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Czasopismo
„Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny”

jest dostępne w wersji elektronicznej
w ŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

PU BLI CY STY KA

2. Ta de usz Sier ny OD RE DAK TO RA
4. An drzej Jar czew ski PA RA DYG MA TY ROZ WO JU I ZA NI KU
5. Pa weł Pod sia dło KRÓT KA HI STO RIA IN NO WA CJI
8. Ka ta rzy na Li sow ska ŚLĄ SKA ON KO LO GIA JA KO NA UKA STO SO WA NA

10. An drzej Jar czew ski CHA OS NA GA LA PA GOS. Roz mo wa z prof An drze jem Świer nia kiem
20. Hen ryk Szcze pań ski KUŹ NI CA BO GUC KA CZY LI ZA PO MNIA NE KA TO WI CE
26. An drzej Jar czew ski HI GH WAY WY SO KICH TECH NO LO GII.

Roz mo wa z Je rzym Szy mu rą
30. Ks. Je rzy Szy mik LI TE RA TU RA I TEO LO GIA
38. Ani ta Fran ko wiak CO ACHING JA KO PRZE STRZEŃ SPO TKA NIA 
40. Sta ni sław Gę ba la WSPO MNIE NIE BY NAJ MNIEJ NIE SEN TY MEN TAL NE
42. Ka ta rzy na Pi lar ska MAM SEN TY MENT DO KA TO WIC. Roz mo wa z Ar tu rem Got zem
46. Piotr Urbań ski POR TRE TY MI STRZÓW: JAN MA LIC KI
50. Ju lia Mon tew ska ŚLĄ SKIE TA JEM NI CE. Tem pla riu sze na zam ku w Li pie
52. Woj ciech Jar czew ski MA SO WE WY BU RZE NIA – IN NO WA CYJ NE PO DEJ ŚCIE

DO ZA RZĄ DZA NIA MIA STA MI
58. BLASK AR CY DZIEŁ. Je rzy Pa szek BLASK ODY SEI
49. Ta de usz Sier ny MU SI MY BYĆ OTWAR CI NA ZMIA NY.

Roz mo wa z An drze jem Krzy sty nia kiem, hi sto ry kiem, pu bli cy stą, dzia ła czem spo łecz nym
71. Lu cy na Sa dzi kow ska MÓ WI ŁO SIĘ: IDZIE MY ZA LAS...

Wspo mnie nie o Gu sta wie Mor cin ku
72. Jan Ma lic ki AR CY MO DLI TWA. ŚLĄ SKIE DZIE JE STU PRZE KŁA DÓW
78. Ta de usz Sier ny CY WI LI ZA CJA CY FRO WA XXI WIE KU

WY DA RZE NIA

33. Ka zi mierz Cie ślik MA LO WA NE NO CĄ – MA LAR STWO KRZYSZ TO FA RZEŹ NICZ KA
45. Ro za lia Waw ro no wicz NIE SPO DZIE WA NY PO WRÓT GU STA WA MOR CIN KA
66. Wie sła wa Ko no pel ska FER DY NAND SZY PU ŁA – OD SZEDŁ MISTRZ
68. Wie sła wa Ko no pel ska OPE RA ŚLĄ SKA: KSIĘŻ NICZ KA CZAR DA SZA
74. To masz Bie nek 50 LAT NA STRA ŻY PA MIĘ CI BE NE FIS KA ZI MIE RZA SZOŁ TY SKA

PO EZJA I PRO ZA

3. WIERSZ NA OTWAR CIE. Su Shi WCHO DZĄC NA GÓ RĘ
ZA CHMU RZO NE GO SMO KA

14. Su Shi WIER SZE
16. Piotr Mi chal ski BIE LO VOD SKY HLUCHÁŇ, CZY LI TE TROV NA LOT
36. Ma rian Lech Bed na rek KLĘ SKI
56. Ra fał Kie rzyn ka WIER SZE

FE LIE TO NY

55. ŚLĄ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA. Jan Mio dek SMÓL TO!
60. MIĘ DZY NU TA MI. Mag da le na Dzia dek MU ZY KA ŻY DOW SKA W NO SPR.

NO WA KSIĄŻ KA O SZY MA NOW SKIM
61. ROK OLIM PIJ SKI. Ry szard Ja sno rzew ski ZGRY ZO TY RE KOR DÓW

KSIĄŻ KI

62. Mar ty na Dy mon TRAU MA I PRZED MIO TY CO DZIEN NO ŚCI
63. Ewa Bar tos SMAK LEK TU RY
64. An drzej Juch nie wicz CE NA (PRZE) ŻY CIA PO DRU GIEJ STRO NIE MU RU
65. Mo ni ka Szczyr ba BYĆ DZIEW CZYN KĄ, NA STO LAT KĄ, KO BIE TĄ

Z ŻY CIA BI BLIO TEK 

76. Ane ta Wci sło 90 LAT NA PO ZIO MIE. JU BI LE USZ BI BLIO TE KI W SO SNOW CU

NO TAT NIK KUL TU RAL NY

82. KATOWICE. CZĘ STO CHO WA. WODZISŁAW ŚLĄSKI. 

NA OKŁAD CE:

Antoni Kowalski, Modlitwa dla Zdzisława Beksińskiego, olej, płyta 122x141 cm, 2005
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me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE
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Czy jest moż li wa
zmia na

pa ra dyg ma tu?

3 lu te go br. mi nę ła pięć set na rocz ni ‐
ca śmier ci min ce rza z Mo gun cji Jo han ‐
ne sa Gu ten ber ga, któ ry w ra mach pro ‐
wa dzo nych przez sie bie in te re sów

zna lazł spo sób na ob ni że nie kosz tów

pro duk cji ksią żek po przez wy na la zek ru ‐
cho mej czcion ki. 

20 li sto pa da 1990 r. – oko ło po łu dnia

(po mię dzy 10: 57 a 13: 25) zo stał wy sła ‐
ny pierw szy ema il do Pol ski. Je go au to ‐
ra mi (nadaw ca mi) w CERN by li wspól ‐
nie dr Grze gorz Po lok i mgr Pa weł

Ja ło cha, a zo stał on ode bra ny w Kra ko ‐
wie przez mgr inż. An drze ja So ba lę.

Pierw sze kom pu te ry z do stę pem do In ‐
ter ne tu znaj do wa ły się w War sza wie,

Kra ko wie, To ru niu i w... Ka to wi cach.

Pierw szą fir mą, któ ra zo sta ła pod łą ‐
czo na do In ter ne tu w Pol sce, był ATM,

jej od dział mie ścił się tak że w Ka to wi ‐
cach. Co łą czy te dwa tak od le głe fak ty.

Po tych zda rze niach świat i Pol ska już nie

by ły ta ki mi sa my mi jak jesz cze

„przed chwi lą”. Cho ciaż za pew ne mło ‐
dzi na ukow cy w 1991 ro ku i min ce rze

lat 40. pięt na ste go wie ku nie mie li świa ‐
do mo ści ja kich do nio słych do ko nu ją
re wo lu cji.

Od po ło wy lat sie dem dzie sią tych mi ‐
nio ne go wie ku to czą się w na uce pol skiej

spo ry o isto tę, kie ru nek i treść zja wi ska

na zwa ne go zmia ną w kul tu rze. Od dwu ‐
dzie stu lat na Ślą sku zgła sza ny jest po ‐
stu lat zmia ny pa ra dyg ma tu w na szej kul ‐

tu rze re gio nal nej. Po li ty cy, biz nes me ni,

na ukow cy, dzia ła cze kul tu ry ape lu ją
o do sto so wa nie na szej go spo dar ki

do wy ma gań zglo ba li zo wa nej eko no mii

(głów nie po przez li kwi da cję ko palń),

wy mo gów eko lo gii, zmia nę po zio mu

ja ko ści ży cia, uru cho mie nie po staw in ‐
no wa cyj nych, kre atyw no ści, mo bil no ści

i wie lu jesz cze in nych ape li z ja ki mi

przyj dzie nam się spo tkać w okre sach

przed wy bor czych. W sfe rze po li tycz ‐
nej to czo ne są za cię te bo je o au to no mię,

w sfe rze kul tu ro wej o ję zyk ślą ski, w sfe ‐
rze ide olo gicz nej o... de ko mu ni za cję,

w go spo dar czej o re ali za cję ko lej ne go

Pro gra mu dla Ślą ska..

Za daj my za tem py ta nie, czy jest gdzieś
ktoś lub coś w na szym wo je wódz twie,

co w naj bliż szej per spek ty wie cza so wej

przy czy ni się do uru cho mie nia pro ce su

rze czy wi stej zmia ny ja ko ścio wej, na mia ‐
rę re wo lu cji gu ten ber go wej lub in ter ne ‐
to wej?

Śląsk ma tę ce chę szcze gól ną, że

od cza sów po wro tu do Pol ski w 1922

do lat nam współ cze snych – pod le ga cią ‐
głym, gwał tow nym zmia nom, któ re mo ‐
dy fi ko wa ły wy kształ co ną w dłu go trwa ‐
łym roz wo ju funk cjo nu ją cą tu

rów no wa gę kul tu ro wą (zwa ną przez

nie któ rych equ ili brium) zbu do wa ną
na sta łej obec no ści, wza jem nej to le ‐
ran cji i kon ku ren cyj no ści – cza sem bar ‐
dzo bru tal nej – ele men tów kul tur ob cych

(cze skiej, nie miec kiej) i swoj skiej pol skiej.

Ta ostat nia ukon sty tu owa na na tra dy cji

wiej skiej (chłop skiej, rze mio sła wiej ‐
skie go), zmo dy fi ko wa na zo sta ła o ele ‐
men ty za ini cjo wa ne przez or ga ni za cję
i dys cy pli nę wdra ża nych na Ślą sku tech ‐
no lo gii po zy ski wa nia su row ców ko pal ‐
nych, za stę pu jąc tra dy cyj ny in dy wi du ‐
alizm prze my sło wą ideą so li dar no ści

grup pra cow ni czych zmu szo nych przez

nie bez piecz ną przy ro dę do zdy scy pli ‐
no wa ne go współ dzia ła nia (nie bez ‐
względ nej kon ku ren cyj no ści) i so lid ne go

wy ko ny wa nia swo ich obo wiąz ków, przy ‐
wią za nia do „swo je go” do brze zna ne go

za kła du pra cy (czy li za zwy czaj „bez piecz ‐
nej” gru by), po moc nej we wszyst kim ro ‐
dzi ny, szu ka ją cej w trud nych sy tu acjach

opar cia – nie w ak tu al nej ad mi ni stra cji

pań stwo wej – ale w trwa łych, naj bliż ‐
szych in sty tu cjach re li gij nych. Opis

wszyst kich ele men tów owe go wspo ‐

mnia ne go wy żej equ li brium wy ma gał by

znacz nie bar dziej ob szer ne go, prze kra ‐
cza ją ce go ra my „wstęp nia ka” wy wo ‐
du. Pra ce an tro po lo gów, et no gra fów,

kul tu ro znaw ców, so cjo lo gów, hi sto ry ‐
ków, po li to lo gów, li te ra tu ro znaw ców, ję ‐
zy ko znaw ców hi sto ry ków sztu ki i przed ‐
sta wi cie li in nych dys cy plin na uko wych

do sko na le do ku men tu ją to zja wi sko.

Dziś chce my zmie nić nasz Śląsk, ale czy

po win na to być zmia na tyl ko ży wio ło wa,

pro wa dzą ca do prze kształ ce nia tra dy cyj ‐
nej kul tu ry ślą skiej, i być mo że w kon ‐
se kwen cji wdro żo nych zmian – do jej...

za ni ku. Czy ma my bez myśl nie na śla do ‐
wać, w ła twym dziś kon tak cie z in ny mi

kul tu ra mi de mon stro wa ne nam pro po ‐
zy cje kul tu ro we, czy tre ścią tych ocze ‐
ki wa nych zmian po win na ra czej być
fa la in no wa cji w za sta nej kul tu rze, ge ‐
ne ro wa na przez nas sa mych. Mo że

oby dwa pro ce sy po win ny wy stą pić jed ‐
no cze śnie, pro wa dząc nas do ko niecz ‐
nej mo der ni za cji za sta ne go re per tu aru

hie rar chii war to ści i wzo rów za cho ‐
wań, ja ko sku tecz ne go an ti do tum

na wy zwa nia cy wi li za cyj ne. Je śli więc

w efek cie na szych po czy nań, m.in.

zmniej szy my dy stan se cy wi li za cyj ne ja ‐
kie dziś wy stę pu ją po mię dzy róż ny mi

gru pa mi spo łecz ny mi, wzmoc ni my po ‐
ten cjał cy wi li za cyj ny na sze go re gio ‐
nu – wów czas bę dzie my mo gli ma rzyć
o – i re ali zo wać, dłu go trwa ły pro ces

zmia ny kul tu ro wej po strze ga ny ja ko

pro ces kie run ko wy, umoż li wia ją cy lep ‐
sze, swo bod ne ma ni fe sto wa nie in no ści

i toż sa mo ści Ślą ska, ada pta cji za sta ‐
nych norm do no wych wy zwań cy wi li ‐
za cyj nych, pro ces chro nią cy nas

przed mar gi na li za cją i de gra da cją spo ‐
łecz ną i kul tu ro wą.

W nu me rze lu to wym mie sięcz ni ka

„Śląsk” po szu ku je my w mi ni mal nym

za kre sie od po wie dzi na tak za da ne py ‐
ta nia, od wo łu je my się do wy po wie dzi

na ukow ców, zna ko mi tych dzia ła czy go ‐
spo dar czych, twór ców, li te ra tów, ma la ‐
rzy, lu dzi z ini cja ty wą, do świad czo nych

w re ali za cji go spo dar czych, na uko wych

i ar ty stycz nych dzia łań in no wa cyj nych,

sym bo li zu ją cych po sta wy kre atyw ne

i utoż sa mia ją cych się – w naj lep szym ro ‐
zu mie niu te go sło wa – z kul tu ro wą toż ‐
sa mo ścią Ślą ska.

TA DE USZ SIER NY 

Od Re dak to ra!
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SU SHI

Su Shi – wiel ki po eta, ma larz, ka li ‐
graf, me dyk, ga stro nom i po li tyk dy ‐
na s"i Song, zna ny tak że ja ko Su
Dong po, Su Tung po – uro dził się
w ro ku 1037 w Me izhou (obec nie
Me ishan) w pro win cji Sy czu an. Wy ‐
cho wy wał się w ro dzi nie urzęd ni czej.
Je go oj ciec i bra cia tak że pi sa li wier ‐
sze. Ja ko ce sar ski urzęd nik był prze ‐
ciw ni kiem re form, ja kie chciał wcie ‐
lić w ży cie Wang An shi (1021‐1086),
po eta, fi lo zof, teo re tyk li te ra tu ry
i pierw szy mi ni ster ce sa rza Shen zon ‐
ga (1048‐1085). Za bunt Su Shi zo stał
ska za ny na wy gna nie do pro win cji
Hu bei. Tam na pi sał utwo ry, któ re na ‐
le żą do pe reł kla sycz nej po ezji chiń ‐
skiej. Po śmier ci ce sa rza Shen zon ga,
po zwo lo no mu wró cić z wy gna nia
w ro ku 1086. Mia no wa no go wte dy
człon kiem Aka de mii Han lin. Po wtór ‐
nie wy gna ny w ro ku 1094, kie dy
wró co no do za nie cha nych re form
Wan ga, zo stał uła ska wio ny na rok
przed śmier cią. Zmarł w ro ku 1101
w Chang zhou, w pro win cji Jiang su. 

Pre zen to wa ne w tym nu me rze „Ślą ‐
ska” pa ra fra zy uka żą się na kła dem kra ‐
kow skie go wy daw nic twa „Mi nia tu ra”.

WCHO DZĄC NA GÓ RĘ

ZA CHMU RZO NE GO SMO KA

Pi ja ny wcho dzę na zbo cze, 
Śpie wa ją w tra wie świersz cze.

Za owce wzią łem ka mie nie,
Zbi te w ku pę, jak w sta do.

Na szczy cie się prze wró ci łem,
My śląc, że pa dam na łóż ko,

A w gó rze pły ną ob ło ki 
Przez błę kit ne prze stwo rza.

Pie śni od le głej do li ny
Echo z gór od po wia da.

