur ga ła Ju recz ka:
Sie dem spód nic Ali cji. 2017) nr 5, s. 74;
Od szedł pro fe sor Ta de usz We ncel nr 9,
s. 28-30;
Hil taw sky Adam:
Fo to nr 9, s. 60;
Hor de juk Sła wo mir:
Wie lo kul tu ro wy Śląsk. MBP w Ka to wi -
cach. Z ży cia bi blio tek nr 9, s. 64;
Hrap ko wicz-Ha lo ro wa Bo gu mi ła:
Ha lor na „Ślą sku”. W 80 rocz ni cę uro dzin
An to nie go Ha lo ra nr 9, s. 65-68;
Hur nik Elż bie ta:
Po eta w świe cie kul tu ry. O wier szach
Fe lik sa Net za nr 12, s. 19-21. 

J.

Ja nik Ga weł:
Męż czy zna pod Pan to flem (rec.: Płeć
pan to fla. Od mień cze mę sko ści w pol -
skiej pro zie XIX i XX wie ku 2016) nr 11,
s. 75;
Do mi nu ją cy czy zdo mi no wa ny? (rec.:
Woj ciech Śmie ja; He ge mo nia i trau ma. Li -
te ra tu ra wo bec do mi nu ją cej fik cji mę sko -
ści. 2016) nr 12, 75;
Jan kow ski Zbi gniew:
Fo to nr 12, s. 14;
Ja no ta Gra ży na:
Wy do by cie, Bursz ty no we kro ple, owo co -
we spa da nie, Za gu bie nie, We mpik, Hal lo -80
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we en. Gru sza, Wej ście nr 6, Wy łą cze nie
(po ezja) nr 10, s. 29;
Jar czew ski An drzej:
Skarb nik. Od ro dze nie mi tu nr 12, s. 4-7;
Ja sno rzew ski Ry szard:
Wie czór Ody sa (S. Ma rai: Dzien nik 1943-
1948. 2016) nr 5, s. 72;
Skó ra ba na na nr 9, s. 53;
Dzien ni ki nie pło ną (rec.: W. Wo ro szyl ski.
Dzien ni ki. T. I. 1953-1982. 2017) nr 9, s. 73;
Ja śni kow ski Ja ro sław:
Ry nek po bu rzy gra fi ka s. 1 okład ki nr 6;
Je żew ska Mar ta:
Usta ubra ne w mil cze nie, Zmar ła? Nic no -
we go (po ezja – de biut) nr 5, s. 36;
Ję drze jow ski Mi chał:
Fo to nr 7, s. 67;
jiw:
Hen ry ka Wol na van Das (1937-2016) in
me mo riam nr 2, s. 68;
Opol ska na gro da imie nia Ja na i Woj cie cha
Waw rzy nia ków nr 4, s. 76;
Ed mund Bo rzem ski – Ikar z Kor fan to wa
nr 11, s. 70;
Po lo nu si w Mu zeum Uni wer sy te tu Opol -
skie go nr 12, s. 69;
Jó zwen ko Ł.:
Fo to nr 11, s. 78;
Ju rek Ta de usz:
Nie zwy kłe sank tu arium św. Ja ku ba w Ma -
łu jo wi cach nr 2, s. 51-52;
Jur ga ła Ju recz ka Jo an na:
Ma gicz ny re alizm w wil li Ocho ro wi cza
nr 6, s. 28-32.

K.

Ka la rus Ro man:
Gra fi ka nr 3, s. 1 okład ki; Pla ka ty nr 3, s. 15;
Ka nia Agniesz ka:
Zna ki w tle nr 3, s. 51-52;
Każ dy mo że mnie ku pić (Bo le sław Po -
lnar)? nr 5, s. 54-57;
Kar bow ski Ka je tan:
Przy ja ciel smo ka (po ezja) nr 5, s. 47;
Karch Ma rek:
Fo to nr 10, s. 55;
Kar mań ski Piotr:
War to ści in te lek tu al ne to mi sja ra dia pu -
blicz ne go. Z Pio trem Or now skim roz -
ma wia… (błęd nie po da no W. Tu rant)
nr 11, s. 5; (Pol skie Ra dio Ka to wi ce 90 lat);
Kar pe ta Ad rian:
Mo je ży cie z Be atle sa mi Z Ada mem
Drew nio kiem roz ma wia… nr 4, s. 26-29;
Z nie go był ten jazz (Cze sław Gaw lik) nr 8,
s. 56-59;
Prze mie rzył świat z pu zo nem nr 10,
s. 18-22;
Kaw czak Kin ga:
Pra gnę By strą sław ną zro bić. O Mu zeum
Ju lia na Fa ła ta w By strej nr 11, s. 66-67;
O ar ty stycz nym dzie dzic twie Gór ne go
Ślą ska i ziem przy le głych (rec. Ob li cza
sztu ki na ob sza rze obec ne go wo je wódz twa
ślą skie go w la tach 1945-1975. 2017)
nr 11, s. 82;

Ka zi mier czak Ra do sław:
Fo to nr 9, s. 71;
Ki jon ka Ta de usz:
Flo tyl la (po ezja) nr 7, s. 8;
Ki siel Ma rian:
Przy pi sy do au to bio gra fii (rec.: A.K. Waś -
kie wicz: O li te ra tu rze lu bu skiej 2016)
nr 6, s. 75;
Po et ka bó lu (rec.: W. Ku dy ba: Pró ba bó -
lu. O wier szach Jo an ny Pol la ków ny. 2017)
nr 8, s. 77;
Pro fe sor An na Wę grzy niak. Por tre ty mi -
strzów nr 9, s. 46-48;
Szko ła i uni wer sy tet (rec. M. Kwiat kow -
ska-Ra taj czak Wy mia na idei. Szki ce dy -
dak tycz ne o szko le i uni wer sy te cie. 2016)
nr 9, s. 75;
Pro fe sor Ry szard Ko zio łek. Por tre ty mi -
strzów nr 10, s. 41-43;
Szew czyk -niem co znaw ca (rec.: M. Skop:
li te ra tu ra nie miec ka w pu bli cy sty ce Wil -
hel ma Szew czy ka 2016) nr 10, s. 72-73;
Pro fe sor Sta ni sław Gę ba la. Por tre ty mi -
strzów nr 11, s. 24-26;
No tat nik: Dy mitr Me reż kow ski 1919-
1920. przeł. nr 11, s. 38-42;
Trzy opo wia da nia Z. Krzy ża now ski przeł.
nr 12, s. 24-27;
Pro fe sor Bar ba ra Gut kow ska. Por tre ty
mi strzów nr 12, s. 41-43;
Klej noc ki Ja ro sław:
Pu deł ko ni co ści; Apa try da; (***) Je śli to
praw da że nr 5, s. 23;
Kli mek Lu dwik:
Ob raz nr 1, s. 1 okład ki, Ma lar stwo (Re -
pro duk cje z ro dzin ne go zbio ru Ju lii Rasz -
ki) s. 50;
Ko cek Mał go rza ta:
10 x no we tech no lo gie. MBP w Pie ka rach
Ślą skich. Z ży cia bi blio tek nr 11, s. 85;
Ko chań czyk Iza be la:
Prze szłość to te raź niej szość. MBP w Gli -
wi cach. Z ży cia bi blio tek (wraz z B. Do -
bra kow ską) nr 2, s. 66;
Ko ciń ski Wi told:
Wszyst kie go naj lep sze go. 120 uro dzi ny Te -
atru Za głę bia w So snow cu nr 2, s. 70-71;
Fo to nr 3, s. 5, 55;
Na śmiet ni ku ży cia (rec. M. Gor ki:
Na dnie. Te atr Za głę bia 2017) nr 5, s. 64;
Nie daj my się zwa rio wać (rec. M. Ga vran:
Mąż mo jej żo ny. Kan dyd 2. 2016) nr 6, s. 61;
Mój wy rok: nie win ny (rec.: F. von Schi -
rach: Ter ror, od two rze nie gło śne go pro ce -
su są do we go Te atr Śląski 2017) nr 8, s. 64;
Ko ło dziej Do ro ta:
Wstęp; Po eci; Re cen zja z te atru, Dzien nik
sa mo bój cy pod miej skie go nr 5, s. 37 (po -
ezja - de biut);
Ko no pel ska Wie sła wa:
Fo to nr 1, s. 6; Ka to wi ce – mu zycz ny gi -
gant nr 1, s. 28-31;
Po zo stał nie tyl ko w ich wspo mnie niach
(rec.: Jó zef Świ der we wspo mnie -
niach. 2016) nr 1, s. 61; Wy bit ne oso bo -
wo ści świa ta kul tu ry i sztu ki oraz naj lep -
si kon ser wa to rzy za byt ków nr 1, s. 69;