Idą cy na wschód prze cho dzień
Obej rzał się na mnie, na gle

Za kla skał w rę ce gło śno,
A po tem za śmiał się szcze rze,

I śmie jąc się, tak po wie dział:
„Oj, ależ pan za ba lo wał!”

w pa ra fra zie Ma ria na Ki sie la
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W
po przed nim nu me rze od no to wa li śmy
po ja wie nie się no we go waż ne go do ku -

men tu, ja kim jest „Pro gram dla Ślą ska”, za -
pre zen to wa ny w Ka to wi cach przez pre mie -
ra Ma te usza Mo ra wiec kie go w grud niu 2017.
Te raz po ra na oce nę i wnio ski po do kład niej -
szym przyj rze niu się te mu ob szer ne mu ze -
sta wie niu pro jek tów. Oka zu je się jed nak, że
oce na jest nie jed no znacz na, a wnio ski są for -
mu ło wa ne ra czej obok „Pro gra mu”. Wszyst -
kie opi sa ne w „Pro gra mie” dzia ła nia mu szą
być oczy wi ście wy ko na ne, ale o roz wo ju Ślą -
ska za de cy du je coś in ne go. Te głów ne czyn -
ni ki roz wo ju zo sta ły w „Pro gra mie” za sy gna -
li zo wa ne ha sło wo: 

1. Zbu do wa nie in no wa cyj nej go spo dar ki
re gio nal nej...

2. Za pew nie nie wy so kiej ja ko ści ka pi ta -
łu ludz kie go i spo łecz ne go...

Co do in no wa cyj no ści i ka pi ta łu spo łecz -
ne go wąt pli wo ści nie ma. Pro blem w tym,
że nie wia do mo, w ja ki spo sób ze bra ne
w „Pro gra mie” przed się wzię cia mo gły by
do tych ce lów do pro wa dzić. Dys ku sja na te -
mat szcze gó łów by ła by przed wcze sna. Sku -
pia my się więc na dwóch klu czo wych ha -
słach: „in no wa cyj ność” i „ka pi tał
spo łecz ny”. Bo war to ści tak dziś na zy wa ne
de cy do wa ły o roz wo ju róż nych czę ści Ślą -
ska przez ca łe ty siąc le cie. Po ka zu je my to
na tle po dob nych zja wisk, ob ser wo wa nych
w róż nych kra jach.

In no wa cyj ność

Nie wie my, jak to ro wa ły so bie dro gę
naj więk sze in no wa cje w dzie jach ludz ko ści,
ta kie jak krze sa nie ognia czy wy na la zek ko -

ła. Mo że my tyl ko – na pod sta wie nie daw -
nej hi sto rii – przy pusz czać, że no wo ści na -
tra fia ły nie tyl ko na en tu zja stów. Trud no so -
bie wy obra zić, by np. In ko wie czy
Az te ko wie ty sią ce ra zy nie wy na leź li ko ła.
Oni ko ło zna li, ale nie po zwa la li mu się... to -
czyć! Być mo że By tom, Cze ladź i nie któ re
mniej sze ośrod ki by ły by dzi siaj po tę ga mi,
gdy by w po ło wie XIX wie ku sta ra ły się
o prze pro wa dze nie ko lei że la znej przez
swo je te ry to ria. Po dob na – stra co na dla nie -
któ rych miast – oka zja po ja wi ła się pod ko -
niec wie ku XX, gdy wy zna cza no tra sy au -
to strad. 

Nie kie dy epo ko we szan se prze cho dzą
nam ko ło no sa tyl ko dla te go, że ktoś
za dłu go bro nił swo jej pry wa ty. Tak jak np.
by tom scy przed się bior cy trans por tu kon ne -
go w la tach czter dzie stych XIX wie ku. Zdo -
ła li oni prze ko nać raj ców, by ci nie wpu ści -
li do mia sta ko lei, bo to ode bra ło by im
zy ski, a wo za kom pra cę. O moż li wo ści
prze bran żo wie nia jed nych i prze kwa li fi ko -
wa nia dru gich po my śla no za póź no, a naj -
więk sza in no wa cja owych cza sów – ko -
lej – po szła przez Gli wi ce. Cóż, po dob nie
by ło na ca łym świe cie. Opi su je to na wy -
bra nych przy kła dach Ja cek Pod sia dło
w Krót kiej hi sto rii in no wa cji.

Dru go rzęd ne przez kil ka set lat mia stecz -
ko Gli wi ce – w po ło wie XIX wie ku za czę -
ło na gle kon ku ro wać z By to miem, bo zo sta -
ło szyb ciej sko mu ni ko wa ne z ca łym
świa tem. Wy nik tej kon ku ren cji do ro -
ku 1989 nie był oczy wi sty. By tom – dzię ki
swe mu po tęż ne mu prze my sło wi – aż do koń -
ca epo ki PRL zda wał się gó ro wać nad Gli -
wi ca mi. Na gle, nie mal jed ne go dnia to, co
de cy do wa ło o si le By to mia (gór nic two)

sta ło się naj więk szym ob cią że niem szans te -
go mia sta.

Gli wi ce wy szły z PRL -u na po zy cji nie co
słab szej niż po bli skie Za brze czy By tom. Ów -
cze snym mier ni kiem zna cze nia mia sta by ła
li ga, w ja kiej gra ła lo kal na dru ży na fut bo lo -
wa. Za brze, By tom, Cho rzów i póź niej Ka -
to wi ce to pierw sza li ga, a Gli wi ce to wpraw -
dzie czo łów ka, ale w II li dze. Rzecz ja sna – nie
de cy do wa li o tym pił ka rze na bo isku, lecz
wła dze par tyj ne w swych ga bi ne tach.

Ka pi tał spo łecz ny

Bo gac twem Gli wic oka za ła się Po li tech -
ni ka Ślą ska i wy two rzo ny przez nią ka pi tał
ludz ki. W ro ku 1990 ten czyn nik oka zał się
de cy du ją cy. Licz ne in sty tu ty i biu ra pro jek -
to we, choć sa me prze ży wa ły róż ne trud no -
ści i prze kształ ce nia, za trud nia ły ty sią ce in -
ży nie rów, a ci mu sie li ja koś za go spo da ro wać
swo je kwa li fi ka cje. Po wsta wa ły set ki, ty sią -
ce drob nych firm i to nie tyl ko han dlo wych. 

Gli wi ce wy gra ły los na dzie jo wej lo te rii,
ale nie sta ło się to na gle w ro ku 1990. Prze -
słan ki suk ce su na ra sta ły po wo li od ro ku 1945,
czy li od po wsta nia Po li tech ni ki, In sty tu tu On -
ko lo gii i in nych za kła dów na uko wych. Pi sze
o tym prof. Ka ta rzy na Li sow ska, a cie ka we
uzu peł nie nie za wie ra wy wiad, ja kie go udzie -
lił mi prof. An drzej Świer niak, świa to wej sła -
wy bio in for ma tyk z In sty tu tu Au to ma ty ki.

Dru gi wy wiad prze pro wa dzi łem z b. se na -
to rem i ślą skim przed się bior cą Je rzym Szy -
mu rą. On nie cze kał na prze łom. Swo ją in no -
wa cyj ną fir mę za kła dał w głę bo kich la tach
osiem dzie sią tych, prze trwał PRL i roz wi nął
skrzy dła w Ka to wi cach, współ pra cu jąc z Mi -
cro so ftem i uczest ni cząc w kom pu te ry za cji na -
uki, prze my słu i ad mi ni stra cji.

Mia sta kwit ną ce i mia sta upa dłe

Sym bo lem suk ce su cy wi li za cyj ne go Gli -
wic jest Wy dział Au to ma ty ki, Elek tro ni ki
i In for ma ty ki Po li tech ni ki Ślą skiej, na któ -
rym stu dio wał za rów no An drzej Świer niak,
jak i Je rzy Szy mu ra. Na le ży jed nak od no to -
wać, że ten wy dział po wstał w ro ku... 1964.
A więc już wte dy uda ło się sku pić wy star -
cza ją co sil ny ka pi tał spo łecz ny, by prze for -
so wać ideę, któ rej więk szość ów cze snych de -
cy den tów w ogó le nie ro zu mia ła. 

Po tęż ny ka pi tał spo łecz ny Gli wi ce zdo ła -
ły uru cho mić po now nie w ro ku 1996, gdy do -
słow nie „ca łe mia sto” za an ga żo wa ło się
w wy ścig o in we sty cję Ge ne ral Mo tors.
Opu bli ko wa łem książ kę na ten te mat, więc już
o tym te raz nie pi szę, ale z przy jem no ścią pa -
trzę na dłu go fa lo we skut ki tam te go suk ce su:
skrzy żo wa nie au to strad A1 i A4, Spe cjal -
na Stre fa Eko no micz na wy peł nio na in no wa -
cyj ny mi fir ma mi, ca ła dziel ni ca wy so kich
tech no lo gii: „No we Gli wi ce” i – oczy wi -
ście – wiecz nie mło da Po li tech ni ka.

Suk ces Gli wic był moż li wy dzię ki naj wyż -
szej w Pol sce kon cen tra cji ka pi ta łu in ży nier -
skie go we wła ści wej chwi li. Dziś ma to rów -
nież swo je ujem ne stro ny w po sta ci tzw.
„mo no kul tu ry in ży nier skiej” i ga lo pu ją ce go
wy lud nie nia, ale wszyst ko wska zu je na to, że
Gli wi ce zy ska ły szan se na co naj mniej po -
ko le nie bez piecz ne go funk cjo no wa nia. Na -
to miast By tom cze ka wiel ka pra ca nad stwo -
rze niem kon cep cji prze ło mo wej, bo tyl ko ta ka
ura tu je mia sto. Róż ne pa ra dyg ma ty roz wo -
ju tych dwóch miast bę dą dłu go stu dio wa ne
ja ko przy kła dy nie zmier nie po ucza ją ce.

■

Pa ra dyg ma ty
roz wo ju i za ni ku

ANDRZEJ JARCZEWSKI
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K
aż da re wo lu cja nie sie z so bą okre ślo -
ny za sób in no wa cji, czy li bar dziej lub

mniej gwał tow nych zmian, do ko nu ją cych
się na róż nych po zio mach i w róż nych sfe -
rach funk cjo no wa nia spo łe czeństw. Nie za -
leż nie od te go, czy na stę pu ją one naj pierw
na po zio mie tech no lo gicz nym, czy spo łecz -
nym, za wsze prze war to ścio wu ją re la cje
we wnątrz zbio ro wo ści. Dziś mó wi my
o czwar tej re wo lu cji tech no lo gicz nej, czę -
sto sku pia jąc się na wi docz nych efek tach
zmian, ta kich jak glo ba li za cja, In ter net rze -
czy lub sztucz na in te li gen cja. Zmie nia
się rów nież miej sce jed nost ki i spo łe -
czeństw w re wo lu cjo ni zu ją cym się świe -
cie. Zwią za ne z tym za gad nie nia pre zen -
to wa łem nie daw no na ob ra dach Sek cji
„Na uka, in no wa cje” oraz „Go spo dar ka,
pra ca, przed się bior czość” Na ro do wej Ra -
dy Roz wo ju przy Pre zy den cie Rze czy po -
spo li tej Pol skiej. 

Czy tech no fo bia jest uza sad nio na?

W
po cząt ko wym okre sie re wo lu cji prze -
my sło wej wy buchł wAn glii ra dy kal -

ny ruch spo łecz ny nisz czy cie li ma szyn,
zwa ny lud dy zmem. Je go przed sta wi cie la -
mi by li głów nie wol ni cha łup ni cy, rze mieśl -
ni cy i tka cze. Nisz czy li kro sna. W ten spo -
sób pro te sto wa li prze ciw ko no wej ety ce
pra cy i zmia nom spo so bu ży cia, któ re to
zmia ny zo sta ły spo wo do wa ne przez wy -
na le zie nie ma szyn tkac kich. Stra ty zwią -
za ne z dzia ła nia mi lud dy stów sza cu je się
na 1,5 mi lio na ów cze snych fun tów (rów -
no war tość 11 ton zło ta). Na zwa ru chu ma
swo je ko rze nie w oso bie Ne da Lud da. We -
dle do nie sień, ten mło dy czło wiek do stał
w 1779 ro ku ata ku fu rii i znisz czył dwie ma -
szy ny szwal ni cze. Od te go cza su gest ten
stał się sym bo lem opo ru wo bec wszech -
ogar nia ją cej me cha ni za cji prze my słu i za -
stę po wa nia czło wie ka no wo cze sny mi tech -
no lo gia mi. Ruch stał się tak po pu lar ny, że
ar mia bry tyj ska sto czy ła z nim kil ka po ty -
czek, w tym jed ną po tęż ną bi twę. Se ria pro -
ce sów i eg ze ku cji za mor der stwa (do ko ny -
wa ne m.in. na wła ści cie lach mły nów) dość
szyb ko zga si ła za pał nisz czy cie li ma szyn. 

Pol ska też mia ła swo je hi sto rycz ne do -
świad cze nia zwią za ne z ra dy kal ny mi ru -
cha mi, skie ro wa ny mi prze ciw ko zmia -
nom tech no lo gicz nym. W la tach 1850.
na stą pił pierw szy zna czą cy prze łom go spo -
dar czy wŁo dzi. Nad mier ny na pływ za gra -
nicz nych to wa rów oraz za stą pie nie czę ści
pra cow ni ków ma szy na mi bar dzo moc no
do tknę ło ro bot ni ków i ich ro dzi ny; lu dzie
zro zu mie li, że sto ją u pro gu ru iny. Roz pacz
prze ro dzi ła się w gwałt pod po sta cią bun -
tu prze ciw ko ma szy nom. W no cy z 21
na 22 kwiet nia 1861 ro ku przy pusz czo no
szturm na fa bry kę Sche ible ra. Wy ła ma no
drzwi i okna. Tłum wtar gnął do wnę trza.
Nisz czył znie na wi dzo ne ma szy ny i de mo -
lo wał urzą dze nia fa brycz ne. Z kro sien
tkac kich po zo sta ły tyl ko szcząt ki. Ak ty
wan da li zmu zo sta ły po wstrzy ma ne do pie -
ro po in ter wen cji woj ska. Na stą pi ły aresz -
to wa nia. Ktoś po wie – to już hi sto ria. Tak,
ale hi sto ria to tak że po wta rzal ność zda rzeń.
Bo szyb ciej zmie nia się świat tech no lo gii

niż ludz ka men tal ność. Ten pierw szy za -
wsze wy prze dza pro ce sy przy sto so waw -
cze do nie uchron nych zmian. 

Za gro że nia spo łecz ne i po li tycz ne

P
ierw sza re wo lu cja tech no lo gicz na by -
ła nie uchron na; zmie ni ła cy wi li za cyj -

nie spo łe czeń stwo eu ro pej skie. Groź niej -
sze skut ki przy nio sła dru ga re wo lu cja
prze my sło wa, któ rą uosa bia fa bry ka For -
da z pierw szym se ryj nie mon to wa nym mo -
de lem For da ty pu T. 

Hen ry Ford, dziś na zy wa ny oj cem no -
wo cze snej mo to ry za cji, za ło ży ciel Ford
Mo tor Com pa ny, był czę sto kry ty ko wa ny
za ła ma nie za sad i nie hu ma ni tar ne dą że -
nie do osią gnię cia zy sku. Wbrew cza som,
w któ rych żył, po ło żył na cisk na pro duk -
cję nie dro gich sa mo cho dów na ma so wą
ska lę i dzię ki wpro wa dze niu ta śmy mon -
ta żo wej oraz pro duk cji tyl ko jed ne go mo -
de lu sa mo cho du zre du ko wał ce nę, two rząc
pro dukt, na któ ry stać by ło każ de go, kto
miał pra cę. W ten spo sób szyb ko po ko nał
kon ku ren cję. Ale uspraw nia jąc pro duk cję,
wpro wa dził no wy sys tem pra cy, któ ry
wy wo łał po wszech ne obu rze nie. Ro bot ni -
cy w je go fa bry ce pra co wa li jak ma szy ny:
wy ko ny wa li jed ną, nie zmien ną, pro stą
czyn ność, któ rej tem po po dyk to wa ne by -
ło szyb ko ścią prze su wa nia się przed mio -
tów na ta śmie mon ta żo wej. Kry ty kom

umknę ło, że ten od hu ma ni zo wa ny sys tem
pra cy Ford re kom pen so wał pra cow ni kom
wy so ki mi pen sja mi. Ford nie wie dział
jed nak, że pie nią dze nie zre kom pen su ją fru -
stra cji.

Ko lej ne re wo lu cje spo łecz ne, pierw sza
i dru ga woj na świa to wa – to kon se kwen cje
dru giej re wo lu cji prze my sło wej. Woj ny
o za go spo da ro wa nie no wych prze strze ni, su -
row ców i cen trów prze my sło wych sta ły się
spo so bem funk cjo no wa nia sys te mów to ta -
li tar nych. A no we li nie słu ży ły pro duk cji
czoł gów, sa mo lo tów i uzbro je nia. W dłuż -
szej per spek ty wie do pro wa dzi ło to do naj -
więk szych zmian eko lo gicz nych i kli ma -
tycz nych, z czym ma my cią gle do czy nie nia,
i z czym do dziś nie umie my się upo rać.

Re wo lu cja na uko wo ‐tech no lo gicz na 

K
o lej ną re wo lu cję za po cząt ko wał pierw -
szy ame ry kań ski kom pu ter ENIAC

(od Elec tro nic Nu me ri cal In te gra tor And
Com pu ter – Elek tro nicz ny, Nu me rycz ny
In te gra tor i Kom pu ter), skon stru owa ny
w la tach 1943-1945 przez J. P. Ec ker ta i J.
W. Mau chly’ego na Uni wer sy te cie Pen syl -
wa nia. ENIAC jest uzna wa ny za roz wią -
za nie prze ło mo we. Kon se kwen cje tej re -
wo lu cji do dzi siaj trud no jesz cze do koń ca
oce nić. Przez dzie siąt ki lat by ła are ną
kon fron ta cji dwóch wiel kich po tęg mi li tar -
nych – ZSRR i USA. 

PAWEŁ PODSIADŁO

Krótka historia
innowacji
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ZSRR roz padł się nie dla te go, że pre -
zy dent Re agan i pa pież Jan Pa weł II zmu -
si li przy wód ców ZSRR do ule gło ści, ale
dla te go że ZSRR nie po tra fił prze nieść
swo je go do rob ku na uko we go i in no wa ‐
cji z prze my słu zbro je nio we go do go ‐
spo dar ki cy wil nej oraz ży cia spo łecz ne -
go. To w osta tecz nym ra chun ku,
w tam tych cza sach, do pro wa dzi ło do za -
koń cze nia „zim nej woj ny” po mię dzy
mo car stwa mi. Po za dzia ła nia mi po li tycz -
ny mi wy gra ła pod sta wo wa stra te gia
Sta nów Zjed no czo nych, po le ga ją ca
na bu do wa niu prze wa gi kon ku ren cyj nej
nad resz tą świa ta w ob sza rze na uki i in -
no wa cji.

Po za aspek tem po li tycz nym, naj więk sze
zmia ny, ja kie spo wo do wa ła re wo lu cja
na uko wo -tech no lo gicz na, to zmia ny spo -
łecz ne. I to nie w sfe rze czy sto go spo dar -
czej, ale przede wszyst kim w sfe rze re la -
cji każ de go czło wie ka z je go oto cze niem.
In ter net spo wo do wał tak głę bo kie zmia ny,
że – jak oce nia ją nie któ rzy so cjo lo go wie
i po li ty cy – za gra ża on na szej de mo kra cji.
Ale to jest wąt pli wa te za.

Pró by ogra ni cze nia do stę pu do In ter ne -
tu są cha rak te ry stycz ne dla gru py ta kich
państw, jak Ko rea Pół noc na, Chi ny, Ro sja
czy ostat nio Tur cja. Jest jed nak fak tem, że
rów nież na Za cho dzie spo łe czeń stwo czę -
sto nie po tra fi okre ślić, co jest praw dą, a co
fik cją. Lu dzie czu ją, że są trak to wa ni in -
stru men tal nie. Gru py in te re sów – i po li tycz -
nych, i go spo dar czych – kreu ją rze czy wi -
stość na swo je bie żą ce po trze by. Po wsta ła
po li ty ka „post praw dy”. Nie waż ne jak jest,
ale jak to wy glą da. Li czy się „praw da”
emo cjo nal na, a nie stan fak tycz ny. 

Ki no ko men tu je re wo lu cje

P
ierw szeń stwo hi sto rycz ne i ar ty stycz -
ne w fil mo wym do ku men to wa niu re -

la cji spo łecz nych w ob li czu in no wa cji

tech nicz nych na le ży się kil ku (do stęp nym
w in ter ne cie) sce nom z ostat nie go nie me -
go fil mu Char lie go Cha pli na „Dzi siej sze
cza sy (Mo dern Ti mes)”. Na zdję ciu – kadr
z te go fil mu.

War to też obej rzeć film „Fak ty i ak ty,
czy li kto mer da ogo nem” z 1997 ro ku.
Przed ko lej ny mi wy bo ra mi pre zy denc ki -
mi, do rad ca po li tycz ny (Ro bert De Ni ro)
i pro du cent fil mo wy (Du stin Hof f man) fa -
bry ku ją woj nę w Al ba nii, by od wró cić
uwa gę opi nii pu blicz nej od skan da lu
sek su al ne go z udzia łem pre zy den ta USA.
Woj ny praw dzi we, hy bry do we i te w prze -
strze ni wir tu al nej sta ły się co dzien no ścią.
Amy nie umie my te go jed no znacz nie oce -
niać, nie po tra fi my ja sno zde fi nio wać za -
gro żeń. 

W kon tek ście ostat nich wy bo rów pre zy -
denc kich w USA wi dać, jak bar dzo zmie -
ni ły się za cho wa nia wy bor ców pod wpły -
wem me diów oraz In ter ne tu. Kon cer ny
me dial ne i po li ty cy bu du ją rze czy wi stość
pra wie tak, jak chciał El liot Ca rver w fil -
mie „Ju tro nie umie ra ni gdy”. Współ cze -
snym świa tem „rzą dzi” In ter net i no wo cze -
sne spo so by prze ka zy wa nia in for ma cji.
Kom pu te ry przej mu ją kon tro lę nad ludz -
kim ży ciem. Tech ni ka in wi gi lu je, pod słu -
chu je, śle dzi. Jest wszech obec na i nie bez -
piecz na, „ma oczy i uszy”. Dzi siaj
ko rzy sta nie z nie któ rych no wo cze snych
sprzę tów mo że być trud ne i kło po tli we.
Tech no fo bia wy da je się być lę kiem cał ko -
wi cie uza sad nio nym. 

SIT ‐com

C
zte ry re wo lu cje prze my sło we przy -
nio sły z so bą ogrom ne zmia ny go spo -

dar cze, spo łecz ne i po li tycz ne. Re wo lu cja
tech no lo gicz na spo wo do wa ła rów nież
zmia ny struk tu ry za trud nie nia, po trzeb
ryn ku pra cy i prze war to ścio wa nie w sa mo -
oce nie każ de go z nas. Po wsta ła ogrom na

gru pa spo łecz na, któ rą moż na okre ślić ja -
ko „Sa mot ny In te li gent ny Tłum” (SIT -
-com). W pro ce sie trans for ma cji go spo dar -
czej po zo sta wio no roz wój spo łecz ny,
po dob nie jak go spo dar kę, w li be ral nej
for mu le wol no ryn ko wej.

Czym jest, ja ki jest i jak funk cjo nu je sa -
mot ny in te li gent ny tłum? Ter min „in te li -
gent ny” na le ży tu ro zu mieć bez do słow -
no ści i pod cho dzić do nie go z du żą
ostroż no ścią. W więk szo ści przy pad ków
tłum uwa ża się za „smart” tyl ko dla te go,
że ma w kie sze ni smart fo na. Tłum jest osa -
mot nio ny i bar dzo po dat ny na emo cje. Jest
tyl ko tłu mem, a jesz cze nie spo łe czeń -
stwem, czę sto ule ga wpły wom i ła two nim
ste ro wać. Je że li ma my roz ma wiać o wzro -
ście in no wa cyj no ści spo łecz nej, to bez mo -
dy fi ka cji po sta wy tłu mu pro ce sy bu do wa -
nia no wo cze sne go spo łe czeń stwa bę dą
nie moż li we. „In te li gent ny tłum” – to mą -
drość zbio ro wa, tzw. lu do wa. Two rze nie się
ta kie go tłu mu wy ni ka z no wych moż li wo -
ści tech no lo gicz nych bez głęb szej re flek -
sji nad skut ka mi ich wy ko rzy sta nia. 

Dziś po trze bu je my no wo cze sne go spo -
łe czeń stwa, świa do me go swo ich ce lów,
wy ko rzy stu ją ce go tech no lo gie ja ko na rzę -
dzie do in te gra cji kul tu ro wej i bu do wa nia
swo jej toż sa mo ści. In te li gen cja gru py (al -
bo gru po wa) po wsta je w wy ni ku współ pra -
cy i współ za wod nic twa po mię dzy wie lo -
ma jed nost ka mi. Za miast te go ma my
sa mot ny in te li gent ny tłum. A prze cież in -
no wa cje tech no lo gicz ne są na tu ral nym
pro ce sem roz wo ju; za ni mi mu szą iść in -
no wa cje spo łecz ne w na szych za cho wa -
niach. Al bo bę dą to zmia ny ewo lu cyj ne, al -
bo re wo lu cyj ne, jak w przy pad ku
ener ge ty ki i gór nic twa. To co ob ser wu je -
my obec nie jest sy tu acją na tu ral ne go pro -
ce su zmian.

Bu duj my spo łecz ną 
ak cep ta cję dla in no wa cji

Za
na pię cia spo łecz ne nie na le ży wi nić
no wych tech no lo gii. Współ cze sne

ba da nia spo łecz ne bio rą już pod uwa gę
wpływ Fa ce bo oka, Twit te ra i Lin ke dIn
na zmia ny za cho wań spo łecz nych. Dzi siaj
tech no lo gia za bie ra miej sca pra cy, ale
rów no cze śnie two rzy no we, wy ma ga ją ce
wie dzy spe cja li stycz nej i wy so kich kom -
pe ten cji. Na uki eko no micz ne po win ny
na no wo prze my śleć spo sób, w ja ki za rzą -
dza na jest obec nie go spo dar ka. Dzi siaj fir -
my in we stu ją głów nie w in no wa cje zwięk -
sza ją ce pro duk tyw ność. W efek cie po ja wia
się zja wi sko bez ro bo cia tech no lo gicz ne go,
a spo łe czeń stwo jest osa mot nio ne i za gu -
bio ne. 

Zmie nia ją się za cho wa nia spo łecz ne. Dla
twór ców in no wa cji tech no lo gicz nych po -
wszech nym za wo ła niem jest „In ter net dla
rze czy” ale praw dzi wym pa ra dyg ma tem
roz wo ju współ cze sne go świa ta po wi nien
być „In ter net dla lu dzi”. Oba ha sła nie po -
zo sta ją w sprzecz no ści, ale trze ba je wy -
raź nie roz róż niać. Po trzeb ne są no we pro -
gra my roz wo ju, edu ka cji i pra cy.
So cjo lo go wie i me dia po win ni bu do wać
no wo cze sne po sta wy spo łecz ne, kształ to -
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wać i zmie niać tłum. Bo jed nost ka w tłu -
mie czu je się osa mot nio na, a to w dłuż szej
per spek ty wie mo że przy nieść skut ki nie -
prze wi dy wal ne. Za ska ku ją ce jest to, że dzi -
siaj na ryn ku nie bra ku je ka pi ta łu. Bra ku -
je na to miast bodź ców za chę ca ją cych
do dłu go fa lo wych in we sty cji w roz wój po -
ten cjal nych, prze ło mo wych tech no lo -
gii. 100 lat te mu ta kim wy na laz kiem był
sa mo chód z sil ni kiem spa li no wym,
a pod ko niec XX w. te le fo nia ko mór ko wa,
In ter net i sa mo cho dy elek trycz ne.

In no wa cje spo łecz ne to no we dzia ła nia,
ma ją ce na ce lu po lep sze nie ja ko ści ży cia
jed no stek, na ro dów i ca łej ludz ko ści. No -
wość mo że wy ni kać z wpro wa dza nia uni -
kal nych roz wią zań, ale tak że z fak tu
wdro że nia już zna ne go roz wią za nia, wy -
stę pu ją ce go w no wym kon tek ście. Za in -
no wa cję spo łecz ną uzna je się rów nież
po pu la ry zo wa nie oraz upo wszech nia nie
zmian in no wa cyj nych. In no wa cje spo -
łecz ne to – jak się czę sto de fi niu je – „roz -
wią za nia, któ re rów no cze śnie od po wia da -
ją na za po trze bo wa nie spo łecz ne jak
i po wo du ją trwa łą zmia nę w da nych gru -
pach spo łecz nych. Te roz wią za nia mo gą
wią zać się z in no wa cyj ny mi pro duk ta mi,
usłu ga mi bądź pro ce sa mi, któ re umoż li wia -
ją od mien ne roz wią zy wa nie ty po wych
pro ble mów”.

War to pod kre ślić, że tak że wie le in nych
de fi ni cji ści śle wią że in no wa cje spo łecz -
ne z roz wią zy wa niem pro ble mów spo łecz -
nych. Przy in no wa cjach spo łecz nych klu -
czo we sta je się więc roz po zna nie
pro ble mów i de dy ko wa nie im pro gra -
mów, po zwa la ją cych na zmia ny o cha rak -
te rze trwa łym. Ja ko ilu stra cję in no wa -
cyj ne go po dej ścia do tra dy cji – pre zen tu ję
zdję cie daw nej wie ży wy cią go wej, prze -
bu do wa nej na punkt wi do ko wy i pra -
cow nię ar chi tek to nicz ną (park prze my sło -
wy w Za głę biu Ruh ry).

Per ma nent na nie pew ność

W
y zwa nia współ cze snej re wo lu cji
prze my sło wej wy mu sza ją zmia nę

spo so bów kształ ce nia już od po cząt ku
szko ły pod sta wo wej. Sy tu acja jest tym
trud niej sza, że je ste śmy świad ka mi nie spo -
ty ka nych do tych czas zmian go spo dar -
czych, spo łecz nych i po li tycz nych, obej -
mu ją cych ca ły współ cze sny świat. Zmia ny
te wy ni ka ją z no wych tech no lo gii, któ re
stwo rzy ły „glo bal ną wio skę”. 

Kon se kwen cją zmian tech no lo gicz nych
są no we pro ble my spo łecz ne i brak moż -
li wo ści ada pta cji jed no stek do szyb ko
zmie nia ją ce go się świa ta. Po wszech ne
sta je się po czu cie za gro że nia, nie prze wi -
dy wal no ści na szych lo sów i bra ku sta bi -
li za cji. Do ty czy to wszyst kich płasz czyzn
funk cjo no wa nia – jed no stek, spo łe czeństw,
państw i ca łych cy wi li za cji.

Za sad ni czą prze słan ką na sze go funk cjo -
no wa nia sta je się nie pew ność. W spo sób
szcze gól ny do ty czy to po cząt ków edu ka -
cji i kształ to wa nia oso bo wo ści każ de go
z nas. Per ma nent ny stan nie pew no ści pro -
wa dzi w kon se kwen cji do per ma nent ne go
stre su, któ re go skut ki bę dzie my od czu wać

przez ca łe ży cie. Nie pew ność bu dzi tak że
re ak cje au to de struk cyj ne (nie odro bio ne lek -
cje, świa do mość swo jej nie wie dzy, oba wa
o ak cep ta cję gru py ró wie śni czej, ro dzi ców,
czy na uczy cie li). Kon se kwen cje nie pew -
no ści i stre su z nią zwią za ne go prze no szą
się na ca łe póź niej sze do ro słe ży cie. Re -
wo lu cja tech no lo gicz na do pro wa dzi ła
do zwie lo krot nie nia licz by wy mia rów po -
ję cia „nie pew ność”. Mia rą tej nie pew no -
ści jest sto pień glo ba li za cji. Z po zy cji
jed nost ki w spo łe czeń stwie nie po tra fi my
so bie po ra dzić ze stre sem, wy ni ka ją cym
z nie pew no ści na szej sy tu acji. 

Kształ ce nie dla in no wa cji

N
ie pew ność na grun cie go spo dar czym to
brak in we sty cji bez po śred nich, lo ko wa -

nie ka pi ta łu w „pew ne” wa lo ry, na wet
kosz tem zy sków, ale zmniej sza ją ce ry zy ko.
Kon se kwen cje tych po staw wi dać w na szym
PKB. Nie pew ność to rów nież efekt bra ku
przy go to wa nia i wy kształ ce nia. Pod da wa -
ni wpły wo wi prze ka zu in for ma cji przez te -
le wi zję lub In ter net nie je ste śmy w sta nie
w spo sób ra cjo nal ny oce nić, co jest praw -
dą, post praw dą, al bo tyl ko wy po wie dzią
upraw do po dob nio ną. Stąd tak waż ny jest
no wy mo del kształ ce nia, opar ty na kre atyw -
no ści, zdol no ści do sa mo dziel nej oce ny
i wy cią ga nia ra cjo nal nych wnio sków.

We współ cze snym świe cie, w sy tu acji,
gdy ilość in for ma cji do przy swo je nia jest

co raz więk sza, a cza su na jej przy swo je -
nie co raz mniej, trze ba szu kać ta kich me -
tod i spo so bów na ucza nia, któ re ba zo wać
bę dą na in tu icji i na tu ral nym roz wo ju
psy chicz nym oraz po zwo lą na wy ko rzy -
sta nie my śle nia ko ja rze nio we go, czy li
przy czy no wo -skut ko we go, a nie od twór -
cze go. Istot niej sze sta ją się umie jęt no ści
zna le zie nia in for ma cji niż po sia da nie
tych in for ma cji.