Zde for mo wa ny świat Ka ro la Wie czor ka
nr 2, s. 46-48;
Chcia łem zo stać mu zy kan tem. Z Prof.
Hen ry kiem Kuź nia kiem roz ma wia… nr 3,
s. 18-23;
Świat spor tu w ob ra zach Wojt ka Łu ki nr 5,
s. 35;
Dia log ze sta rym mi strzem (S. Ga dom -
skim) nr 5, s. 53;
Sto pro cent wnę trza z Ar ka diu szem Go lą
roz ma wia … nr 6, s. 35;
Czte ry po ry ro ku na zie mi pszczyń skiej
nr 6, s. 60;
Po wrót „Aidy” w wiel kim sty lu nr 6, s. 68;
Fe sti wal Ave Ma ria – nie wy ko rzy sta na
szan sa nr 6, s. 71;
Żni wa roz po czy na no zna kiem krzy ża.
Z Agniesz ką Szy mu lą roz ma wia… nr 8,
s. 14-18;
Czę sto de cy du je chwi la. Ze Zbi gnie wem
Sa wi czem ar ty stą fo to gra fi kiem roz ma -
wia… nr 9, s. 31-35;
Rze czy wi stość ob ra zu Zbi gnie wa Blu ka -
cza nr 10, s. 50-53;
Po wro ty Hen ry ka Bzdo ka nr 11, s. 50;
Ro meo i Ju lia na otwar cie se zo nu (rec. Ch.
Gou nod: Ro meo i Ju lia 2017 Ope ra Ślą -
ska w By to miu) nr 11, s. 52, 53;
Su -Han Yang ze Zło tą Ba tu tą nr 12,
s. 32-33;
No tat nik kul tu ral ny nr 1, 69-74; nr 2,
s. 76-82; nr 3, s. 76-81; nr 4, s. 78-83; nr 5,
s. 78-83; nr 6, s. 78-84; nr 7 s. 80-83; nr 8,
s. 80-83; nr 9, s. 80-84; nr 10, s. 80-82;
nr 11, s. 76-78;
Ko ru sie wicz An na:
Ma lar stwo nr 12, s. 34,35;
Ko ru sie wicz Ma ria:
Gra fi ka nr 12, s. 1 okład ki, s. 2 (błęd ny za -
pis An na Ko ru sie wicz);
Ko ster ski Wie sław:
Czy stać nas na gór nic two. Z prof. dr hab.
Ada mem Drob nia kiem roz ma wia nr 2, 
s. 5-7;
Ma gia pur pu ry (De ep pur ple) nr 4, s. 77;
Po co nam ta me tro po lia nr 5, s. 4-6;
Kon sty tu cję bez nie za leż ne go są du bę dzie -
my mo gli wsa dzić do ko sza. Z Kry stia nem
Mar kie wi czem roz ma wia … nr 6, s. 4-6;
Ko ściół:
Ko ściół św. Ja ku ba Apo sto ła w Ma łu jo wi -
cach nr 2, s. 50;
Kot kow ska Jo an na:
No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 69-74; nr 2,
s. 76-82, nr 3, s. 76-81; nr 4, s. 78-83; nr 5,
s. 78-83; nr 6, s. 78-84; nr 7 s. 80-83; nr 8,
s. 80-83; nr 9, s. 80-84; nr 10, s. 80-82;
nr 11, s. 76-78; nr 12, s. 82-85;
Ko zieł An drzej:
Ma lar stwo ba ro ko we na Ślą sku na no wo
od kry te nr 7, s. 32-36;
Ko zio łek Ry szard:
Lu try mo je go ży cia nr 10, s. 5-7;
Kra sno dęb ski Jan Pa weł:
(***), (***) (***) (***) po ezje nr 9, s. 49;
Krau se Adam:
Fo to nr 9, s. 56; 81
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Kre is An to ni:
Gra fi ka nr 4, s. 3 okład ki;
Kro ni karz:
Ślą ski mie siąc. Za pis wy da rzeń z mie sią -
ca po prze dza ją ce go za mknię cie nu me ru
nr 1, s. 75; nr 2, s. 83; nr 3, s. 82; nr 4, s. 84;
nr 5, s. 84; nr 6, s. 85; nr 7 s. 84; nr 8, s. 84;
nr 9, s. 85; nr 10, s. 85; nr 11, 86; nr 12,
s. 86;
Kru pa Mar cin:
Kon do len cje nr 7, s. 9;
Krze miń ski Kry stian:
Ostat nia noc, Roz mo wa ma my z są siad ką,
Su kien ka w kwia tach, Kto uchy lił okno,
Dziew czyn ka z czer wo ną pił ką (po ezja)
nr 12, s. 28-31;
Krzysz to for ska Ka ro li na:
Fo to nr 8, s. 12;
Krzy ża now ski Zyg munt:
Trzy opo wia da nia przeł. M. Ki siel (pro za)
nr 12, s. 24-27;
Ku ba now ska Alek san dra:
In deks al fa be tycz ny au to rów i pu bli ka cji
za miesz czo nych w mie sięcz ni ku spo łecz -
no-kul tu ral nym „Śląsk” w ro ku 2016 nr 1,
s. 76-83;
Kub ska Bar ba ra
Pol ski strój lu do wy (wraz z S. Ga dom -
skim) nr 5, s. 52;
Ku ła kow ski Bog dan:
Fo to nr 4, s. 47; 48;
Ku rek Ja cek:
Fe lix cul pa al bo o od wa dze po peł nia nia
błę dów nr 1, s. 45; (Ka mień dro go cen ny);
Po chwa ła mi tu nr 2, s. 27; (Ka mień dro -
go cen ny);
Ubó stwo i szczę ście. Świę te go Bra ta
Al ber ta spo tka nie z pięk nem… nr 3,
s. 12-14;
Piew cy sa mot no ści czy li Tru skaw ko we Po -

la na za wsze nr 3, s. 45 (Ka mień dro go cen -
ny);
Teo lo gia gli ny. Tom ka We nkla ra my śli mu -
zycz nie zwi chrzo ne nr 3, s. 10-13;
Woj na świa tów (i kil ka in nych wi ny lo wych
hi sto rii cza sów PRL -u) nr 4, s. 23 (Ka mień
dro go cen ny);
Be atle si a spra wa pol ska (cz. 1) nr 5, s. 49
(Ka mień dro go cen ny);
Be atle si a spra wa pol ska (cz. 2) nr 6, s. 27
(Ka mień dro go cen ny);
Kil ka słów o pierw szym cho rzow skim Vi -
nyl Fe sti va lu nr 6, s. 62-64;
„... wśród wą tłych ba dyl ków...” Pa mię ci
Ta de usza Ki jon ki nr 7, s. 24-25 (Ka mień
dro go cen ny);
Przej ścia nie ma nr 8, s. 27 (Ka mień dro -
go cen ny);
Z Be rez ki na Śląsk. Krzysz to fo wi Czy żew -
skie mu. nr 9, s. 11 (Ka mień dro go cen ny);
Pa mięć i ra na czy li o spo tka niach na gra -
ni cy ślą sko-li tew skiej (cz. 1) Czło wiek nie
ma pra wa do prze mo cy. Z Kon sty tu cji Re -
pu bli ki Za rze cza nr 10, s. 17 (Ka mień dro -
go cen ny);
Pa mięć i ra na czy li o spo tka niach na gra -
ni cy ślą sko-li tew skiej (cz. 1) Czło wiek nie

ma pra wa do prze mo cy. Z Kon sty tu cji Re -
pu bli ki Za rze cza nr 11, s. 21 (Ka mień dro -
go cen ny).

L.