Po dob nie jest z wie dzą. Moż na ją gro -
ma dzić, ale pod wa run kiem, że je ste śmy
ją w sta nie od na leźć i wy ko rzy stać. W sy -
tu acji gdy ca ła do stęp na wie dza po dwa ja
się co dwa la ta, istot niej sze sta ją się moż -
li wo ści efek tyw ne go po zy ski wa nia oraz
ana li zo wa nia wie dzy do stęp nej w roz le głej
sie ci te le in for ma tycz nej. To rów nież jest
wa ru nek ko niecz ny ogra ni cze nia wy klu -
cze nia cy fro we go.

Wpro wa dza na ak tu al nie re for ma szkol -
nic twa po win na obej mo wać nie tyl ko or -
ga ni za cję kształ ce nia i zde fi nio wa nie pod -
sta wy pro gra mo wej. Rów nie waż ne jest
no we po dej ście do współ cze snych za -
gro żeń, sta nu opi sy wa nej nie pew no ści,
wpły wu stre su oraz wy zwań Czwar tej
Re wo lu cji Prze my sło wej. 

Dr Pa weł Pod sia dło jest wi ce pre ze sem
ds. In for ma ty ki i In no wa cji Par ku Na uko -
wo -Tech no lo gicz ne go Eu ro -Cen trum w Ka -
to wi cach

■
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Od
dwóch lat du żo się sły szy o tym,
że pol ski rząd sta wia na in no wa -

cyj ność. Że chce my uciec z tzw. pu łap ki
śred nie go roz wo ju i prze stać być tyl ko
mon tow nią pod ze spo łów za pro jek to wa -
nych na Za cho dzie. Ta ka zmia na prio ry -
te tów bar dzo cie szy, szcze gól nie na Ślą -
sku, bo tu naj bar dziej po trzeb ne jest
„no we roz da nie”, któ re po zwo li prze for -
mu ło wać daw ną struk tu rę go spo dar czo -
-eko no micz ną w re gio nie. Nie cho dzi
oczy wi ście o cał ko wi tą de kar bo ni za cję,
jak to pro po nu ją nie któ rzy ra dy ka ło wie.
Ra czej o roz wój czy stych tech no lo gii wę -
glo wych i o uzu peł nie nie ślą skie go port -
fo lio o in ne no wo cze sne tech no lo gie,
m.in. z bran ży tech no lo gii in for ma cyj nych
czy me dycz nych. Bo w me dy cy nie roz -
gry wa się te raz nie mal re wo lu cja tech no -
lo gicz na, a my w niej uczest ni czy my i to
nie tyl ko ja ko pa cjen ci, ale ja ko twór cy no -
wych me tod i pro ce dur lecz ni czych.

Tu są po my sły i za sto so wa nia

Je śli ktoś za czy na się za sta na wiać,
gdzie szu kać in no wa cyj nych po my słów
i od cze go za cząć – od po wiedź mo że być

za ska ku ją ca: po my słów nie trze ba da le -
ko szu kać, bo one już tu są! Trze ba je
tyl ko wspie rać (rów nież fi nan so wo),
pro mo wać i nie prze szka dzać się roz wi -
jać. Ma my prze cież na Ślą sku in sty tu ty
me dycz ne i uczel nie tech nicz ne, któ re re -
ali zu ją no wo cze sne pro jek ty ba daw cze
i wdro że nio we mi mo czę sto nie sprzy ja -
ją cych oko licz no ści. Z wła sne go do -
świad cze nia za wo do we go po dam te raz
przy kła dy no wa tor skich dzia łań, po dej -
mo wa nych przez Cen trum On ko lo -
gii – In sty tut im. Ma rii Skło dow skiej -Cu -
rie we współ pra cy z Po li tech ni ką Ślą ską.

WCen trum On ko lo gii od za ra nia je go ist -
nie nia, oprócz kli ni ki, za wsze był tak że dział
na uko wy. W 1946 ro ku po wo ła no w Gli -
wi cach Pań stwo wy In sty tut Prze ciw ra ko -
wy, a już po ro ku po wstał w nim Za kład
Bio pa to lo gii Ra ka, któ ry przez ko lej ne la -
ta roz wi jał się, roz ra stał i prze kształ cał.
Wiek XXI – to już trzy za kła dy, zaj mu ją -
ce się ba da nia mi pod sta wo wy mi w dzie dzi -
nie bio lo gii mo le ku lar nej, bio lo gii no wo -
two rów i ra dio bio lo gii. Dzi siaj w In sty tu cie
dział ba daw czy no si na zwę – Cen trum Ba -
dań Trans la cyj nych i Bio lo gii Mo le ku lar -
nej No wo two rów. Na zwa od da je du cha cza -
sów i tren dy, któ re przy szły wraz z na szym

przy stą pie niem do Unii Eu ro pej skiej: sil na
pro mo cja ba dań ukie run ko wa nych na wdro -
że nie roz wią zań bez po śred nio przy dat -
nych w le cze niu pa cjen ta. 

Przy kład pierw szy – Tan go

Dziś ze spół na uko wy In sty tu tu pro wa -
dzi za rów no wy so ce ory gi nal ne ba da nia
pod sta wo we, jak i te „trans la cyj ne”, re -
ali zo wa ne we współ pra cy z le ka rza mi.
Jed nym z ory gi nal nych gli wic kich osią -
gnięć jest stwo rze nie te stu mo le ku lar ne -
go, któ ry po zwa la wy kry wać na wrót no -
wo two ru, za nim po ja wią się wi docz ne
ob ja wy. Do ty czy to pa cjen tów cho rych
na ra ka re gio nu gło wy i szyi, u któ rych
wy stę pu je wi rus HPV. Test mo le ku lar ny
po zwa la śle dzić, jak wi rus zni ka w trak -
cie sku tecz ne go le cze nia i jak po ja wia się
po now nie u tych cho rych, u któ rych
cho ro ba za chwi lę znów się ujaw ni. Jed -
nak dzię ki do dat nie mu wy ni ko wi te stu
mo le ku lar ne go le ka rze mo gą wcze śniej
pod jąć le cze nie wzno wy, co wpły wa
na znacz nie lep sze wy ni ki te ra pii. 

Ten test zo stał opra co wa ny i jest przy -
go to wy wa ny do ko mer cyj ne go wdro że nia
dzię ki do fi nan so wa niu otrzy ma ne mu w ra -
mach kon kur su o wdzięcz nej na zwie Tan -
go. Ja ko że do tan ga trze ba dwoj ga, dwie
in sty tu cje oce nia ją wnio ski ba daw cze zło -
żo ne w tym kon kur sie – Na ro do we Cen -
trum Na uki, od po wie dzial ne za tzw. ba da -
nia pod sta wo we i Na ro do we Cen trum
Ba dań i Roz wo ju, któ re z de fi ni cji fi nan -
su je wła śnie pro jek ty o cha rak te rze wdro -
że nio wym. Jak na pi sa no w ko men ta rzu
do roz strzy gnię cia kon kur su Tan -
go – „praw dzi wie in no wa cyj na go spo dar -
ka ma swo je ko rze nie w na uce, w ba da -
niach, któ re czę sto wca le nie są pro wa dzo ne
z my ślą o ko mer cyj nym za sto so wa niu, ale
przez roz wi ja nie na szej wie dzy stwa rza ‐
ją nie zna ne do tąd moż li wo ści”. 

To jest wła śnie myśl, któ ra po win na sta -
le to wa rzy szyć wszyst kim pro mo to rom
idei in no wa cyj nej go spo dar ki. Aby ta ką go -
spo dar kę roz wi jać, nie moż na po sta wić
wy łącz nie na ba da nia „trans la cyj ne” i prze -
kre ślić ba dań „pod sta wo wych”, któ re – po -
zor nie – słu żą tyl ko za spo ka ja niu na uko -
wej cie ka wo ści, czy bar dziej gór no lot nie
mó wiąc: po szu ki wa niu praw dy. Ta kie ba -
da nia też mu szą być fi nan so wa ne, bo to
one le żą u pod sta wy póź niej szych in no wa -
cyj nych roz wią zań. Z per spek ty wy lat swo -
jej pra cy mo gę też po wie dzieć, że – nie -
zmien nie – naj lep szym mo to rem
na pę do wym na uki jest ludz ka bez in te re -
sow na... cie ka wość. Nie da się ro bić na -
uki „z roz dziel ni ka”, tak sa mo ra czej
trud no o in no wa cje na za mó wie nie. 

Przy kład dru gi – Ce lon ko 

Dru gi wdro że nio wy pro jekt, re ali zo wa -
ny w gli wic kim In sty tu cie On ko lo gii
przy wie lo ośrod ko wej współ pra cy, no si
kryp to nim CE LON KO. Li de rem pro -
jek tu jest pol ska fir ma far ma ceu tycz -
na – Ce lon Phar ma, z sie dzi bą wŁo mian -

KATARZYNA LISOWSKA

Pra cow nia ho dow li ko mór ko wej w Cen trum On ko lo gii w Gli wi cach. Przy pra cy mgr Ka ta rzy na
Ku ja wa, dok to rant ka za trud nio na w pro jek cie CE LON KO.
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Ślą ska on ko lo gia
ja ko na uka
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kach pod War sza wą. Fir ma ta opra co wa -
ła zwią zek che micz ny, któ ry ha mu je
dzia ła nie czyn ni ka wzro stu fi bro bla stów
(FGFR) – jed ne go z bia łek, któ re sty mu -
lu ją wzrost i mno że nie się ko mó rek ra -
ka. In hi bi tor FGFR to po ten cjal ny lek
w wal ce z no wo two ra mi płu ca, żo łąd ka,
pę che rza mo czo we go, a być mo że tak że
in nych no wo two rów. Gli wic ki ośro dek
wraz z ze spo łem z Gdań skie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go te stu je sku tecz ność
te go związ ku w wa run kach la bo ra to ryj -
nych i pro wa dzi po szu ki wa nia bio mar ke -
rów, któ re po zwo lą oce nić, czy pa cjent za -
re agu je na pe wien ro dzaj te ra pii, czy
bę dzie na nią od por ny. 

Z ko lei war szaw ska cen tra la In sty tu tu
On ko lo gii, we współ pra cy z Woj sko -
wym In sty tu tem Me dycz nym oraz In sty -
tu tem Gruź li cy i Cho rób Płuc bę dzie pro -
wa dzić ba da nia kli nicz ne no we go le ku
z udzia łem pierw szych pa cjen tów. Na tym
eta pie pol ska myśl in no wa cyj na zde rzy się
z apa ra tem ad mi ni stra cyj nym nie do świad -
cza ją cym jesz cze ta kich wy zwań. Ma my
na dzie ję, że uzy ska nie wszyst kich wy ma -
ga nych po zwo leń bę dzie trwa ło tyl ko ty -
le, ile to ko niecz ne. To jest ko lej ny punkt,
w któ rym po trze bu je my sys te mo we go
wspar cia dla in no wa cyj nych pro jek tów, bo
ina czej, wal cząc z ad mi ni stra cyj ny mi
prze szko da mi, trud no bę dzie się nam ści -
gać ze świa to wą czo łów ką wy na laz czo ści.

Wej ście do eks tra kla sy

Co cie ka we, wła śnie w cza sie przy go -
to wań for mal no -praw nych do te sto wa nia
le ku w kli ni ce oka za ło się, że do tąd
w Pol sce nie by ło jesz cze ba dań pierw -
szej fa zy nad no wym pol skim le kiem
prze ciw no wo two ro wym! Ba da nia kli -
nicz ne, któ rych bar dzo wie le to czy się
obec nie w pol skich szpi ta lach, to ba da -
nia no wych le ków, opra co wa nych przez
za gra nicz ne kon cer ny far ma ceu tycz ne
i prze pro wa dza ne na ich zle ce nie. Na tym
mię dzy in ny mi po le ga pu łap ka śred nie -
go roz wo ju, w któ rej tkwi my: „know
how” po cho dzi w więk szo ści z za gra ni -
cy, a my je ste śmy głów nie ryn kiem zby -
tu. No we le ki te stu je my na na szych pa -
cjen tach w na szych kli ni kach, ale tych
no wych le ków nie pro jek tu je my.

Te raz jed nak wcho dzi my na naj wyż szą
or bi tę: ba da my i chce my wdra żać pol skie
wy na laz ki me dycz ne! Aby móc osią gać
li czą ce się zy ski, to my – Po la cy – mu -
si my być au to ra mi in no wa cji i sprze da -
wać je in nym. We dług da nych Związ ku
Pra co daw ców Prze my słu Far ma ceu tycz -
ne go war tość świa to we go ryn ku le ków
bio lo gicz nych, a do tej ka te go rii za li cza
się in hi bi tor FGFR, opra co wa ny przez
Ce lon Phar ma, sys te ma tycz nie ro śnie
i zbli ża się do 200 mi liar dów do la rów
rocz nie. Naj więk szy udział w tym ryn ku
ma ją Sta ny Zjed no czo ne (48%), Unia Eu -
ro pej ska (22%) i Ja po nia (9%). Jak wi -
dać, jest więc o co się bić, cho ciaż z dru -
giej stro ny trze ba pa mię tać, że suk ces
w bran ży bio me dycz nej nie jest gwa ran -
to wa ny – nie każ dy obie cu ją cy pre pa rat

oka że się sku tecz nym le kiem i przy nie -
sie spo dzie wa ne ko rzy ści. 

Bio lo dzy z in ży nie ra mi

War to przy oka zji wspo mnieć o no wej
ga łę zi na uki, ja ką jest bio in for ma ty ka, któ -
ra roz wi ja się w Gli wi cach dzię ki współ -
pra cy In sty tu tu On ko lo gii i Po li tech ni ki
Ślą skiej. Po stęp tech no lo gicz ny spra -
wia, że w na ukach bio lo gicz no -me dycz -
nych kró lu ją w ostat nich la tach tzw. wy -
so ko prze pu sto we me to dy ba daw cze,
ta kie jak ge no mi ka, pro te omi ka czy me -
ta bo lo mi ka. Wszyst kie te „omi ki” ozna -
cza ją glo bal ne ba da nie ak tyw no ści
wszyst kich ge nów w ko mór ce na raz,
wy kry wa nie wszyst kich bia łek, czy
wszyst kich me ta bo li tów jed no cze śnie. 

Ta kie ba da nia, słu żą ce po rów na niu
ko mó rek zdro wych i ko mó rek pa to lo gicz -
nych, ma ją na ce lu po szu ki wa nie mo le -
ku lar ne go pod ło ża cho ro by. Jed nak o ile
kie dyś bio log ba dał zwy kle je den, bądź
naj wy żej kil ka ge nów czy bia łek na raz,
wy nik ta kiej ana li zy był oczy wi sty i moż -
li wy do od czy ta nia „go łym” okiem. Kie -
dy zaś me to da mi ge no mi ki funk cjo nal -
nej ba da my efek ty ak tyw no ści
kil ku dzie się ciu ty się cy ge nów na raz
i wy nik od czy tu je my za po mo cą la se ro -
we go ska ne ra, a po tem prze twa rza my
kom pu te ro wo do po sta ci ta be li, za wie ra -
ją cej kil ka dzie siąt ty się cy war to ści – te -
go ludz ki umysł nie jest w sta nie zin ter -
pre to wać. I w ta kim sta nie wyż szej
ko niecz no ści mu sia ło dojść do ma ria żu
mię dzy bio lo ga mi a in for ma ty ka mi. 

Współ pra ca ta z po cząt ku by ła trud na
i tro chę na za sa dzie „pro wa dził śle py ku -
la we go”. Dziś jed nak bez bio in for ma ty -
ki trud no so bie wy obra zić no wo cze sne
ba da nia nad ra kiem i nad wie lo ma in ny -
mi pro ce sa mi bio lo gicz ny mi, z po szu ki -
wa nia mi no wych le ków włącz nie. W mo -
jej opi nii, jest to dzie dzi na przy szło ścio wa,
któ ra po win na być in ten syw nie roz wi ja -
na. Jest to też na uka trud na, bo na „skrzy -
żo wa niu” bar dzo od mien nych dzie dzin.

Bio log czy le karz zna się na pro ce sach za -
cho dzą cych w ży wej ko mór ce, ale wyż -
szej ma te ma ty ki zwy kle ra czej nie ma
„w ma łym pal cu”. Z ko lei in for ma tyk po -
tra fi te wszyst kie „omi ki” po li czyć, ale do -
brze by by ło, że by też ro zu miał, co li czy
i po co. Dla te go ca ła na dzie ja w mło dych
ab sol wen tach bio in for ma ty ki, któ rzy bę -
dą po tra fi li i jed no, i dru gie. 