Lam par ska Ma rze na:
Tu ry sty ka wśród gór ni czych szy bów nr 1,
s. 7-11;
Lech-Kir ste in Da nu ta:
Hen ryk Bo rek syn „tej Zie mi” nr 1,
s. 22-23;
Le wic ka Mi le na:
Współ cze sne ma lar stwo w Biel sku Bia łej
nr 11, s. 32-35;
Li bo ska To masz:
Fo to nr 8, s. 1 okład ki; nr 8, s. 4, 13, 28,
29;
Li pok-Bier wia czo nek Ma ria:
W cie niu ko pal nia nych szy bów. O ba da -
niach et no gra ficz nych na gór no ślą skiej wsi
nr 8, s. 10-13;
Li sak Krzysz tof:
Mi strzo wie fo to gra fii nr 7, s. 86, Fo to nr 7,
s. 3 okład ki; nr 10, s. 25;
Ly sko Aloj zy:
Rzecz o chle bie nr 8, s. 5;
Sło wem i pie śnią. Ga wę da o na ro dzi -
nach chle ba nr 8, s. 6-9;
Co nom to przy szło na tym Gor nym Slon -
sku nr 9, s. 38-43;
Lysz czy na Ja cek:
Dzie dzic two woj ny (rec.: A. Ly sko:
W prze kleń stwie ka lec twa) nr 1, s. 62;
Lysz czy na Ma rek:
Oli vier Mes sia en -mię dzy Pa ry żem a Ślą -
skiem. Z Je rzym Stan kie wi czem roz ma -
wia.. nr 4, s. 47-50;
Re ży ser „in ter dy scy pli nar ny”. Z Bog da -
nem To szą roz ma wia … nr 7, s. 62-65;
Teo lo gia i mu zy ka do by Re for ma cji..
Z dr hab. Mar kiem Pil chem roz ma wia….
nr 10, s. 8-10;
Mu zycz ne śledz twa. Tro pa mi za po mnia -
nych in stru men tów. Z Sła wo mi rem Zu -
brzyc kim roz ma wia…. Nr 11, s. 54-58.

Ł.

Ław ry wia niec Ar ka diusz:
Fo to nr 2, s. 4; nr 2, s. 8, 14, 30-31; nr 5,
s. 2 okład ki; s. 4, 5, 6; nr 6, s. 44, 45, 48; 86,
Dro ga krzy żo wa s. 3 okład ki; nr 8, s. 10-
11; nr 10, s. 50, 80; nr 11, s. 2 okład ki;
Ło gi now Ja kub:
Fo to, Rok 2016 w sło wac kiej po li ty ce nr 1,
s. 24-25;
Fo to, Do Czech i na Sło wa cję au to bu sem
nie po je dzie my nr 3, s. 38-39;
Cze si wal czą z oli gar chi za cją po li ty ki
nr 6, s. 12-13;
Łu ka Mar ta
Gra fi ka nr 5, s. 36, 37;
Łu ka Woj ciech:
Gra fi ka: nr 1, s. 2, 33, 43; nr 2, s. 2, 18, 41,
45; nr 3, s. 2, 25, 43; nr 4, s. 53; nr 5 s. 2,
13, 16, 44, nr 6, s. 2, 25, 41; nr 7, s. 1 okład -

ki; s. 37, 42-43, 44; nr 8 s. 2; 40, 49; nr 9,
s. 2, s. 18-19; 39, 40-41, 49, nr 10,
s. 3, 13, 29, 37; nr 11, s. 2, 27, 37, 42;
No tat nik spor to wy nr 5, s. 34.

M.

m.:
Sa lon pol sko-wę gier ski im. Fe lik sa Net -
za. Ka to wi ce Fe lik sa Net za nr 4, s. 34;
Mac Ca ig Nor man:
Sta ra ko bie ta z gór nr 2, s. 3; Po cie szy ciel;
Pies An gu sa; Jak wy, jak wszy scy; Mał żon -
ko wie; Do te go do szło; Dość; Kir ke; Sta -
ry po eta; Pe ne lo pa; Z mo je go okna; Od -
po wie dzial ność; My śli ser ca (prze kład
A. Szu ba, po ezja) nr 2, s. 18-21;
Ma chu ra Je rzy:
Sprin tem ze Lwo wa do By to mia nr 7,
s. 60-61;
Fo to; Po mnik ni czym laur olim pij ski nr 9,
s. 36-37;
Ma ciusz kie wicz Ro man:
Oczy Kaf ki (pro za) nr 3, s. 42-44;
Ma jer ski Pa weł:
Bro niew skie go „Su ma in te lek tu” i „Śmiet -
nik umy sło wy” (rec.: W. Bro niew ski: Pa -
mięt nik. 2013);
Trak ty Bro niew skie go (rec. W. Bro niew -
ski: Pu bli cy sty ka. 2016) nr 5, s. 73;
Czas Mi lo będz kiej (rec.: A. Za sę pa: Czas
(w) po ezji Kry sty ny Mi ło będz kiej 2016)
nr 6, s. 73;
Mał czak Le szek:
Na uko wiec z po wo ła niem. Pro fe sor Bo że -
na To karz. Por tre ty mi strzów nr 2 s. 56-57
(wraz z M. Gaw lak);
Ma łec ka E.:
Fo to nr 4, s. 45, 46;
Ma rzec Hen ryk:
Fech mi strzo wie (Tre ne rzy szer mier ki)
Spor to we ży cio ry sy Ślą za ków nr 1,
s. 58-59;
Zło ta mu cha (Hen ryk Śred nic ki) Spor to -
we ży cio ry sy Ślą za ków nr 2, s. 58-59;
Za po mnia ny mistrz (Zbi gniew Kacz ma rek)
Spor to we ży cio ry sy Ślą za ków nr 3,
s. 74-75;
Ba ron z Dę bu (Hu bert Gorsz) Spor to we
ży cio ry sy Ślą za ków nr 4, s. 54-55;
Nie ustę pli wy Jorg (Je rzy Woc ka) Spor to -
we ży cio ry sy Ślą za ków nr 5, s. 66-67;
Był to ta lent (Woj ciech Rydz) Spor to we
ży cio ry sy Ślą za ków nr 6, s. 58-59;
Gra łem z Ge rar dem (Ge rard Cie ślik)
Spor to we ży cio ry sy Ślą za ków nr 7,
s. 58-59;
Zby szek (Zbi gniew Pie trzy kow ski) Spor -
to we ży cio ry sy Ślą za ków nr 8, s. 66-68;
Z dzi ką kar tą po zło to (Ry szard Wol ny)
Spor to we ży cio ry sy Ślą za ków nr 9,
s. 78-79;
Mi strzy ni na płot kach (Lu cy na Lan ger
Lan ger-Ka łek) Spor to we ży cio ry sy Ślą za -
ków nr 10, s. 66-67;
Flo re cist ki z GKS (Wan da Kacz mar czyk-
Fu ka ła, Ha li na Ba lon, Da nu ta Ba lon, Elż -82
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bie ta Mnich-Paw las) Spor to we ży cio ry sy
Ślą za ków nr 12, s. 46-47;
Ma teu siak Woj ciech:
Fo to nr 12, s. 33;
Me reż kow ski Dy mitr:
No tat nik 1919-1920. Przeł. M. Ki siel
nr 11, s. 38-42;
Mi cha lak Kor dian:
Wła śnie, (***) te raz, Czer wień, Dla Cie -
bie, po po łu dnie, Ha iku przed wcze sne,
Po, Uro dzi ny, Ta blet ki (po ezje) nr 11,
s. 36-37;
Mi chal ska-Su cha nek Mi ro sła wa:
Ro syj scy neo po ga nie (rec.: A. Za czkow -
ska: Cie nie aryj skich przod ków. Mi to lo -
gia po li tycz na w Ro sji. 2016) nr 7, s. 74;
Ob lę że nie Le nin gra du (rec.: B. Paw let ko:
Blo ka da Le nin gra du i jej re pre zen ta cje
w świe tle in nych do świad czeń gra nicz -
nych. 2015) nr 10, s. 74;
Mień ciuk Jan:
Fo to nr 4, s. 41; nr 7, s. 2 okład ki, s. 7;
Mię ki na-Pin dur Ja dwi ga:
Na dą żyć za tem pem ży cia. 50-le cie po rad -
nic twa psy cho lo gicz no-pe da go gicz ne go
na Ślą sku Cie szyń skim nr 11, s. 80-82;
Mig dał-Drost Ali cja:
Fo to nr 11, s. 67;
Mio dek Jan:
Sfan zo lo ny wzrok nr 1, s. 47 (Ślą ska oj -
czy zna pol sz czy zna);
Drap ko, gip kio, wart ko nr 2 s. 35 (Ślą ska
oj czy zna pol sz czy zna);
Le lu ja nr 3, s. 64 (Ślą ska oj czy zna pol sz -
czy zna);
Stoć, śmioć się – czy tać, pi sać nr 4, s. 73
(Ślą ska oj czy zna pol sz czy zna);
Opo le i Opolsz czy zna nr 5, s. 77 (Ślą ska
oj czy zna pol sz czy zna);
Pa new ni ki nr 6, s. 19 (Ślą ska oj czy zna pol -
sz czy zna);
W Strze go miu nr 7, s. 77 (Ślą ska oj czy zna
pol sz czy zna);
Tyn ist ny nr 8, s. 79 (Ślą ska oj czy zna pol -
sz czy zna);
Haj mat to świat nr 9, s. 77 (Ślą ska oj czy -
zna pol sz czy zna);
Roz pra wio łech czy roz pro wio łek? Nr 10,
s. 77 (Ślą ska oj czy zna pol sz czy zna);
Koż dy maj ster mo wi haj ster nr 11, s. 71
(Ślą ska oj czy zna pol sz czy zna);
Wleń i cząst ka – vel – nr 12, s. 78 (Ślą ska
oj czy zna pol sz czy zna).
Mir ski J.:
Fo to nr 9, s. 66;
Mi siać Lu bo mir:
Fo to nr 1, s. 34;
Mi zer kie wicz To masz:
Eko no mie Dy ga ta (rec.: E. Bar tos: Fi gu -
ry bra ku. O pro zie Sta ni sła wa Dy ga -
ta 2016) nr 12, s. 74;
Mło dzi
Mło dzi wir tu ozi nr 10, s. 84;
Mo der ni za cja:
Dwie na gro dy dla Ope ry Śląskiej
w XXI edy cji kon kur su „Mo der ni za cja Ro -
ku 2016 nr 9, s. 3 oklad ki.