To tyl ko po je dyn cze przy kła dy, któ re ja -
sno po ka zu ją, że w na szym re gio nie ma -
my po ten cjał, któ ry mo że być z po wo dze -
niem wy ko rzy sta ny w ra mach Pro gra mu
dla Ślą ska, ogło szo ne go w grud niu przez
pre mie ra. Przy znam się, że na praw dę li czę
na to, że ślą skie ośrod ki na uko we sko rzy -
sta ją na tym no wym Pro gra mie, a Śląsk
sko rzy sta dzię ki je go efek tom. To jest
do zro bie nia, jed nak wy da je się, że naj pierw
trze ba w ten po ten cjał tro chę za in we sto wać. 

Gdy bym mia ła pod po wie dzieć de cy -
den tom, jak zwięk szyć szan se na suk ces,
to wska za ła bym, że po dra stycz nych re -
for mach na uki z lat 2010-11, któ re spo -
wo do wa ły re duk cję kadr i pod sta wo we -
go fi nan so wa nia na uki, przy szedł czas
na pew ną ko rek tę. Z pew no ścią naj pil niej -
sze jest, aby za gwa ran to wać mło dym
na ukow com per spek ty wę sta bil ne go za -
trud nie nia. Dziś do mi nu je u nas sys tem za -
chod ni – mło dzi są utrzy my wa ni na sty -
pen diach dok to ranc kich lub za trud nia ni
z gran tów, a gdy ta ki kon trakt się koń czy
po trzech czy czte rech la tach, mu szą so -
bie szu kać no we go „miej sca na zie mi”.
Jed nak na sze re alia wciąż od bie ga ją
od tych za chod nich, gdzie za rob ki są nie -
po rów ny wal nie wyż sze i prze pro wadz ka
w po go ni za pra cą nie sta no wi pro ble mu.
Sfru stro wa ni tą sy tu acją i sku sze ni per -
spek ty wą lep sze go ży cia, mło dzi wy jeż -
dża ją za gra ni cę i… bu du ją po ten cjał na -
uko wy in nych kra jów. Je że li więc chce my
mieć in no wa cyj ną go spo dar kę w Pol sce,
na Ślą sku – mu si my stwo rzyć me cha ni -
zmy, któ re po zwo lą ich tu taj za trzy mać. 

Dr hab. KA TA RZY NA LI SOW SKA
jest pra cow ni kiem na uko wym

w Cen trum On ko lo gii w Gli wi cach

Gru pa Bio lo gii No wo two rów i Mar ke rów Mo le ku lar nych. Dru ga z pra wej – prof. Ka ta rzy na Li sow ska.
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– Za cznij my od spra wy naj waż niej ‐
szej: ja ka dziś po go da na... Ga la pa ‐
gos?

– Nor mal na. W mia rę su cho, cie pło,
sta bil nie. Jak na rów ni ku na Pa cy fi ku.

– Wła śnie po wró cił Pan z kon fe ‐
ren cji na uko wej, któ ra od by ła się
w stycz niu 2018 w Ekwa do rze. Dla ‐
cze go tak da le ko?

– Ekwa dor? Dla nas da le ko, dla in -
nych bli sko. Kosz ty trans por tu nie -
wie le dziś zna czą w bu dże cie ta kich
im prez, a dla bied ne go kra ju jest to
jed nak du ża pro mo cja i za uwa żal ne
do cho dy w pew nym sen sie tu ry -
stycz ne. Ślą skie uczel nie też sta ra ją
się o or ga ni za cję wiel kich i ma łych,
spe cja li stycz nych wy da rzeń. Dziś
obo wią zu je ta ki wła śnie pa ra dyg -
mat w na uce: pu bli ka cje wy ni ków
i bez po śred nie spo tka nia ba da czy,
czę sto bar dzo in spi ru ją ce i mo ty -
wu ją ce. To by ła kon fe ren cja po świę -
co na no wym me to dom w in for ma ty -
ce. Zje cha ło się też spo ro
bio in for ma ty ków z ca łe go świa ta.

– Bio in for ma ty ka to dość no wy
ter min. Uży ła go prof. Ka ta rzy na Li ‐

sow ska, któ ra re pre zen tu je „bio ‐”.
Co to ozna cza z punk tu wi dze nia „‐
in for ma ty ki”? Oczy wi ście nie cho dzi
mi o de fi ni cję, bo to ła two wy go ‐
oglo wać. Ra czej: jak to dzia ła na Ślą ‐
sku. Jak wy glą da współ pra ca in for ‐
ma ty ków z bio lo ga mi w dzie dzi nie
on ko lo gii.

– Ta współ pra ca roz po czę ła się
w la tach dzie więć dzie sią tych, kie dy
obie stro ny zro zu mia ły, że są so bie
wza jem nie po trzeb ne. Bio tech no -
lo gia ge ne ro wa ła tak gi gan tycz ne ilo -
ści da nych, że na wet dla in for ma ty -
ki by ło to nie do ogar nię cia.
Ko niecz ne by ło po dej ście sys te mo -
we, two rze nie no wych me tod i no -
wych al go ryt mów. To nie tyl ko my
po ma ga my bio lo gom, ale wła śnie ten
ogrom da nych dał nad zwy czaj ny
im puls roz wo jo wy in for ma ty ce sys -
te mo wej. Na po cząt ku na sza in ter -
dy scy pli nar na współ pra ca szła dość
opor nie, bo obie stro ny mó wi ły in -
nym ję zy kiem. Ta prze szko da zo sta -
ła nie od ra zu po ko na na, ale dziś już
nie ma my pro ble mów ko mu ni ka cyj -
nych. Weź my ta ki czyt nik mi kro ma -

cie rzy DNA, czy urzą dze nie do spek -
tro me trycz nej ana li zy bia łek. Na zwy
mo gą tro chę onie śmie lać, ale z punk -
tu wi dze nia in for ma ty ki naj waż -
niej sze jest wła śnie to, że są to ge -
ne ra to ry ol brzy miej ilo ści da nych,
a my mu si my te da ne prze two rzyć
w in for ma cje po trzeb ne bio lo gom
i da lej – le ka rzom on ko lo gom w ich
co dzien nej pra cy. Mo że my to so bie
wy obra zić tak. Je że li nasz ge nom ma
ok. 30.000 ge nów, a one się jesz cze
prze ja wia ją w róż nych trans kryp tach
i chcie li by śmy ba dać, co się dzie je
z ich po zio mem eks pre sji, czy li tym
wy znacz ni kiem si ły od dzia ły wa nia
róż nych ge nów w róż nych kom bi na -
cjach, ma my już do czy nie nia z ta -
ką licz bą da nych, że ich ręcz na czy
wi zu al na ob słu ga jest w ogó le nie -
moż li wa. 

– Nie tyl ko na zwy mo gą onie ‐
śmie lać. Zdję cia tej ko smicz nej apa ‐
ra tu ry są tak ste ryl ne, że chy ba nie
na da ją się do pu bli ka cji w „Ślą sku”.
Ja kieś kla stry o mo cy 120 te ra flo ‐
pów... Nie! Po pro szę o zdję cia
z Ga la pa gos. Wo lę żół wia, bo ta kie

Cha os na Ga la pa gos?

Z prof. dr. hab. inż. AN DRZE JEM ŚWIER NIA KIEM, bio in for ma ty kiem z Po li tech ni ki Ślą skiej,

roz ma wia AN DRZEJ JAR CZEW SKI
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stwo rze nie przy naj mniej mo że my
do go nić wła sny mi my śla mi, a te ra ‐
flo py...

– Zo staw my więc te ra flo py, a zdję -
cia w Ekwa do rze wy ko nał pro fe sor
Krzysz tof Fu ja re wicz, któ ry rów -
nież uczest ni czył w tej kon fe ren cji
i po zwa la na ich cne wy ko rzy sta nie.
Wra ca jąc do na szych spraw – nie tyl -
ko licz ba da nych ma zna cze nie, ale
i ich skom pli ko wa nie, kom plek so -
wość. Cho dzi o to, że w na szej
współ pra cy obie stro ny do strze ga ją
po trze bę my śle nia sys te mo we go,
któ re przy naj mniej w kształ ce niu
bio lo gów, a zwłasz cza le ka rzy jest
pra wie nie obec ne. Stąd po trze ba
spoj rze nia na te da ne nie tyl ko
pod ką tem: co, gdzie i ile, ale: dla cze -
go i w któ rą stro nę. 

– „Dla cze go?”. Pod sta wo we py ta ‐
nie, głów ny pro blem me dy cy ny: po ‐
szu ki wa nie związ ków mię dzy przy czy ‐
ną a skut kiem. Je że li cho ro ba jest
skut kiem, to moż na tę cho ro bę wy ‐
le czyć, eli mi nu jąc przy czy ny. Ro zu ‐
miem, że bio in for ma ty ka sta ra się
w tym po móc?

– Chcia ła by po móc, ale naj pierw
utrud ni ła w tym sen sie, że po zwo li -
ła wy kryć coś, co jesz cze nie daw no
ucho dzi ło by za na uko wą he re zję.
Otóż zmie nia się sa mo po ję cie „przy -
czy ny”! To, co ob ser wu je my, co
w ogó le mo że my za ob ser wo wać,
wy kryć, to już są skut ki cze goś, cze -
go nie je ste śmy w sta nie do kład nie
zba dać. Nie wy klu czo ne, że praw -
dzi we przy czy ny są nie ob ser wo wal -
ne. I to nie dla te go, że na sze me to dy
po znaw cze są nie do sko na łe, ale ze
wzglę du na na tu rę tych zja wisk. Gdy
roz ma wia my z bio lo ga mi czy le ka rza -
mi i sły szy my, że ta ka czy in na pa to -
lo gia ma swo ją przy czy nę w pod wyż -
szo nym po zio mie eks pre sji ge nów, to
ma my pew ne wąt pli wo ści. Ba dacz
sys te mu szu ka ja kie goś sy gna łu wej -
ścio we go, któ ry po wo du je zmia nę
sta nu sys te mu i czę sto oka zu je się, że
ten sy gnał, uwa ża ny za wej ścio wy,
jest w isto cie tyl ko skut kiem dzia ła -
nia cze goś jesz cze bar dziej pier wot -
ne go. W ko mór ce dzie ją się dziw ne
rze czy, te sa me czyn ni ki raz dzia ła -
ją tak, raz ina czej. I to na po zio mie
nie do stęp nym na wet wy obraź ni.

– Ła twiej by ło by to nam zro zu ‐
mieć, gdy by cho dzi ło o zwy kłe ana ‐
li zy krwi. Atak ja kie goś wi ru sa dia ‐
gno zu je my po zio mem ła twych
do wy kry cia prze ciw ciał.

– Ale te prze ciw cia ła nie są przy czy -
ną cho ro by. To są współ wy stę pu ją ce
symp to my pro ce sów, za cho dzą cych

w na szym or ga ni zmie. Po dob nie go -
rącz ka przy gry pie. Gdy mó wi my
o eks pre sji ge nów, do cho dzą ko lej ne
nie wia do me, czy też trud ne do zin ter -
pre to wa nia aspek ty. Je że li po pa trzy -
my na ma pę, któ ra od zwier cie dla
stan eks pre sji (w uprosz cze niu: ak tyw -
no ści) tych ge nów, to zo rien to wa nie
się w ca ło ści te go, co się na praw dę
dzie je, nie jest moż li we „na oko”. To
jest wła śnie ro bo ta dla bio in for ma ty -
ka, któ ry mu si – po dob nie jak
przy ana li zie ob ra zu – zna leźć te
głów ne tren dy. Dziś da ne z tzw. głę -
bo kie go se kwen cjo no wa nia, bę dą ce -
go przed mio tem głów nych ba dań,
moż na ana li zo wać już na do brych lap -
to pach, ale to by trwa ło la ta. Dłu żej
niż ży cie pa cjen ta, dłu żej niż ży cie ba -
da cza. Po trzeb ny jest kla ster ob li cze -
nio wy o mo cy na praw dę po tęż nej,
a ta kim na Po li tech ni ce Ślą skiej dys -
po nu je my. Co cie ka we – pod sta wo -
wym za da niem te go su per kom pu te ra
jest okre śle nie – to mo że za brzmi dość
dziw nie – okre śle nie: cze go szu kać! 

– Aku rat to da się zro zu mieć.
W ba da niach ko smicz nych też znaj ‐
du je my tyl ko to, cze go szu ka my.
Rzad ko coś in ne go.

– Je śli stwier dzi my, że ta ka, a nie in -
na gru pa ge nów jest istot na dla któ -
re goś z pro ce sów, to już ma my punkt
za cze pie nia. Na przy kład słyn ny gen
BRCA1, cha rak te ry stycz ny dla pew -
nych dzie dzicz nych za gro żeń no wo -
two ro wych. U człon ków da nej ro dzi -
ny szu ka my tyl ko te go ge nu, a do te go
wy star czy już dość pro ste ba da nie ge -
no micz ne, nie mal stan dar do wy test.
Zna le zie nie tzw. „mar ke ra” po zwa la
na wdro że nie od po wied niej te ra pii, bo
o współ wy stę pu ją cym ro dza ju no wo -
two ru wie my, że jest (sta ty stycz nie)

wraż li wy na da ny spo sób le cze nia.
Na po dob nej za sa dzie dzia ła ją tra dy -
cyj ne ba da nia krwi, np. test na cho le -
ste rol nie wy kry wa cu kru. Naj waż niej -
sze jest: „wie dzieć, cze go szu kać”.
Do te go po trzeb ne są te kla stry ob li -
cze nio we, a póź niej w szpi tal nym la -
bo ra to rium po win ny być sto so wa ne
me to dy pro ste, szyb kie i – na ile to
moż li we – nie za wod ne.

– Jak moż na by scha rak te ry zo ‐
wać obec ny stan pol skiej bio in for ‐
ma ty ki?

– Po ru sza my się po te re nie o pod -
wyż szo nej względ no ści. In ny mi sło -
wy – to za le ży, co ro zu mie my pod po -
ję ciem „stan”. My uwa ża my, że
kształ ci my bar dzo do brych bio in for ma -
ty ków i to po twier dza ją in ne ośrod ki.
Na sze pu bli ka cje są zna ne na świe cie,
wy cho dzą w naj waż niej szych pi smach
z li sty fi la del fij skiej, a to zna czy, że sta -
le coś no we go ma my do po wie dze nia.
Na si stu den ci wy sy ła ni są na prak ty -
ki do naj waż niej szych cen trów ba daw -
czych i czę sto są pro sze ni o po zo sta -
nie, al bo wręcz tam zo sta ją.

– No wła śnie, tra ci my spe cja li ‐
stów.

– Ja te go bym tak nie uj mo wał.
Ow szem, nie któ rych tra ci my, ale
ogól ny bi lans jest dla pol skiej na uki
ko rzyst ny. Co wię cej, na tym po zio -
mie, o któ rym mó wi my, a jest to naj -
wyż szy po ziom świa to wy, nie mo -
że być ogra ni czeń w wy bo rze
miej sca pra cy i za miesz ka nia,
zwłasz cza że są to pa ra me try zmien -
ne. Po za koń cze niu pew ne go cy klu
ba dań wie lu na szych ab sol wen tów
za mie rza po wró cić do kra ju, je że li
tyl ko po ja wią się wa run ki do ra cjo -
nal ne go wy ko rzy sta nia ich kwa li fi -
ka cji. 
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– In ny mi sło wy, sko ro nie mo że my
ich za trzy mać, to mu si my te wy jaz ‐
dy... po lu bić?

– I ko rzy stać z fak tu, że w naj waż -
niej szych dla na uki punk tach świa ta
pra cu ją Po la cy. Oni nie za po mi na ją
o swo im kra ju. Czę sto tu przy jeż dża -
ją, a na wet zga dza ją się na sta łe eta -
ty pro fe sor skie na pol skich uczel -
niach, choć la bo ra to ria czy ra czej
cen tra ba daw cze ma ją za oce anem.
Dzię ki te mu na wet na krok nie po zo -
sta je my w ty le, przy naj mniej
pod wzglę dem teo re tycz nym. A je śli
uda się po zy skać sprzęt ta kiej kla sy,
jak nasz, mo że my śmia ło mó wić, że
w pew nych dzie dzi nach pla su je my się
w czo łów ce. W na uce nie zmier nie
waż ne są bez po śred nie kon tak ty
i z te go ko rzy sta my. 

– Py ta nie, czy Pol skę stać na kształ ‐
ce nie bio in for ma ty ków, sko ro mu ‐
szą wy jeż dżać.

– Po pierw sze stać, po dru gie nie
mu szą. Mó wi li śmy do tych czas o czy -
stej na uce, ale więk szość bio in for ma -
ty ków znaj du je za trud nie nie w pol -
skich cen trach me dycz nych czy
in sty tu tach, któ re co raz po waż niej sze
środ ki in we stu ją mo że jesz cze nie
w tech no lo gię bio me dycz ną, ale już
w no wo cze sny sprzęt dia gno stycz ny
i te ra peu tycz ny. Tam nie wy star czy la -
bo rant bio log czy che mik na wet
z wyż szym wy kształ ce niem. Co raz
wię cej da nych me dycz nych ma cha -
rak ter cy fro wy i wy ma ga dal sze go
prze twa rza nia. Do tych czas do mi no -
wa ła ten den cja, któ ra nas tu w za sa -
dzie cie szy ła, bo in sty tu ty, nie ma jąc
wła snych spe cja li stów, zle ca ły więk -
sze ob li cze nia na sze mu ośrod ko wi,
ale już wi dać, że nie tę dy dro ga.

– A czy ist nie ją in ne ob sza ry za sto ‐
so wa nia bio in for ma ty ki?

– Oczy wi ście. Ca ła bio tech no lo gia,
wie le za gad nień eko lo gicz nych, a na -

wet do ty czą cych wa run ków pra cy
czło wie ka. Do nie daw na więk szość
te go ty pu pro ble mów ob li cze nio -
wych po wie rza no in for ma ty kom, ale
szyb ko po ja wi ły się trud no ści, któ -
rych zwy kły in ży nier, przy zwy cza jo -
ny do kon kret nych za dań i ja snych
związ ków przy czy no wo -skut ko wych
po pro stu nie ogar nia. Na wia sem
mó wiąc, praw do po dob nie zbli ża się
mo ment znacz ne go zmniej sze nia
licz by dys cy plin na uko wych, któ re
bę dą roz wi ja ne na uczel niach. Tak to
na ra zie wy ni ka z słów mi ni stra Ja -
ro sła wa Go wi na. Ma ją znik nąć na wet
tak wiel kie i waż ne dys cy pli ny, jak
au to ma ty ka, ro bo ty ka czy in for ma ty -
ka. One wszyst kie ma ją się zmie -
ścić – zgod nie z eu ro pej skim sys te -
mem OECD – w elek tro tech ni ce.
Ale za to w OECD po ja wia ją się aż
trzy nie za leż ne dys cy pli ny bio tech no -
lo gicz ne: bio tech no lo gia prze my sło -
wa, bio tech no lo gia śro do wi sko wa
i bio tech no lo gia me dycz na. Już dziś
wi dać, że w tych miej scach po ja wią
się do tkli we bra ki ka dro we. Ale
na ra zie nie ma za po trze bo wa nia
na fa chow ców, nie ma jesz cze eta tów
w tych dys cy pli nach, bo ich two rze -
nie nie wy ni ka z or ga nicz nych po -
trzeb, lecz z roz dziel ni ka. 

– Po trze by się do ro bi w ra zie po ‐
trze by i na mia rę po trzeb.

– Nie, nie. Po trze by są au ten tycz -
ne. I da my so bie z tym ra dę, choć bę -
dzie to kosz to wać spo ro pie nię dzy
i cza su. Mu si my wie dzieć, ko go
kształ ci my i po co kształ ci my. Przy -
to czę tu przy kład jed ne go z na szych
by łych dok to ran tów, To ma sza Sto ko -
we go, pra cu ją ce go obec nie w Nor we -
gii na du żym uni wer sy te cie w Ber gen.
Kie dy tam przy je chał po dok to ra cie,
wy grał kon kurs, zo stał „post do kiem”,
czy li pra cow ni kiem po dok to ra cie,
kon ty nu ują cym pra cę na uko wą

nad pew nym pro jek tem. Ale co nam
ostat nio po wie dział: otóż oka za ło
się, że ten den cja, któ ra wy stę pu je
w tam tej szych la bo ra to riach jest ta -
ka, że by bio lo gów z ty tu ła mi, czy li
owych „post do ków” wła ści wie zwal -
niać, że do ob słu gi te go, co jest tam
ba da ne, wy star czy do bry la bo rant
me dycz ny czy bio lo gicz ny, na to -
miast po trzeb ni są in for ma ty cy. I mó -
wi, że te raz już nie jest sam, bo
na tym uni wer sy te cie utwo rzo no
czte ry pra cow nie bio in for ma tycz ne.
To po ka zu je kie ru nek zmian, wy zna -
czo ny re al ny mi po trze ba mi. In ny
z mo ich dy plo man tów, Krzysz tof
Wab nik, jest te raz kie row ni kiem pra -
cow ni w San Die go w Ka li for nii
(dok to rat ro bił w Bel gii). Z ko lei Pa -
weł Pa szek, nasz ko lej ny dy plo mant,
współ pra co wał z pro fe so rem Mar -
kiem Kim m lem, któ ry już w la tach
osiem dzie sią tych wy je chał z Gli wic
do Ho uston i tam na Ri ce Uni ver si -
ty zro bił dok to rat ze ście żek sy gna -
ło wych, czy li zaj mo wał się tym,
o czym już mó wi li śmy: po szu ki wał
przy czyn. To jest zresz tą przy kład
utrzy my wa nia do brych kon tak tów
na uko wych, bo prof. Kim mel wy kła -
da rów nież na Po li tech ni ce Ślą skiej.
A znów Pa weł Pa szek po dok to ra cie
w Ho uston zna lazł świet ne sta no wi -
sko w Wiel kiej Bry ta nii, ma ileś tam
bar dzo sil nych pu bli ka cji, co zna czy,
że li czy się w na uce świa to wej. I wi -
dzi swo ją przy szłość w Pol sce. Na wet
koń czy obec nie u nas ha bi li ta cję,
któ ra na wia sem mó wiąc do ni cze go
mu w An glii nie jest po trzeb na.

– To cie ka we. Tak się nie mó wi
w Pol sce o wy jaz dach na uko wych.
O „dre na żu mó zgów” sły chać na każ ‐
dym kro ku.

– Mó wię o zja wi sku glo bal nym. To
ja sne, że Ame ry ka przy cią ga, ale nie
na za wsze i nie za wsze ze szko dą dla
kra jów bied niej szych. Ta ki prze ży wa -
my etap. To mo że się zmie nić już
w na stęp nym po ko le niu. Dziś nie ma
bio in for ma ty ki pol skiej ani ame ry -
kań skiej. Jest świa to wa. Na si ab sol -
wen ci wy gry wa ją w kon ku ren cji na -
uko wej i wspie ra ją roz wój swo ich
dys cy plin w Pol sce. Je śli u nas bę dą
dla nich miej sca pra cy – w du żej czę -
ści wró cą. Ale wró cą z naj więk -
szych la bo ra to riów, ja kie ist nie ją.
Oni już bar dzo du żo wno szą swo ją
wie dzą i do świad cze niem, któ re go nie
moż na zdo być na dwu mie sięcz nej
prak ty ce. Trze ba ład nych kil ka lat
uczest ni czyć w roz wią zy wa niu wiel -
kich pro ble mów. Co wię cej – ci,
któ rzy wy je cha li, przy sy ła ją do nas
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swo ich stu den tów, że by oni się u nas
uczy li. Je że li coś ta kie go ma miej sce,
to zna czy, że rów nież w Pol sce ist nie -
ją punk ty o naj wyż szej na uko wej re -
no mie.

– Ko lej ny zwią zek mię dzy przy czy ‐
ną a skut kiem. Oka zu je się, że skut ‐
ki by wa ją nie prze wi dy wal ne.

– To jest pro blem bar dziej fi lo zo -
ficz ny niż na uko wy. Je stem skłon ny
uwa żać, że pod sta wo we pra wa na tu -
ry są w rze czy wi sto ści bar dzo pro ste...

– ... tak już mó wił Ein ste in.
– Ja sne, ale me cha ni zmy, któ re słu -

żą re ali za cji tych praw są już bar dzo
skom pli ko wa ne. Po za tym, wca le nie
wie my, czy czło wiek jest w ogó le
zdol ny owe pro ste pra wa po znać. To
mo że prze kra czać naj do sko nal szy in -
te lekt, ja ki kie dy kol wiek wy da ludz -
kość wspo ma ga na do wol nie wiel ki -
mi mo ca mi ob li cze nio wy mi.
Na ra zie po tra fi my ro ze znać tyl ko
nie któ re me cha ni zmy, choć to sło wo
nie jest naj lep sze...

– ... po wia ło New to nem.
– Na si ko le dzy, bio lo dzy, czę sto się

dzi wią, że raz im wy szło tak, a raz
ina czej, choć ni cze go nie zmie nia li
w po mia rach czy ba da niach. Cza sem
jest to oczy wi ście błąd la bo ra to ryj -
ny lub błąd w prze two rze niu da nych,
co da ło by się wy eli mi no wać w ko lej -
nych pró bach. Ale te róż ni ce po ja wia -
ją się sta le. A to już ozna cza, że cze -
goś waż ne go nie uwzględ nia my.
W grun cie rze czy po zna je my tyl ko
nie licz ne eg zem pli fi ka cje czy ob ra -
zy te go, co na praw dę się dzie je.
W tym sen sie mo że my za py ty wać,
czy ma my szan sę ocze ki wać, że kie -
dy kol wiek od kry je my nie za wod ny
zwią zek przy czy no wo -skut ko wy.
Dziś, gdy we szli śmy już do wnę trza
ko mór ki, gdy se kwen cjo nu je my coś
tak nie wy obra żal nie ma łe go i skom -
pli ko wa ne go, jak DNA, hmm... 

– ... wy glą da na to, że nie je ste śmy
bli żej od po wie dzi niż Ary sto te les.

– Ein ste in za dał póź niej py ta nie,
czy Pan Bóg gra w ko ści. I od po wie -
dział sam so bie, że Bóg nie mu si (!)
grać w ko ści. Po zna li śmy zja wi sko
cha osu de ter mi ni stycz ne go, cze goś ta -
kie go, co wca le nie jest przy pad ko -
we, ale efek ty spra wia ją wra że nie lo -
so we. Ma te ma tycz ny opis te go
ro dza ju zja wi ska jest bar dzo pro sty.
Ale czy świat jest cha osem de ter mi -
ni stycz nym? Te go nie wie my.

– New ton udzie lił pro stej od po ‐
wie dzi na pro ste py ta nie.

– A my wcho dzi my w głąb ge no mu
i nie wie my, jak za dać py ta nie. Bo ge -
ny nie dzia ła ją nie za leż nie. Wszyst -

kie funk cjo nu ją w pew nej sie ci w każ -
dej ko mór ce. Ist nie ją ge ny od po -
wie dzial ne za ca łą ma sę zda rzeń.
Ta kim naj bar dziej zna nym z tych ge -
nów jest P53; czę sto się o nim mó wi.
Ko du je biał ko o tej sa mej na zwie i no -
si po pu lar ną na zwę „straż ni ka ge no -
mu”. Ale z tym ge nem po wią za ne są
in ne. I do pie ro, gdy w szla ku sy gna -
ło wym, czy li w cią gu róż nych ge nów,
i to nie w cią gu pro stym, ale w pew -
nym sen sie „po plą ta nym”, z we -
wnętrz ny mi od dzia ły wa nia mi, do -
dat ni mi i ujem ny mi sprzę że nia mi
zwrot ny mi, no więc je śli w tej ścież -
ce sy gna ło wej coś się po psu je...

– ... stop, stop, bo to się ro bi zbyt
„po plą ta ne”.

– No do brze. Wy star czy po wie -
dzieć, że każ dy łań cuch DNA ule ga
kil ku dzie się ciu ty siąc om pęk nięć
dzien nie. Nasz „straż nik” P53 nie -
ustan nie ła ta dziu ry, ale gdy zmia ny
są zbyt istot ne dla funk cjo no wa nia
ko mór ki, „straż nik” spro wa dza ją
na dro gę apop to zy czy li po praw nej,
kon tro lo wa nej śmier ci sa mo bój czej
(na po trze by spo łecz no ści ko mór ko -
wej). Je śli P53 się po my li – za czy na
się pro ces no wo two ro wy. Jest co ba -
dać! Na ra zie nie ma ta kie go kom pu -
te ra, któ ry by po tra fił prze li czyć na -
wet drob ną część moż li wych
„przy czyn” i po wią zać je ze stwier -
dzo ny mi kon se kwen cja mi.

– Czu ję w gło wie lek ki cha os.
Wróć my więc na Ga la pa gos.

– Dla każ de go bio lo ga sys te mo we -
go naj cie kaw sze są tam nie po zor ne
ptasz ki, zwa ne „zię ba mi Dar wi na”.
Wy od ręb nio no bo daj 16 ga tun ków,
róż nią cych się tyl ko kształ tem dzio -

ba. Wszyst kie wy wo dzą się od te go
sa me go przod ka, któ ry za wi tał na Ga -
la pa gos przed wie ka mi. Ale na róż -
nych wy spach te zię by znaj do wa ły
róż ne po ży wie nie. Wy grze ba niu owa -
dów, czy zdo by ciu na sion ro ślin wy -
stę pu ją cych na jed nej wy spie sprzy -
jał więk szy dziób, a na in nej
mniej szy. I te raz włą cza się nasz cha -
os, o któ rym nie wie my, ja ki ma
cha rak ter. Tak jak lu dzie róż nią się np.
wzro stem, czy wiel ko ścią no sa, tak
pta ki, na wet z te go sa me go gniaz da,
róż nią się tro chę pew ny mi ce cha mi,
m.in. kształ tem dzio ba. Te osob ni ki,
któ rych dzio by po zwa la ły ła twiej
zdo by wać żyw ność na da nej wy spie,
osią ga ły na tej i tyl ko na tej wy spie
więk szy suk ces re pro duk cyj ny,
a przez to prze ka zy wa ły swo je ce chy
po tom stwu. W ten spo sób po szcze -
gól ne ro dzi ny ko lo ni zo wa ły od po wia -
da ją ce ich dzio bom ni sze eko lo gicz -
ne i co raz rza dziej pró bo wa ły szu kać
szczę ścia na „cu dzych” wy spach.
Po wie lu po ko le niach róż ni ce oka za -
ły się tak du że, że przy rod ni cy stwier -
dzi li, iż ma my do czy nie nia z róż ny -
mi ga tun ka mi. Od no to wa no też, że
każ dy typ dzio ba sprzy ja in nej aku -
sty ce, więc każ dy ga tu nek śpie wa już
w in ny spo sób! Te raz pro szę zwró cić
uwa gę: ob ser wu je my róż ne dzio by,
wie my, ja kie ziar na je dzą po szcze gól -
ne ga tun ki, do my śla my się, że jed no
ma zwią zek z dru gim, ale wciąż nie
wie my, jak to się dzie je, że lu dzie ma -
ją róż ne zę by i gę by, a zię by – spo -
so by i dzio by.

– To ja chy ba już po dzię ku ję za roz ‐
mo wę i idę szu kać więk szych... zia ‐
ren:‐). ■

Zięby Darwina
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SU SHI w parafrazach Mariana Kisiela

KRÓT KI WIERSZ

Le d wie tu taj do tar łem, 

wiatr za dął i chlu snął deszcz.

Bied ny tu łacz, gdzie znaj dę

przy stań w nie zna nym kra ju?

Się gnę po ob łok na nie bie,

na ło żę go jak ka pe lusz. 

Otu lę sie bie zie mią,

jak zwy kłym po dróż nym płasz czem. 

WTÓ RU JĘ WIER SZO WI PRZY JA CIE LA

Cie pły wiatr nie spo dzia nie

za grał na zie mi fu jar ce.

Księ życ upięk szył nie bo

na ry so wa ną rze ką.

Ja, piel grzym, jak że mógł bym

spra wić in nym przy jem ność?

Chwy cę się moc no wia tru,

księ życ po gła dzę rę ką. 

W CZA SIE PRZE SI LE NIA ZI MO WE GO
SPA CE RU JĘ WO KÓŁ ŚWIĄ TY NI
SZCZĘ ŚLI WYCH WRÓŻB

Na dnie stud ni ma łe słoń ce,

To się cho wa, to znów błysz czy.

Sią pi z nie ba chłod ny desz czyk

Ogród opił się wil go cią.

Czy wśród lu dzi jest ktoś ta ki,

Jak Mistrz Su, nasz Na uczy ciel?

Do przy ro dy wpierw sam idzie,

Za nim przyj dzie doń przy ro da.

OD PŁY NĘ LI ŚMY

Ran kiem od pły nę li śmy,

W od da li sły chać wer ble,

Na masz cie ło po ce fla ga, 

Za chod ni wiatr nią tar ga.

Ro dzin na strze cha zo sta ła

Gdzieś we mgle, za na mi, hen.

Mknie my, nie ba cząc, że po tok

Stał się bez mier ną rze ką.

Ko ry to do mo wej rze ki

Znik nę ło nam już z oczu.

A wo dy nie zna nej rze ki

Wi ta ją swą zim ną to nią.

Ka mien ny Bud da pa trzy

Ze skał, jak mknie my ło dzią,

Bo już za do li na mi

Przed na mi prze stwór, pust ka.