Mol li son Ja mes:
„Play gro und” nr 9, s 52;
Mor ci nek Krzysz tof:
Fo to nr 10, s. 79;
Mur ray Mał go rza ta:
Fo to nr 8, s. 14,
Mu sioł Ta de usz:
kRU CHa po tę ga nr 7, s. 55-57;
Muś An na;
Toż sa mo ści gór no ślą skie (rec.: Toż sa -
mość współ cze snych Gór no ślą za ków. Stu -
dium so cjo lo gicz ne. 2016) nr 2, s. 64;
Mu zeum:
Mu zeum Gór no ślą skie udo stęp ni ło przed -
wo jen ne zdję cia ślą skich świą tyń nr 1,
s. 46;
Mu ze al ne Oska ry roz da ne. Wy róż nie nie
dla Mu zeum Ślą skie go w Mię dzy na ro do -
wym Kon kur sie EMYA nr 5, s. 68;
Mu zeum Ma gicz ne go Re ali zmu. Wi sła
nr 6, s. 33;
Mu zeum w Gli wi cach: Nie zna ne ar cy dzie -
ła, nie zna ni mi strzo wie. Ma lar stwo ba ro -
ko we na Ślą sku na no wo od kry te (ob ra zy)
nr 7, s. 33-34;
Mię dzy Mont mar tre’em a Mont par nas -
se’em: Mu zeum Ślą skie. Ob ra zy nr 7,
s. 69;
Od zia ren ka do bo chen ka. Mu zeum Chle -
ba, Szko ły im. Cie ka wo stek w Ra dzion -
ko wie nr 8, s. 28-29;
Art de co. Pro jek ty Edwar da Brzo zow skie -
go. Mu zeum Ma zo wiec kie w Płoc ku nr 8,
s. 51-52;

N.

Neu ger Le onard:
„W dro dze do Ad res” nr 5, s. 11-12;
T. G. Trans tro mer: Al le gro, Łu ki ro mań -
skie, Zło to li tek – Przeł. … nr 5, s. 13;
Nie sło ny Ma ciej
Fo to nr 4, s. 4, 5, 6, 7, 8, 9
Nie spo rek Ka ta rzy na:
W głąb hał dy nr 2, s. 13-16;
O z (a) ni ka niu (rec. SA. Szu ba: 22 strzę -
py. 2016) nr 2, s. 60;
Po eta dys ty chu (Ma rian Ki siel) nr 3,
s. 57-59;
Po eta w dro dze (rec. A. Adam kie wicz:
Wier sze 2017) nr 3, s. 60;
My śląc o ja sno ści (rec.: K. Siw czyk: Ja -
sno pis. 2016) nr 4, s. 71;
„Cze ka nie na no kaut” (rec.: F. Śmie ja:
Na wid ny brzeg świ tu 2017) nr 5, s. 74;
Na dzie ja oca le nia (rec.: A. Pod le śny:
Frag ment roz mo wy. 2017) nr 6, s. 74;
Ślą skie wzgó rze. Ob raz hał dy w po ema -
cie Siód ma pół noc Ta de usza Ki jon ki nr 7,
s. 18-21;
„O tym, cze go i my pra gnie my” (rec.:
Z księ ży ca nie spusz czam wzro ku) nr 8,
s. 75;
Po śla dach do prze szło ści (rec.: S. Wa dzyń -
ski: Śla dy, kro ki 2016) nr 10, s. 75;
Imię zie mi. O jed nym wier szu Ta de usza
Ki jon ki nr 11, s. 14-15;

Świa ty po etyc kie ks. Je rze go Szy mi ka
nr 12, s. 70-71;
„Im bli żej dna, tym moc niej sze wi no” (rec.
J. Szy mik: Do bre wi no. Wier sze z lat 2014-
2017) nr 12, s. 76
Ni ki for:
Ma lar stwo nr 5, s. 33;
No wac ki Da riusz:
Aneg do ty i la men ty (rec. W. Paź niew ski:
Gry lo so we 2017) nr 2, s. 61;
Ko cha nek sła wy. Kil ka my śli o Ja nu szu
Gło wac kim nr 10, s. 23-26.

O.

Oczko Pa tryk:
Dzie koń ski Ma rek. Kon cep cja -kre acja -
-kon tek sty nr 4, s. 60-62;
Ol biń ski Ra fał:
Ra fał Ol biń ski. So sno wiec kie Cen trum
Sztu ki -Za mek Sie lec ki, Ga le ria „Extra va -
gan ces” (Ob ra zy) nr 7, s. 51-52;
Ole jarz Ewa:
U rzeź ni ka ku pu je chleb… (Ge no we fa Fi -
jał kow ska Ja ku bow ska) nr 10, s. 49;
Olej ni czak Jó zef:
Le on dwa ra zy. Pro fe sor Le onard Neu ger.
Por tre ty mi strzów, nr 5, s. 14-15;
Ol szań ski Grze gorz
Sce ny z ży cia li te rac kie go (po ezja) nr 3,
s. 3; Nar ra to fi lia. Hi sto ria pro zy no wo cze -
snej w czter dzie stu sied miu wer sach z epi -
lo giem; 21gra mów (Wy pis z ksiąg bez u -
ży tecz nych), Prze kaz dnia, Ku chen ne re -
wo lu cje, Sce ny z ży cia ko rek to rów, Sce -
ny ży cia mał żeń skie go, Na sze ży cie jest
jesz cze bar dziej pu ste niż wa sze nr 3,
s. 24-25;
Orza dow ski Da niel:
Mie larz (pro za) nr 1, s. 42-44.

P.

Pa ter ski Janusz:
Ogień (po ezja) nr 8, s. 3; Księ ga Li kier -
ka, Li kie rek sły szy gło sy, Li kie rek pod pa -
tru je ży cie, Na ka stlik, Psalm o po wro tach,
By łem, Jesz cze o po wro tach, Zi mo ro -
dek, Al ma nach Mu szy ny. Wy da nie zi -
mo we (po ezja) nr 8, s. 41;
Pa szek Ja ro mir:
Fo to: nr 2, s. 72; nr 3, s. 40; nr 4, s. 41; nr 5,
s. 28; nr 6, s. 42; nr 7, s. 46; nr 8, s. 46; nr 9,
s. 44; nr 10, s. 44; nr 11, s. 30; nr 12, s. 44;
Pa szek Je rzy:
Blask Ene idy. Blask ar cy dzieł nr 2,
s. 72-74;
Blask Po pio łów. Blask ar cy dzieł nr 3,
s. 40-41;
Blask Eu ge niu sza Onie gi na. Pa mię ci Fe -
lik sa Net za. Blask ar cy dzieł nr 4, s. 41-43;
Blask Ulis se sa. Blask ar cy dzieł nr 5,
s. 28-29;
Blask Pa na Ta de usza. Blask ar cy dzieł nr 6,
s. 42-43;
Blask Be niow skie go. Blask ar cy dzieł nr 7,
s. 46-47; 83
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Blask Lal ki. Blask ar cy dzieł nr 8, s. 46-47;
Blask Ży wych ka mie ni. Blask ar cy dzieł
nr 9, s. 44- 45;
Blask Rę ko pi su zna le zio ne go w Sa ra gos -
sie. Blask ar cy dzieł nr 10, s. 44-45;
Blask Mi strza i Mał go rza ty. Blask ar cy -
dzieł nr 11, s. 30-31;
Blask Fer dy dur ke. Blask ar cy dzieł nr 12,
s. 44-45.
Paw lik An na:
Pro jekt gra ficz ny okład ki nr 9;
Peszt Ma ria:
B’ezrat Ha szem! (pro za) nr 12, s. 38-40;
Pi che ta Jan:
No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 69-74; nr 2,
s. 76-82; nr 3, s. 76-81; nr 4, s. 78-83; nr 5,
s. 78-83; nr 6, s. 78-84; nr 7 s. 80-83; nr 8,
s. 80-83; nr 9, s. 80-84; nr 10, s. 80-82;
nr 11, s. 76-78; nr 12, s. 82-85;
Pie cho ta Ma rek:
Z no wych li me ry ków. Je rze mu Pasz ko wi
na 77 uro dzi ny nr 5, s. 27;
Z no wych ono ma sti ko nów nr 12, s. 79-80;
Pie kar ska-Osli zlo Zo fia:
Pięk nie pi sał (Hen ryk Sa kwer da) nr 5,
s. 58-61;
Pie niek Ja ro sław Krzysz tof:
Mój pol ski Obe rschle sien (pro za) nr 12,
s. 22-23;
Pięt na sta
15. rocz ni ca śmier ci Sta ni sła wa Pta ka
nr 4, s. 75;
Pio trow ska-Grot Mag da le na:
Lek tu ra kul tu ry nr 10, s. 46-48;
Nie ta ki bied ny, sko ro czy ta (rec.: J. No -
wak: Bied ny pol ski ka to lik czy ta Ży cie Ke -
itha Ri chard sa. 2017) nr 7, s. 75;
Ta jem ni ca, Ję zyk, Zba wie nie (Z. Mi ko łej -
ko: Gorz kie ża le 2017) nr 11, s. 72;
Pi sar czyk Elż bie ta:
Jak byś ży wą oglą dał. Z o. Ja nem Ru dziń -
skim ku sto szem zbio rów sztu ki wo tyw -
nej na Ja snej Gó rze z oka zji 300-le cia ko -
ro na cji ob ra zu Mat ki Bo żej Ja sno gór -
skiej. Ju bi le usz pierw szej ko ro na cji pa -
pie ski mi dia de ma mi – roz ma wia… nr 1,
s. 16-19;
Ży wa ko ro na Ma ryi nr 1, s. 20;
Od na leźć wraż li wość w po strze ga niu
świa ta. Z Ol kiem Kle pa czem roz ma wia…
nr 1, s. 56-57;
Chło pak z Ra ko wa. Z Muń kiem Stasz czy -
kiem roz ma wia… nr 3, s. 70-72;
Mu zycz na sa ga spod Ja snej Gó ry. Z Mar -
ci nem Po spie szal skim roz ma wia… nr 9,
s. 56-58;
Czę sto cho wa ja kiej nie zna cie. Z Krzysz -
to fem Ka sprza kiem roz ma wia… nr 11,
s. 48-49;
To jest mo je miej sce, tu są mo je ko rze nie.
Z Ar tu rem Bar ci siem roz ma wia…. nr 11,
s. 59;
Pod sia dło Zbi gniew:
Fo to: Po ni dzie nr 2, s. 3 okład ki;
Po łap Mar ta:
Ko lo rem Cho rzo wa jest blue (s). Roz mo -
wę pro wa dzi… nr 4, s. 4-9;

Blu esem ma lo wa nie. Roz mo wę pro wa -
dzi… nr 4, s. 14-19;
Prejs Bog dan:
„… jak ży cie mo że wy glą dać” cz. 1.
Przy czy nek do bio gra fii z pre zy den tem
w tle nr 2, s. 36-39;
„… jak ży cie mo że wy glą dać” cz. 2.
Przy czy nek do bio gra fii z pre zy den tem
w tle nr 3, s. 34-37;
„… jak ży cie mo że wy glą dać” cz. 2.
Przy czy nek do bio gra fii z pre zy den tem
w tle nr 4, s. 56-59;
Próch nik Pa weł:
Świa to od czu cia (rec.: K. Nie spo rek: Bo -
skie, ludz kie. Czte ry stu dia o po etyc kim
do świad cze niu Bo ga 2017) nr 11, s. 74;
Przy by ła Han na:
Nie tyl ko o książ kach. GBP w Świer klań -
cu Z ży cia Bi blio tek nr 4, s. 74.

R.

Rie del Ru dolf:
Ry sun ki nr 8, s. 36-37;
ro:
2017 – Ro kiem Al fon sa Zgrzeb nio ka
w wo je wódz twie opol skim nr 1, s. 73;
Wio sna Opol sko-Wę gier ska nr 5, s. 70;
XXVIII Na jazd po etów na Za mek
Brzeg – Opo le – Ro gów Opol ski – Krap -
ko wi ce – Gło gó wek nr 10, s. 70;
Roj kow ska Alek san dra:
II Na gro da Mię dzy na ro do we go Bien na le
Ma lar stwa „Biel ska Je sień 2017”: Ob raz
(Bez ty tu łu) nr 10, s. 1 okład ki;
Roj kow ski Ja cek:
Fo to nr 9, s. 50; nr 10, s. 1 okład ki;
roś:
I Po lo nij ny Fe sti wal Pio sen ki Pol -
skiej – Opo le 2017, nr 9, s. 70;
Ru rań ska Do bro sła wa:
Ćma – ilu stra cja nr 5, s. 1 okład ki;
Rys. nr 5, s. 46, 47; Dyr dy mał ki (ilu stra -
cje), s. 51;
Ry giel ska Mał go rza ta:
„Ju bi le uszo we bu kie ty”. O świa tach po -
etyc kich ze Ślą ska nr 12, s. 48-52;
Ry ka ła Ja cek:
Ma nek (gra fi ka) nr 3, s. 1 okład ki; Rze czy
nie waż ne, wy da rze nia bła he (pro za) nr 3,
s. 26-31.

S.