Mi ja my ja kąś wio skę,

Sta ry mnich przy upu ście,

Ło wi ry by na węd kę,

Cze ka na za chód słoń ca.

Ma cha my do nie go rę ką,

I on nam od po wia da,

I pa trzy w ślad za na mi,

A fa le szu mią, szu mią…

PÓŁ NOC NY PA WI LON

Dom jest mu rem od gro dzo ny

Od ogro du.

Więc to praw da: ogród źró dłem

Jest próż no ści.

Czy gdy by śmy nie otwar li

Pa wi lo nu,

Też pach nia ły by tak pięk nie

Ko muś kwia ty?
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An na Paw lusz kie wicz, ur. 1994 r., po cho dzi z Żyw ca. Ab sol went ka Li ceum Pla stycz ne go w Biel sku ‐Bia ‐
łej, ak tu al nie stu dent ka IV ro ku gra fi ki warsz ta to wej na ASP w Ka to wi cach. Zaj mu je się głów nie ry sun ‐
kiem, ma lar stwem i gra fi ką, w wol nych chwi lach rów nież mu zy ką.
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PRZY OKNIE

U są sia dów w ogro dzie 

ro sną bia łe to po le.

No cą się roz pa da ło 

i szu mią li ście w desz czu.

Nie śpię, sie dzę przy oknie

i cał kiem był bym sam, 

Gdy by ćmy to wa rzysz ki

nie lgnę ły do mej la tar ki. 

WRA CA JĄC NO CĄ
PRZEZ JE ZIO RO XI HU

Ustał już deszcz nad Xi hu.

Błysz czy lu stro je zio ra.

Przez je sień o trzy me try

Pod nio sło się lu stro wo dy.

Przez bur tę wy chy lo ny,

Pa trzę w chłod ne zwier cia dło,

Wi dzę w nim sta rą twarz,

Ko smy ki si wych wło sów.

Z pi ja nej mo jej gło wy,

Prze pa skę zry wa wiatr,

Wy ga nia z rze ki fa le, 

I księ życ w nich nur ku je.

Kie ru ję się do do mu,

Sam, po zba wio ny trosk.

Nie chaj me kru che czół no

Spo koj nie pły nie po fa lach.

PA TRZĘ Z ŁÓD KI NA GÓ RY

Pa trzę z łód ki na gó ry,

są jak swa wol ne ogie ry.

Mą łód kę mi ja wart ko

ta bun o set kach głów.

Z przo du wy raź nie od kry te

skał gi gan tycz nych zę by.

A z ty łu lę kli wie pę dzą 

nie prze li cze ni zbie go wie.

Pa trzę do gó ry: krę ty szlak,

wy so ki stok ka mie ni sty.

Nie spiesz nie idzie czło wiek,

le d wie wi docz ny w od da li.

Ma cham mu rę ką, wo łam,

lecz uno si mnie po tok.

Jak wol ny ptak, na po łu dnie

mknie mo je sa mot ne czół no.
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O
stat niej zi my – w któ rej, jak co ro ku, uda ło się nam od wie dzić na szą uko cha ną
ta trzań ską Do li nę Bia łej Wo dy – tym ra zem zda rzy ła się nam przy gód ka, o któ -

rej wspo mnieć chcę osob no. 
Już od le śni cze go – „wład cy” tej że do li ny, a na sze go ka maráta, usły sze li śmy prze -

stro gę. Po nie waż nie wie dzie li śmy (jesz cze), co zna czą te dwa sło wa, któ re on wy -
po wia dał – HLUCHÁŇ; TE TROV – szli śmy wgłąb do li ny, nie świa do mi gro żą ce go nam
nie bez pie czeń stwa. Do szli śmy na ta bo ri sko, roz sta wi li śmy na mio ty i – w „co rocz -
nym uprosz cze niu” – za le gli śmy w tej naj pięk niej szej ci szy, ja ka mo że być i ja ka
tam jest. Nie wie dzie li śmy jesz cze, co nas cze ka... 

Ja ko że ja jesz cze cią gle nie mo gę się wspi nać – a ze wzglę du na to, że z ser ca i z gło -
wy mi to już na pew no nie ule ci – więc w Ta trach te raz i jest, i nie jest mi ła two. Dla -
te go też te raz „zwie dza łem” re jon, w któ rym za wsze dzia ła li śmy i „wi dzia łem te ren
wspi nacz ko wy pod cał kiem in nym ką tem”. Dla te go też, kie dy ra no chło pa ki po szli
dzia łać – a ja wy bra łem się „zwie dzić” Po la nę pod Wy so ką, po raz ty siąc pięć set sie -
dem dzie sią ty czwar ty. [W przy bli że niu...] Wy sze dłem i za chwi lę sta łem w tym jed -
nym z naj pięk niej szych miejsc w Ta trach. Czy li, gdzie „nic nie ma – tyl ko te gó -
ry”... I gdzie wszyst ko trze ba też przy tar gać na wła snych ple cach. Czy li to, co od stra sza
więk szość przy jeż dża ją cych w Ta try. Dla nas – na szczę ście... Wła dy sław Cy wiń ski
pi sał o Bia łej Wo dzie, że to naj pięk niej sza do li na na świe cie. Cóż – jak już daw no
o tym mó wi łem – chęt nie zgo dził bym się z tym je go zda niem, gdy bym „tyl ko” zo -
ba czył wszyst kie do li ny na świe cie... W każ dym ra zie sto jąc na Po la nie pod Wy so -
ką – wie dzia łem już, że to zda nie do gło wy mu sia ło mu przyjść na pew no tu taj... Tam,
gdzie jest to, co więk szość lu dzi na szczę ście nie przy cią ga. Sa me gó ry. 

Kie dy jed nak za chcia ło mi się po wę dro wać ciut da lej – ku Pięk nym Ka mie -
niom – gła zio rom za to pio nym w Bia łej Wo dzie – już z po cząt ku po la ny za uwa ży -
łem, że coś tam jest i ma ło te go, jak gdy by na mnie cze ka! Wi dzia łem, że to ja kiś
ptak. Ale prze cież, „ot, to tyl ko ja kiś pta szek” – więc po sta łem chwil kę na Po la nie,
po roz glą da łem się, po za chwy ca łem tym, co jest tam do oko ła – i chcia łem iść. Jed -
nak, po zro bie niu ko lej nych kil ku kro ków – za uwa ży łem, że ten pta szek wca le nie
ucie ka, a na wet wię cej – że on wy cho dzi na ścież kę i sta je na prze ciw ko mnie!!! Sta -
wia łem ko lej ne kro ki na ścież ce. A z każ dym z nich – zbli ża łem się co raz bar dziej
do te go ptasz ka. Kie dy pod cho dzi łem bli żej – roz po zna łem, że to (chy ba, nie znam
się za bar dzo) głu szec. Czy cie trzew? Al bo coś w tym sty lu... 

Ja ko że ję zyk sło wac ki w mia rę znam – wsko czy ło mi do gło wy wte dy wy ja śnie -
nie, co zna czy ły te sło wa, wy po wie dzia ne wte dy do nas przez le śni cze go. No tak! – Wi -
dzę głusz ca. A sło wo głu chy – to po sło wac ku hluchý. 

Więc tam to Hlucháň – to by się zga dza ło – zna czy po sło wac ku głu szec! A więc
to te trov – mu si zna czyć cie trzew! Kie dy wró ci łem do do mu i spraw dzi łem to so -
bie – mo je przy pusz cze nia się po twier dzi ły. Nie mniej jed nak – wte dy nie cho dzi ło
o żad ne przy pusz cze nia. Wte dy cho dzi ło o to, że by cho ciaż by przejść na ko niec Po -
la ny pod Wy so ką... 

Po nie waż wi dzia łem, że mo ja obec ność wca le te go głusz ca nie pło szy, a na wet
wręcz prze ciw nie – jest mną wy raź nie za in te re so wa ny – za trzy ma łem się i wy ją łem
z kie sze ni apa rat fo to gra ficz ny. Włą czy łem na gry wa nie fil mi ku i, ma jąc obiek tyw
skie ro wa ny w stro nę głusz ca, za czą łem prze su wać się po wo li w je go kie run ku. 

Sta łem metr przed nim i trzy ma łem nie zdar nie w jed nej rę ce apa rat, zaś w dru -
giej wy sta wio ne w je go kie run ku „kij ki obron ne”. Co pta ka zu peł nie nie od stra sza -
ło. A on... – A ON NIC!!! Nie ucie kał wca le. Ma ło te go – za czął pu szyć się i pu -
szyć, co raz bar dziej, jak gdy by za bie rał się do za ata ko wa nia mnie! Mnie, po kil ku
na stęp nych kro kach, coś jed nak ciut za trzy ma ło. Nie by łem w sta nie ro bić już ko -
lej nych kro ków. Sta nął so bie na prze ciw ko mnie, na ścież ce, wą skiej, nie da ją cej szan -
sy obej ścia głusz ca z bo ku – i wi dać by ło, że stro szy pió ra, „pom pu je się”, pu szy – że -
by po ka zać mi, że to ja wkro czy łem na je go te ren – a on za mie rza go bro nić! 

Mia łem ze so bą te kij ki. Wi dząc pta ka, któ ry nie chce i nie bę dzie chciał zejść mi
z dro gi, umoż li wić przej ście, a na wet wręcz prze ciw nie – kij ki ja koś tak sa me, w „in -
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Grafika: Anna Pawluszkiewicz

BIE LO VOD SKY HLUCHÁŇ, CZY LI TE TROV NA LOT 
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stynk tow nym od ru chu my śliw skim”, czy po pro stu od ru chu
obron nym, sa me za wę dro wały mi oba do jed nej rę ki i wy su -
nę ły się do przo du. Za chwi lę sta łem już tak że, gdy bym dźgnął
kij kiem gwał tow nie przed sie bie – mu siał bym głusz ca tra fić.
A on – nic! Ba! – pu szył się jesz cze bar dziej i pu szył, choć wciąż
przy go to wa ny na ak tyw ną obro nę swo je go te re nu! 

Kie dy zbli ży łem się jesz cze bar dziej – on sta nął już bez po -
śred nio przede mną – dzie lił nas już tyl ko metr – i głu szec, ta -
ki na pu szo ny, ro bił wszyst ko, co mógł, by „sta nąć na dro dze
tej wy so kiej prze szko dzie”, któ rą za mu ro wa ło przed nim... A „ta
prze szko da”, czy li ja – sta łem, rze czy wi ście usztyw nio ny, z kij -
ka mi wy sta wio ny mi w je go stro nę. I chcia łem tyl ko przejść da -
lej! Ale się nie da ło. 

Na ra sta ło we mnie zdzi wie nie je go od wa gą, [któ ra w tym
przy pad ku rów na się głu po cie...] tym buń czucz nym „trwa niem
na po ste run ku”, je go po zo sta wa niem w go to wo ści do ata -
ku... I sta łem tak, i sta łem (nie zbyt mą drze), i sta łem – aż za -
czą łem... do te go hlucháňa mó wić. Że by nie miał pro ble mu
mnie zro zu mieć – mó wi łem po sło wac ku... Mię dzy in ny mi tak: 

– Słu chaj, hlucháňku – ja nie chcę Ci prze szka dzać, ani zro -
bić nic złe go – ja tyl ko chciał bym przejść tą ścież ką, tam da -
lej! Pro szę Cię, od suń się w le wo, al bo w pra wo, na chwil kę!
Ja tyl ko so bie tam przej dę – a Ty da lej mo żesz so bie tu stać i da -
lej się tak pu szyć! 

A on nic... Jak sta nął, tak stał. Metr przede mną. Na pu szo -
ny tak bar dzo, jak tyl ko mógł. Po my śla łem więc, że mach nę
mu mo że tym kij kiem – ni czym sza bel ką przed dzio bem – mo -
że to go od stra szy. Ale gdzie tam! Nie od sko czył, nie ru szył
się na wet! Stał tyl ko i stał. Pew nie, w je go prze ko na niu, „prę -
żąc mu sku ły”. Mach ną łem mu i dru gi, i trze ci raz „przed no -
sem”. Po zo sta wał nie złom ny. Jak Za wi sza Czar ny... Ja za czą -
łem mu też tłu ma czyć, że mo gę go ude rzyć – a gdzieś
czy ta łem, że to mo że za bo leć... Nie wiem, ale on chy ba nie do -
tarł do tych źró deł, nie za po znał się z tą wie dzą... Ba! On na -
pie rał na mnie co raz bar dziej! 

Mu sia ło to wy glą dać idio tycz nie. Zwłasz cza, gdy by ktoś wi -
dział mnie, a nie wi dział ma łe go głusz ca przede mną. „Ja kiś
gość stoi w Ta trach na ścież ce – i ga da coś przed sie bie i wy -
ma chu je kij kiem”... 

Ma cha łem już w le wo i w pra wo. Aż przy któ rymś z ko lei
mach nię ciu – po czu łem, że czu bek kij ka za ha czył o je go wciąż
na pie ra ją cy dziób! Tak, tra fi łem go! „Za da łem cios” na pie ra -
ją ce mu hlucháňovi! To zna czy – w ra zie, gdy bym miał mieć
z te go po wo du spra wę w są dzie, wska żę od ra zu oko licz ność
ła go dzą cą, być mo że na wet wy ba wie nie: dzia ła łem w obro nie
wła snej... 

W każ dym ra zie na głusz ca po dzia ła ło to tak, że... kie dy go
tra fi łem, ten ze rwał się do uciecz ki! Po de rwał się do lo tu!
Tak – za uwa ży łem wte dy głusz ca, od la tu ją ce go sprzed mo ich
stóp! Mo głem stwier dzić wte dy, ni czym „dra pież ny sa miec”:
wy gra łem... [To zna czy, je śli już mam po zo sta wać w tej ter -
mi no lo gii – ow szem, wy gra łem bi twę – ale nie do pro wa dzi -
łem jej do je dy nie słusz ne go w ta kim przy pad ku efek tu – to zna -
czy nie za bi łem i nie zja dłem swej ofia ry, swe go na past ni ka...] 

Kie dy wie czo rem przy ja cie le wró ci li ze wspi na nia i opo wia -
da li śmy so bie o wy da rze niach z te go dnia – wśród mo ich pierw -
sze miej sce mu sia ła oczy wi ście za jąć przy go da z hlucháňem.
A że w ta kich oko licz no ściach, kie dy opo wia da my so bie ta -
kie hi sto rie tam, gdzie wte dy by li śmy – a my je ste śmy ta cy, ja -

cy je ste śmy – „w po bli żu na szych rąk” za wsze mu si po ja wić
się ja kiś al ko hol – tak by ło i wte dy... Stop nio wo za czę li śmy
roz wi jać mo ją opo wieść, wpro wa dza jąc do niej „wąt ki fil mo -
we”. Z cza sem – do szli śmy już do wi zji kie dy to chło pa ki wspi -
na ją się i wspi na ją – i wtem, za uwa ża ją, że nad gło wa mi za -
czy na krą żyć ja kieś wiel kie sta do pta ków! Krą ży i krą ży, ko łu jąc
nad ni mi co raz bli żej! Ma ło te go – wy glą da, jak by zbie ra ły się
do ata ku! I na gle, „ni czym sę py”, for mu ją się w sze reg – i roz -
po czy na ją atak! 

A po nie waż w na szych ży łach pły nął już ten „kró lew ski elik -
sir” i nasz ob raz świa ta ro bił się co raz bar dziej od le gły od te -
go, któ ry nas ota czał, po pew nym cza sie roz ta cza li śmy już ta -
ką wi zję: eska dra hlucháňów zbi ja się w sze reg – i pa da
ko men da: ATAK! I hlucháňy, zbi te w zwar ty sze reg, roz po czy -
na ją sza leń czy atak w dół, na chło pa ków w ścia nie... 

Ko rek już nie roz wi jał te go – le żał już na zie mi, zwi nię ty
w kłę bek i – nie wiem cze mu – obie ma rę ka mi ści skał się moc -
no za brzuch... Mnie te go by ło jesz cze ma ło – brną łem da lej...
Do da łem, że mia łem do nich bli żej – więc do da łem, że
wszyst kie hlucháňy, czy te tro vy by ły na pew no w ka skach,
na pew no czar nych, a do te go jesz cze (też na pew no...), jak
przyj rza łem się nie któ rym bli żej – za uwa ży łem, że mia ły na heł -
mach wy gra we ro wa ne znacz ki – na pew no swa sty ki... A Ko -
rek le żał i ję czał, nie mógł już się ru szyć. Na praw dę nie
wiem – dla cze go... 

W każ dym ra zie tam ten głu szec–te trov –hlucháň po zwo lił wte -
dy nam wszyst kim wró cić do do mu ży wymi…

Wy bra li śmy się raz na Krym. Ani na Kry mie, ani po po wro -
cie nie na pi sa łem, ni czym Mic kie wicz, „So ne tów krym skich
II”, czy cze go kol wiek po dob ne go. Ot, to na sze wspo mnie nie. 