Sa en der ski:
Ma rek Sa en der ski. Fo to gra fia 3D nr 10,
s. 69;
Sa wicz Zbi gniew:
Fo to nr 1, s. 4, 84, s. 3 okład ki; nr 7,
s. 3, 16, 17, 31; nr 9, s. 1 okład ki; s. 14, 16,
s. 33-34;
Se giet Teo dor:
Fo to nr 6, s. 55;
Se giet Teo dor:
Fo to nr 8, s. 35;
Se gie to wie An na i Teo dor:
Z ko lek cji…. Ob ra zy nr 6, s. 52;

Ka zi mierz Se ko:
Fo to nr 9, s. 37;
Sek ściń ski Adam ks.:
„Bi bli cum ślą skie” nr 3, s. 53;
Se rzy sko Bo gu sła wa:
Co ol tur@ bar dzo me dial na. Bi blio te ka Pu -
blicz na Mia sta i Gmi ny w Ła zach. Z ży -
cia bi blio tek nr 3, s. 66;
Sier ny Ta de usz:
Me tro po lia -speł nio ne ma rze nie, czy po zor -
ne zwy cię stwo? Nr 9, s 4-5;
Cze sław Śle zak – po eta za po mnia ny?
Nr 9, s. 26-27;
Si ko ra Agniesz ka
Fo to nr 2, s. 10; nr 6, s. 14, 15, 16, 17, 18;
nr 10 s. 2 okład ki;
No stal gicz ny spa cer nr 7, s. 67-68;
Sit kow ski Krzysz tof:
Fo to nr 3, s. 2 okład ki;
Sko cza Ma rek:
Jest z na mi. W 85 rocz ni cę uro dzin Woj -
cie cha Ki la ra (17 VII 1932, Lwów
– 29 XII 2013, Ka to wi ce) nr 7, s. 31;

Mię dzy na ro do wy Kon kurs Dy ry gen tów
im. Grze go rza Fi tel ber ga w Ka to wi cach
po raz dzie sią ty nr 10, s. 86;
Sko niecz na -Gaw lik Do bra wa:
Za głę biow skie la to. Po mię dzy pra cą a świę -
to wa niem nr 8, s. 24-26; Fo to nr 8, s. 26;
Sko rek-Bil czyń ska Pa try cja:
Fe no men Dys ku syj ne go Klu bu Książ ki
MBP w Sie mia no wi cach Ślą skich. Z ży -
cia bi blio tek nr 5, s. 48;
Skworc Wik tor abp:
Sza now na Pa ni Zo fio, Po grą żo na w smut -
ku Ro dzi no! nr 7, s. 8;
Sło wiń ski Grze gorz:
Fo to nr 10, s. 65;
Sno ek Ot to:
Fo to nr 9, s. 84;
So ko łow ska Ja ni na Bar ba ra:
Ko ry tarz któ rym idę do (po ezja) nr 9, s. 3,
Wę drów ka na pię tro, Ta to nie zdą żył nic
po wie dzieć, Ko kon i ka mień, Z li stu zim -
ne go mia sta, Od ga dy wa nie cza rów (Z te -
go sa me go li stu), Wa riat ko wo s. 18-19;
Sta bik Do ro ta:
Fo to nr 7, s. 48-49;
Stan kie wicz Je rzy:
Fo to nr 4, s. 49;
Sta rzyk Ja ro sław:
Da ma ze śle dziem i ogór kiem nr 1, s. 84;
(Z za pi sków eme ry ta);
Per spek ty wę mam za so bą nr 2, s. 84;
(Z za pi sków eme ry ta);
Po po łu dnie z no wym czło wie kiem nr 3,
s. 84 (Z za pi sków eme ry ta);
Mat ka i zło dziej w mer ce de sie nr 4, s. 86
(Z za pi sków eme ry ta);
Gdy by to był An glik nr 5, s. 86 (Z za pi -
sków eme ry ta);
Co mi cho dzi po gło wie nr 6, s. 86 (Z za -
pi sków eme ry ta);
Pa nien ka z do bre go do mu nr 7, s. 86;(Z za -
pi sków eme ry ta);
Raz by łem w NRD nr 8, s. 86 (Z za pi sków
eme ry ta);84
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Krót ka hi sto ria wuj ka ro man ty ka nr 9, s. 86
(Z za pi sków eme ry ta);
Ta jem ni ca tru ją cych kró wek nr 10, s. 86
(Z za pi sków eme ry ta);
Stem plew ski Je rzy:
Fo to nr 7, s. 16; nr 10, s. 70;
Sto bier ski Ma ciej:
Fo to nr 2, s. 70, 71; nr 5, s. 2 okład ki; nr 8
s. 3 okład ki;
Mi strzo wie fo to gra fii nr 8, s. 86;
Sto biń ski Ja nusz:
Fo to nr 5, s. 38; nr 11, s. 43;
Stot ko Ry szard:
Fo to nr 1, s. 5; nr 11, s. 4;
Su der Pa weł:
Fo to nr 8, s. 2 okład ki;
Suz dal cew Zo fia:
Ko ma ry, Ga duł ki (po ezja) nr 5, s. 46;
Szal sza Piotr;
Har na sie w Pra dze nr 3, s. 54-56;
Wro cław skie la ta Ma xa Kal bec ka – kry -
ty ka sztu ki, przy ja cie la Brahm sa nr 5,
s. 18-22;
„A któż to ta ki, Hu ber man?.. nr 7,
s. 26-30;
Nie zna ne li sty Grze go rza Fi tel ber ga w ar -
chi wach wie deń skich nr 10, s. 30-33;
Sza ru ga Le szek:
Po wia da ją (po ezja) nr 10, s. 3; Świa dec -
two, Iskrze nie, Gnie wo szów, W stro nę Mi -
ro na, To po le (***) mo je wier sze znaj du -
ję, W ru muń skim wię zie niu la ta pięć -
dzie sią te XX wie ku, Maj dan 2014, No we
roz da nie nr 10, s. 12-13;
Sześć dzie siąt dzie więć:
69 ma la rzy w fi na le Biel skiej je sie ni 2017
nr 10, s. 79;
Szcza wiń ski Ma ciej:
„Si łą na sze go ra dia jest sło wo” (Piotr
Or now ski) nr 1, s. 5;
Szcze pań ski Hen ryk:
Ar nold z uli cy War szaw skiej nr 1, s. 37-41;
Do li na wscho dzą ce go słoń ca nr 2,
s. 30-34;
Po tom ko wie Sza ta na nr 6, s. 44-49;
Art de co znad Bry ni cy. Na tro pie za po zna -
ne go ar chi tek ta Ed mun da Brzo zow skie go
z ka to wic kiej uli cy Ry me ra 7 nr 8,
s. 50-55;
Ksią żę nie złom ny. Sta ni sław Ma ria Ko by -
liń ski nr 9, s. 12-17;
Czem pion pod dzie więć dzie siąt kę nr 9,
s. 71;
Bie la był pierw szy i ostat ni nr 10, s. 58-63;
Se kret do stoj nej Ka ta rzy ny nr 11, s. 9-14;
Ku kuł cze ja jo Wind so rów. Pra wie kró lew -
ska wi zy ta nr 12, s. 60-66;
Szcze pań ski Ma rek S.:
Świę to wa nie: prze szłość i te raź niej szość
nr 1, s. 21 (we współ pra cy z An ną Śliz) No -
tat nik spóź nio ne go przy by sza;
O oj co stwie, so cjo lo gii i li te ra tu rze nr 2,
s. 17 (we współ pra cy z Ka ro li ną Woj ta sik)
No tat nik spóź nio ne go przy by sza;
In dy fe ren tyzm na ro do wy: lu dzie bez oj czy -
zny? nr 3, s. 15 (we współ pra cy z An ną
Śliz) No tat nik spóź nio ne go przy by sza;

Ga ler nik pió ra (1) nr 4, s. 33 (we współ -
pra cy z Ka ro li ną Woj ta sik) No tat nik spóź -
nio ne go przy by sza;
Ga ler nik pió ra (2) nr 5, s. 7 (we współ pra -
cy z Ka ro li ną Woj ta sik) No tat nik spóź nio -
ne go przy by sza;
Róż no rod ność kul tu ro wa po pol sku nr 6,
s. 11 (we współ pra cy z An ną Śliz) No tat -
nik spóź nio ne go przy by sza);
Bie da i bo gac two na ro dów a wę drów ki lu -
dów nr 7, s. 66 (we współ pra cy z An ną
Śliz) No tat nik spóź nio ne go przy by sza;
Pan Ta de usz nr 8, s. 45 No tat nik spóź nio -
ne go przy by sza;
Lę ki i fo bie Eu ro pej czy ków nr 10, s. 11
(we współ pra cy z An ną Śliz) No tat nik
spóź nio ne go przy by sza;
Szlach ta-Misz tal Ju sty na:
To nie ten sen, ani eks pe ry ment, to rze czy -
wi stość (rec.: Z. Mi ło szew ski: Jak za -
wsze. 2017) nr 12. s. 77;
Szma tloch Jan:
Gra fi ka nr 4, s. 16; nr 7, s. 21, 38, 39, 40;
Szoł tys Wi ta lis:
Fo to nr 2, s. 25; nr 4, s. 2 okład ki;
Szto ler Grze gorz:
Chle ba na sze go wie ku iste go nr 8, s. 19-23;
Wej ście do in ne go wy mia ru. Naj więk sza
w Eu ro pie wy sta wa fo to gra ficz nej sztu ki
ste reo 3D w Ka to wi cach nr 10, s. 68;
Mu sioł to był do bry czło wiek (w No tat ni -
ku kul tu ral nym) nr 11, s. 76;
Sztu ka Ma ria:
No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 69-74; nr 2,
s. 76-82; nr 3, s. 76-81, nr 4, s. 78-83; nr 5,
s. 78-83; nr 6, s. 78-84; nr 7, s. 80-83; nr 8,
s. 80-83; nr 9, s. 80-84; nr 10, s. 80-82;
Smog  – me dial ny news, czy śmier tel ne za -
gro że nie? Czy ste po wie trze cen niej sze
niż zło to nr 2, s. 8-12;
Trud ne po cząt ki 25 lat die ce zji so sno wiec -
kiej nr 3 s. 4-7;
Fo to nr 3, s. 11;
Do świą ty ni za ko ła tał ko ła tek. Ra tuj my Pa -
new ni ki nr 6, s. 14-18;
Nie czy taj cie mo ich ob ra zów, oglą daj cie
je. Zdzi sław Bek siń ski w Mu zeum Hi sto -
rii Ka to wic nr 6, s. 50;
Na od le głość od de chu. O al bu mie któ ry
bu dzi re flek sje, czy li opo wieść Krzysz to -
fa Go łu cha o zwy czaj nym ży ciu zwy czaj -
nych lu dzi nr 9, s. 60-62;
Szu ba An drzej:
Nor man Mac Ca ig: Sta ra ko bie ta z gór
(przeł…) nr 2, s. 3;
Post scip tum: DCLXXXVI, DCLXXXVII,
DCLXXXVIII, DCLXXXIX, DCXC, DC
XCI, DCXCII, DCXCIII, DCXCIV, DCXC
V, DCXCVI nr 7, s. 37;
Szu wal ski Da riusz:
Fo to nr 9, s. 20;
Szy ma la Agniesz ka:
Fo to nr 2, s. 2 okład ki; nr 8, s. 18; nr 10,
s. 2 okład ki;
Szy mik Je rzy ks.:
Vio la d’amo re (po ezja) nr 5, s. 3; Si cut li -
lium in ter spi nas; Mu zy ka jak że la zo; Sło -

wac ki i ja pi sze my list do mat ki Sa lo mei; Jak
wi no; Pe ri zo nium. Dla gil dii kusz ni ków;
Wy ko na ło się w sztu ce: nr 5, s. 16-17;
Jak iskra po ścier ni sku. Ho mi lia ks. Je rze -
go Szy mi ka wy gło szo na pod czas Mszy św.
po grze bo wej w in ten cji śp. Ta de usza Ki -
jon ki nr 7, s. 6-7;
Jak wi no. Ta de uszo wi Ki jon ce (po ezja)
nr 11, s. 3; Vio la d’amo re (po ezja) nr 5, s. 3;
Si cut li lium in ter spi nas; Mu zy ka jak że -
la zo; Sło wac ki i ja pi sze my list do mat ki
Sa lo mei; Jak wi no; Pe ri zo nium. Dla gil -
dii kusz ni ków; Wy ko na ło się w sztu ce:
nr 11, 22-23;
Szy mi tow ska An to ni na:
Wejdź do gry. Kul tu ra czy ta nia i twór cze -
go dzia ła nia w bi blio te ce nr 11, s. 84.

Ś.

Śnio szek An drzej:
Kry sty na Świ der – le gen da ślą skiej chó -
ra li sty ki i wo ka li sty ki nr 5, s. 62-63;
Śnio szek Krzysz tof:
Epi ta fium, Ostat nia wie cze rza, Bry now ski
la ment (po ezja) nr 11, s. 27.

T.

Te resz kie wicz Gra ży na:
Ko niec Two ją ma twarz nr 9, s. 50;
Trans tro mer-To mas Go sta:
Al le gro, Łu ki ro mań skie, Zło to li tek
(przeł. L. Neu ger), nr 5, s. 13;
To ma nek Be ata:
Fo to, Du chy sta rej wal cow ni nr 6, s. 7-10;
Kro ni ki syn ka z Za łę ża (Gin ter Pie roń czyk)
nr 8, s. 60-63;
Mój szczę śli wy dom w Afry ce (Da nu ta Se -
dlak) nr 10, s. 54-57;
Tom czyk Syl wia:
Li te rac ko-kul tu ral ne ser ce mia sta. MBP
w Ty chach. Z ży cia bi blio tek nr 7, s. 78;
Tu rant Wi told:
Nasz Kli mek nr 1, s. 51-54;
Ma gia mi kro fo nu nr 2, s. 28-29 (Pol skie
Ra dio Ka to wi ce 90 lat);
Mia sto kró la Aedi na. Opo wie ści edyn bur -
skie (pro za) nr 2, s. 40-45;
Głos ze Ślą ska w ete rze (1927-1939) nr 3,
s. 16-17 (Pol skie Ra dio Ka to wi ce 90 lat);
Ję zy ko wa wy spa. Opo wie ści edyn bur -
skie (pro za) nr 4, s. 51-53; 
Głos ze Ślą ska w ete rze – la ta po wo jen ne.
nr 4, s. 63-65 (Pol skie Ra dio Ka to wi ce 90 lat);
Spoj rze nie w przy szłość nr 5, s. 30-31 (Pol -
skie Ra dio Ka to wi ce 90 lat);
Ra dio w re gio nie nr 6 s. 56-57 (Pol skie Ra -
dio Ka to wi ce 90 lat);
In sty tut ga wę dziar stwa (pro za) nr 7,
s. 41-43;
New sro om czy li dzie dzi niec cu dów nr 7,
s. 48-49 (Pol skie Ra dio Ka to wi ce 90 lat);
Ra dio we stu dio w ple ne rze nr 8, s. 72-73
(Pol skie Ra dio Ka to wi ce 90 lat), Fo to s. 72;
Sztu ka i ra dio – nie tyl ko w ete rze nr 9,
s. 54-55 (Pol skie Ra dio Ka to wi ce 90 lat), 85
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Afro dy ta z Rue Mo uf fe tard (pro za) nr 10,
s. 36-40;
Na gro dy i uzna nie nr 10, s. 64-65 (Pol skie
Ra dio Ka to wi ce 90 lat).

U.

Uchwa ła:
Uchwa ła Za rzą du Gór no ślą skie go To wa -
rzy stwa Li te rac kie go w Ka to wi cach
z dnia 29 wrze śnia 2017 ro ku w spra wie
„de ko mu ni za cji” Wil hel ma Szew czy ka
nr 10, s. 2.

V.
Ver di Giu sep pe:
Moc prze zna cze nia. Ope ra Ślą ska – fo to
nr 4, s. 30;
„Aida” Ope ra Ślą ska w By to miu – fo to
nr 6, s. 69.

W.

Wak smań ski Je rzy:
Nad po zio my wy la tuj (pro za) nr 6,
s. 20-26;
Wa roń ska Jo an na:
Smak przy go dy (rec.: T. Jans son: Ko me -
ta nad do li ną Mu min ków Te atr im. A. Mic -
kie wi cza w Czę sto cho wie 2017) nr 4, s. 66;
Wi dzial ność wy zwo lo na spod wła dzy ję -
zy ka (rec.: M. Sie nie wicz: Mia sto szkla -
nych sło ni Te atr A. Mic kie wi cza Czę sto -
cho wa 2017) nr 8, s. 65;
Śmiert ka w we so łym mia stecz ku (rec.: We -
so łe mia stecz ko Agniesz ka Osiec ka
– pio sen ki osta nie Te atr im A. Mic kie wi -
cza Czę sto cho wa 2017) nr 11, s. 79;
Wa rze cha Bar tek:
Fo to nr 11, s. 2 okład ki;
Waw rzy czek-Kla sik Mi cha li na:
Ci che ka dry. O gra fi kach Ja na Szma tlo cha
nr 7, s. 38-40;
We nklar To masz:
Rys. nr 4, s. 2; 11, 12, 13, 20, 21, 22, 24;
Wi de ra Bog dan:
Frag men ty świa ta i świa tła nr 1, s. 48;
Po et ka cy fro we go dru ku (Do ro ta No wak)
nr 3, s. 73;
Ko lo ro we ogro dy Do bru si (Do bro sła wa
Ru rań ska) nr 5, s. 50;
Cie ka wie o mar twej twór czo ści (rec.
K. Ku rocz ka: Li te ra tu ra świa tów pla no wa -
nych. 2017) nr 5, s. 75;
Wie le Ślą sków Ma ry si (rec.: M. Pań -
czyk-Po ździej: Za pi sa ne w ete rze. 2017)
nr 5, s. 75;
Dla cze go Ma ry już tu nie miesz ka? nr 10,
s. 35;
Krót ko o książ kach (R. Twar doch:
Król. 2016; P. Stanc lik: Młyn do mu mii,
czy li prze wrot ne od kry cie ko mi sa rza Dur -
ma na 2016; A. Bie nek Zaj da, S. La zar,
I. Sza le niec: Ko pal nia i osie dle ro bot ni -
cze. 2016; W ci szy pło mie ni Al ma nach Lu -
bli niec kie go Klu bu Li te rac kie go LO -
GOS 2016) nr 1, s. 63;

Krót ko o książ kach (M. Łusz czy na: Pol -
skie obo zy kon cen tra cyj ne 2017; H. Sam -
so no wicz: Pol ska otwar ta czy za mknię -
ta? 2016; C. In gel man -Sund berg: Eme ryc -
ka szaj ka idzie na ca łość 2017; P. So uku -
po va: Pod śnie giem 2016) nr 2, s. 65;
Krót ko o książ kach (I. Bi nar: Sie dem
roz dzia łów z ży cia Vac la va Ne tu si la al bo
ro we rem do oko ła świa ta. 2016; E. Bo czek:
Dzien nik kasz te la na. 2017, G. Pie roń -
czyk: Kle ofas w ży cio rys wpi sa ny. 2016,
S. La zar: Ar chi tek tu ra Bę dzi na 1918-
1939. 2016) nr 3, s. 64;
Krót ko o książ kach (D. Sko necz na Gaw -
lik, R. Garst ka, B. Gaw lik: Tro pem ba da -
czy Za głę bia Dą brow skie go 2016;
W. Ma gie ra: Hi sto ria jed ne go pro jek -
tu 2017; S. Faul: Ame ry ka nie 2016; S. Ka -
ji, N. Ha ma: Ja poń czy cy 2016) nr 4,
s. 72;
Krót ko o książ kach (Anioł mi ło sier -
dzia... 2017; P. Sza bach: Do wód oso bi -
sty 2017; E. Lip nic ka: Po la cy 2016;
J. Prze woź nik i in.: Ślą skie cie ka wost ki
sza cho we 2017) nr 5, s. 76;
Krót ko o książ kach (Fo to gra fie. Ma ria
Dem bic ka 2017; The wall; L. Ja mes: Au -
stria cy 2016; S. Ze ide nitz, B. Bar kow:
Niem cy 2016) nr 6, s. 76;
Krót ko o książ kach (M. Ma tysz czak:
Ta jem ni cza śmierć Ma rian ny Biel 2017;
J. Jo nas son: Stu la tek, któ ry wy sko czył
przez okno i znik nął, 2015, A. Chri sti:
Prze zna cze nie 1992; P. Oczko: Ma rek
Dzie koń ski... 2017) nr 7, s. 76;
Krót ko o książ kach (Z. Szcze rek: Mię dzy -
mo rze; Ty skie Ze szy ty Hi sto rycz ne,
M. Sen dec ki: W: I. Pro haz ko va: Męż czy -
zna na dnie) nr 8, s. 78;
Krót ko o książ kach (Za czę ło się od ziar -
na 2017; S. Gier lot ka: Pod le sie Ślą skie.
Mo no gra fia dziel nic.. 2017; M. Li pok
Bier wia czo nek: Pa ni Ko bier nic ka 2017, P.
Świst: Pro ku ra tor 2017) nr 9, s. 76;
Krót ko o książ kach (M. Ma tysz czak:
Zbrod nia nad urwi skiem 2017, J. Ha -
szek: Nim Szwejk po szedł na woj nę 2015;
G. Pie roń czyk: Me an dry za łę skie go spor -
tu 2017, T. Biedz ki: Ostat nie srebr ni -
ki 2017) nr 10, s. 76;
Wie czo rek Ka rol:
Mu cha, frag ment ilu stra cji nr 2, s. 1
okład ki; Ilu stra cje nr 2, s. 49;
wk:
Do Ka to wic zja dą dy ry gen ci z ca łe go świa -
ta. Wy star to wałX Mię dzy na ro do wy Kon -
kurs Dy ry gen tów im. Grze go rza Fi tel ber -
ga nr 3, s. 67;
Pocz tów ko wy al fa bet Opo la nr 5, s. 71;
Po zna li śmy uczest ni ków. X Mię dzy na ro -
do wy Kon kurs Dy ry gen tów im. Grze go -
rza Fi tel ber ga w Ka to wi cach nr 7, s. 70;
Wnęk-Zych Bo gu sła wa:
Bi blio te ki otwar te na zmia ny MBP w By -
to miu nr 1, s. 64;
Wol ny Jó zef:
Fo to nr 3, na 3 stro nie okład ki; nr 6, s. 35;

Wo mex:
17 Wo mex. The World Mu sic Expo nr 11,
s. 68-69;
Wój cik I. Ja nusz:
No tat nik kul tu ral ny nr 1, s. 69-74; nr 2,
s. 76-82; nr 3, s. 76-81; nr 4, s. 78-83; nr 5,
s. 78-83; nr 6, s. 78-84; nr 7 s. 80-83; nr 8,
s. 80-83; nr 9, s. 80-84; nr 10, s. 80-82;
nr 11, s. 76-78; nr 12, s. 82-85.
Uczcie tak na szych stu den tów, by bu do -
wa li swo ją wie dzę od fun da men tów. Be -
ne fis prof. Do ro ty Si mo ni des nr 10, s. 27;
Wój cic ka-Ro siń ska Mał go rza ta:
Fo to nr 10, s. 70;
Wspo mnie nia:
Wspo mnie nia ser decz ne (E. Bryll, J. Co fał -
ka, H. Du da, M. Fox, Ł. Go ik, K. He ska
Kwa śnie wicz, M. Ki siel, W. Ko no pel ska, A.
Ly sko, J. Mio dek, S. S. Ni cie ja, S. Pie tras,
J. Re beś, T. Se ra fin, T. Sier ny, D. Si mo ni -
des, F. Śmie ja, J. I. Wój cik) nr 7, s. 10-15.

Z.

Za czkow ska An na:
Re alizm ma gicz ny (rec.: J. Ry ka ła: Rze -
czy nie waż ne, wy da rze nia bła he. 2016)
nr 3, s. 62;
Mi ste rium fa sci nans (rec.: A. Re gie wicz:
Ke ryg ma tycz ne fi gu ry in ter pre ta cji. 2016)
nr 7, s. 73;
Za jąc Piotr:
Czy ta jąc rock nr 4, s. 24-25;
Za krzew ski To masz:
Fo to: nr 6, s. 68;
Za wadz ka Ewa:
„No com ment” Ma lar stwo i fo to gra fia nr 1,
s. 49;
Za wal ska-Ha wel Alek san dra:
Mi gruj do bi blio te ki. MBP w Żo rach.
Z ży cia bi blio tek nr 12, s. 67-68;
Za wa ła Ma ria:
Bóg nie lu bi le ni wych… Z Ma ria nem Ze -
mba lą roz ma wia… nr 5, s. 8-9;
Zło te
Zło te Ma ski roz da ne nr 4, s. 67;
Zmar z ły To masz ks.:
Adam Chmie low ski – ar ty sta wraż li wy
nr 3, s. 47-48;
Zych Adam A.:
Po żół kłe li sty sprzed 36 lat i nie opu bli ko -
wa na roz mo wa z Je rzym Du dą Gra czem
nr 11, s. 16-20.

Ż.

Żak To masz:
Fo to nr 1, str. 2 okład ki, s. 68; nr 4, str 2
okład ki; nr 5, s. 58;
Ży wo lew ski Ma ciej:
Fo to nr 2, s. 47.

Oprac.:

ALEK SAN DRA KU BA NOW SKA
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