CZAR NO HO RA

Bez po śred nim po wo dem wy jaz du aku rat tam, a nie, jak co
ro ku, w ja kieś gó ry, w któ rych moż na się wspi nać – był... mój
zła ma ny pa lec. Środ ko wy, pra wej rę ki. Raz wy ci na łem wiel -
ką to po lę, przy ośrod ku zdro wia. Gdy by ło już po wszyst kim,
zbie ra li śmy rze czy. Za pło tem le ża ła jesz cze spe cjal na, bar dzo
dłu ga i sze ro ka ta śma, któ ra słu ży ła mi do pod wią zy wa nia od -
ci na nych ko na rów, by te nie spa da ły „ot, tak” – na przy kład
na lu dzi/sa mo cho dy/li nie wy so kie go na pię cia/gro by, itd.... No
i po spa ko wa niu rze czy ru szy łem jesz cze za płot, po tę ta śmę.
Przez płot prze cho dzi łem nie „jak ba by”, ale „jak za wsze” – to
zna czy tak sa mo, jak w pod sta wów ce: wte dy za wsze naj pierw
wie sza li śmy się na brzu chu na gór nej ba rier ce/ba lu strad -
ce – i prze rzu ca li śmy jed na rę kę w dół, ła piąc się „cze goś tam”
w do le, a po tem srr ruu – fi ko łek ca łym cia łem przez płot. Te -
raz – cia ło już „zro bi ło mi srr ru uu” – i le cia łem już na dru gą
stro nę. Ale nie do le cia łem do zie mi. Oka za ło się, że wi szę tyl -
ko na jed nym pal cu! [Ni czym jak ja kiś al pi ni sta.] Bo dru gi za -
kli no wał mi się mię dzy dru ta mi w pło cie i... jest „tak ja koś dziw -
nie wy gię ty”... A że na szczę ście dzia ło się to na te re nie ośrod ka
zdro wia – już za kil ka na ście mi nut wy cho dzi łem stam tąd – ale

Grafika: Anna Pawluszkiewicz
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ze środ ko wym pal cem w gip sie. Dło nią sztucz nie uło żo ną
w cha rak te ry stycz ny kształt. Środ ko wy pa lec – wy pro sto wa -
ny i skie ro wa ny w gó rę, resz ta pal ców zgię ta. Gest, któ ry zna -
my z ame ry kań skich fil mów – ja ko ozna cza ją cy: hmm – OD -
CZEP SIĘ! Al bo in ne: – MAM CIĘ DOŚĆ! W każ dym ra zie
głów nie dzię ki te mu (al bo przez to) po je cha li śmy na Ukra inę. 

Czar no ho ra to trosz kę ta kie „ukra iń skie Biesz cza dy” – idzie
się wspa nia łą, sze ro ką gra nią – po ło ni ną, po obu stro nach cud -
ne wi do ki! Tyl ko sa me gó ry od Biesz czad są spo ro więk sze.
W gra ni znaj du je się też naj wyż szy szczyt Biesz cza dów i jed -
no cze śnie naj więk sza gó ra Ukra iny – Ho wer la (2061 m n.p.m.).
W po bli żu tej gra ni nie ma wca le schro nisk, osad, wio sek, le -
śni czó wek, itp. To dla jed nych jest wa dą, dla in nych za le tą. Trze -
ba też przy nieść wszyst ko, co nam po trzeb ne w gó rach. Na miot,
śpi wór, je dze nie, ubra nie. Wia do mo. To zno wu – dla jed nych nie -
ste ty, dla in nych na szczę ście. 

Gra nią Czar no ho ry bie gła przed woj ną gra ni ca pol sko-cze cho -
sło wac ka! Do dziś w wie lu miej scach moż na spo tkać pol skie i cze -
cho sło wac kie słup ki gra nicz ne – i je wi dzie li śmy! Ma ło te -
go – ostat nim szczy tem w gra ni jest Pop Iwan (2022 m n. p.m.)
– szczyt, na któ rym ist niał naj wy żej w Pol sce po ło żo ny sta le za -
miesz ka ny bu dy nek! Mie ści ła się tam sta cja me te oro lo gicz na. Nie -
ste ty – bu dy nek otwar to w lip cu 1938-go ro ku. Arok póź niej – już
wszy scy wie my, co się sta ło... Po woj nie stop nio wo roz kra dzio -
no ca łe wy po sa że nie i do pro wa dzo no go do sta nu ru iny (te ru -
iny sto ją do dziś). 

Ostat nim „dwu ty sięcz ni kiem” w gra ni – jest Pop Iwan. Pierw -
szy – jest Pie tros (2020 m n.p.m.). Gra nią po mię dzy ty mi szczy -
ta mi wę dru je się cud nie – ot, ta kie na sze Ta ter ki Za chod nie – ty -
le, że dzi ko, ci cho i „ta przy go da”... 

Po dro dze mie li śmy kil ka spo tkań, któ re tu wspo mnę.
Po pierw sze – mi nę li śmy ja kichś nie chluj nie odzia nych lu dzi,
ty pu „z wy glą du – ban dzior”. Kil ku. Na szczę ście tyl ko mi nę -
li śmy się z ni mi. Ale od tam te go spo tka nia – ze stra chu mia -
łem już przy so bie tyl ko „go rą cą go tów kę”! [– To zna -
czy?! – Jak to?!] Z Czar no ho ry mie li śmy je chać jesz cze
do Lwo wa, a po tem na Krym. Więc ja, wte dy – ze stra chu – wsa -
dzi łem część bank no tów do wo recz ka, a ten wsu ną łem... za majt -
ki. No i Ka sia się śmia ła: Pro szę pań stwa, go rą ca go tów -
ka! – Na co ja raz po wie dzia łem: Cie plut ka – ow szem! Ale ra czej
nie zbyt świe ża...

Uda ło się nam przejść tą pięk ną gra nią. Ca li i zdro wi. Ze -
szli śmy do wspa nia łej wio ski – Dzem bro nia. Te raz trze ba nam
na Krym. Ma my czas. Ja cho wam ca ły czas swój środ ko wy pa -
lec, usztyw nio ny gip sem „w cha rak te ry stycz nym uło że -
niu” – tak że by nikt nie po my ślał, że „ty le wła śnie mam mu
do po wie dze nia”... 

Po zej ściu z gór – po prze no co wa niu [oczy wi ście „za po zna -
niu się z miej sco wą lud no ścią” przy nie jed nej bu tel ce...] – prze -
spa li śmy noc i ru sza my na Krym. 

Naj pierw – trze ba nam do stać się do Lwo wa. Nie ma czym.
Wie my, gdzie je ste śmy. Idzie my dłu go, „ro bi my ki lo me -
try” – i po dro dze „ła pie my sto pa”. W koń cu się uda je! Je cha -
li ście kie dyś sto pem po Ukra inie? Wiem wiem... Au to sto -
pem – to na wet Mic kie wicz na Krym nie je chał... 

W koń cu się uda je. A do te go kie row ca je dzie wła śnie
do Lwo wa! Roz ma wia my. Na gle – mi ja my mi li cjan tów. Za -
trzy mu ją nas. A nasz kie row ca – nie wie dzia łem, czy chce nam

po ka zać, ja ki to z nie go „ko zak”, czy co – ale nie za trzy mu je
się!!! No i już wi dzi my za so bą po ścig! Je ste śmy na Ukra inie.
Go ni nas – na sy gna le – ukra iń ska mi li cja!!!!! A do te go – nasz
kie row ca się ca ły czas uśmie cha i uspo ka ja nas! Hmm??? Chce -
my, czy nie – mu si my mu ufać... 

W koń cu mi li cja nas wy prze dza i za jeż dża nam dro gę. Groź -
ni stró że pra wa wy ska ku ją ze swe go bo li du – i bar dzo roz gnie -
wa ni pod bie ga ją do nas. Wrzesz czą coś do kie row cy.
On – uśmie cha się do nas. Grze biąc so bie w kie sze ni ko szu -
li. Stam tąd – wyj mu je ja kąś le gi ty ma cję. Chy ba „ja kąś waż -
ną”. Stró że ukra iń skie go pra wa – sa lu tu ją mu w mil cze niu i od -
cho dzą... 

Za nie dłu go je ste śmy we Lwo wie. Chce my ku pić bi le ty na po -
ciąg, na Krym. Tu – do kład nie w ko lej ce do ka sy bi le to -
wej – mu szę wy jąć swo ją „go rą cą go tów kę”. W ko lej -
ce – „grze bię so bie w majt kach naj dy skret niej, jak tyl ko się da”... 

KRYM

Z po cią gu tyl ko to: pierw szy raz je dzie my po cią giem
„po sze ro kich to rach”. Po zna je my sztucz ki i „ra dziec kie udo -
sko na le nia tech nicz ne”... Go rą co. Do brze by by ło otwo rzyć
okno. Ka sia – nic. No to ja. Je den pa lec w gip sie, no ale szar -
pię i szar pię – nic. Wcho dzę po wo li „w fa zę mo ich ko le gów
z ban dy po dwór ko wej”: co, kur wa, ja te go nie otwo rzę?!!! 

No i przy któ rymś ta kim szarp nię ciu... prze wra cam się na sie -
dze nie. Z wy rwa ną klam ką w rę ce... Pa sa że ro wie jesz cze dłu -
go się śmia li. Naj pierw ze mnie i z te go, co się sta ło. A po tem
jesz cze – też dłu go – udzie li ło się im to, co cza sem do pa da Ka -
się – ma ra ton śmie chu... [Uwa ga – trud ny do wy trzy ma nia, cza -
sem za raź li wy...] 

Wresz cie – wy sia da my w sto li cy Kry mu – Sym fe ro po lu.
W cza sie wę drów ki po mie ście – czu ję, że stop nio wo co raz bar -
dziej chce mi się si kać. Od Ka si sły szę, że jej też. Na sze „zwie -
dza nie sta je się co raz bar dziej „ten den cyj ne”... Gdzie wresz -
cie coś bę dzie?! No kie dy wresz cie bę dzie moż na się wy si kać?!!! 

Wresz cie jest! Ukra iń skie WC. By łem w wie lu. Róż nych. Ale
„na wscho dzie” je stem pierw szy raz w ży ciu. Nie my śla łem,
że tak mo że być. Tyl ko dlate go, ze już na praw dę nie mo głem
wy trzy mać – nie zwy mio to wa łem. Za drzwia mi wi dzę pod jed -
ną ścia ną z sie dem „ka bin” – to zna czy drzwi czek, któ re otwie -
ra ją się tak, jak wi dzia łem tyl ko w te le wi zji, w we ster -
nach – wcho dzi się środ kiem, a oby dwa „skrzy dła” drzwi bu ja ją
się na le wo i pra wo za wcho dzą cym. Ale na wet i to jesz cze ma -
ło! Za sła nia ją po stać tak mniej wię cej od klat ki pier sio -
wej – do ko lan. Gdy więc we szło się si kać – a jest się męż czy -
zną – jest do brze, wi dać tyl ko ra mio na, gło wę i no gi. No
i „stru mień po mię dzy ni mi”. ALE – gdy się tam przy szło
„na dru gie da nie” al bo jest się ko bie tą i się ku ca – hmm... Tak
teo re tycz nie – sie dem za ję tych ka bin, wzdłuż ścia ny, na prze -
ciw ko wej ścia. Tak teo re tycz nie... 

U nas w tym wy pad ku nie tyl ko dzia ła wy obraź nia. Dla nas
są to też wspo mnie nia... 

W każ dym ra zie – ja już czu ję ulgę! Dłu go to mu sia ło trwać,
ale wresz cie ta nie sa mo wi ta ulga!!!!! Wy cho dzę wresz cie
„na mia sto”. A Ka sia gdzie? Idę pod „to a le tę dam ską”. Po mi -
nu cie – nie śmia łe: – KA SIA! Po trzech – gło śne: – KA SIA,
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JE STEŚ TAM?!!! Po chwi li – ona wresz cie wy cho dzi. – No
i jak – ulga, nie?! – No wła śnie, wiesz, yyy, no ja nie zro bi -
łam! –?????!!!!!!!! – Jak tam we szłam i zo ba czy łam, co tam
jest w środ ku – to zwy mio to wa łam!

Ro zu miem. Ale nie za zdrosz czę... Ubi ka cje by ły na szczę -
ście w par ku. Sta łem za jed nym drze wem, opar ty o nie go. I wy -
sta wia łem łeb to na jed ną, to na dru gą stro nę. 

DO BRA, TE RAZ MO ŻESZ!!!!! 

Wsia dłem do au to bu su sam. On miał do siąść na Osie dlu. Kie -
dy po czci wy Au to san do kle ko tał ja koś pod gór kę, na któ rej stoi
szpi tal i blo ki, zo ba czy łem, że jed na po stać cze ka na przy stan -
ku. Już z da le ka by łem pe wien. Ta zgar bio na syl wet ka by ła roz -
po zna wal na i bar dzo cha rak te ry stycz na. Nie do po my le nia.
Do te go zgar bie nia, do da ne by ły jesz cze, pra wie za wsze, nie -
od łącz nie, rę ce za ple cio ne z przo du, ni czym ja kiś grec ki mę -
drzec w gymnásion. Jed no znacz nie – tak, to Pan Pro fe sor. 

Po wi ta nie, w nie ty po wych oko licz no ściach. Za czas ja kiś
„nasz” Au to san do cie ra do Chrza no wa. Tam – trosz kę cze ka -
my, prze sia da my się i za chwi lę lą du je my w Za to rze. Dla mnie
– ter ra in co gni ta. I tam, nie pa mię tam już jak, ale nie ba wem
lą du je my nad Ska wą. Jak się  o ka za ło, ład ną rze ką, o gór skim
cha rak te rze. Nad wo dą roz cho dzi my się trosz kę – każ dy od -
wie dza swój od ci nek. Ale po ja kimś cza sie przy cho dzi ko niec
po ło wów i wę drów kę po wrot ną od by wa my już wspól ne. 

Ca ły dzień zma gań – mnie się nie uda je nic zło wić, nie ste -
ty. Ale Pa nu Pro fe so ro wi tak! Wyj mu je mi i po ka zu je swo je
dwa ślicz ne oka zy. Ale nie po prze sta je na tym! Po chwi li, mo -
że wi dząc mo ją smut ną twarz, a mo że po pro stu, w do brym od -
ru chu – jed ne go kle nia da je mi w pre zen cie! Mnie strasz nie głu -
pio, ale on nie chce na wet sły szeć, że np.: – Yy yy, ale ja nie
mo gę!, czy: – Nie, no nie mo gę!, itp. I po chwi li wra ca my so -
bie do Za to ra, każ dy z nas „cięż szy o jed ną ry bę”. Do sta łem
od Pa na Pso ra jed ne go kle nia. Ko ło Za to ra. 

Nie wiem, jak to się dzie je, ale ja koś tak jest, że „po dob ne
fa le się przy cią ga ją”. My ślę, że obaj „wy czu li śmy te fa le” i po -
je cha li śmy so bie ra zem, gdzie kol wiek. W tym przy pad -
ku – na ry by. Ża łu ję, że to się już nie po wtó rzy ło. Wte dy ża -
ło wa łem tak po pro stu – bo zwy czaj nie lu bi łem Pa na Pso ra.
A po 17 dniu mar ca 2010 ro ku – ża łu ję chy ba jesz cze ty siąc
ra zy bar dziej, że ni gdzie ra zem nie po je cha li śmy. Od tej da ty
Ro man No wo sad, Pan Pro fe sor, nie zło wi już ni gdy żad ne go
kle nia... 

Ja kiś czas te mu zła ma łem rę kę. Po pew nym cza sie, jed ną
z pierw szych czyn no ści, na ja ką po zwo lił mi or to pe da, co
do niej, by ła jaz da na ro we rze. I kie dy póź niej je cha łem so bie
przez pia skow nię, mię dzy Przy miar ka mi, a dro gą do Ja worz -
na -Szcza ko wej, mi ja jąc miej sce, w któ rym ktoś kie dyś wy my -
ślił, że stąd „do ko pie się do Bu kow na” – i jest tam te raz wy -
cię ty dłu uugi pas la su i wy bra ny ta ki sam wiel ki „ję zor
zie mi” – spoj rza łem w stro nę na sze go mia sta, al bo ra czej w kie -
run ku, w któ rym ono, mniej-wię cej, być po win no. Czy li
na ten wiel ki wy bra ny pas pia chu. Wte dy do gło wy wsko czył
jesz cze je den ob raz. Na któ rym jest zno wu Ro man No wo sad. 

Już na stu diach, mia łem prak ty ki w li ceum. Wy bra łem oczy -
wi ście to swo je. Opie ku nem tej że – był wła śnie Pan Pro fe sor.
W cza sie prak ty ki mie li śmy raz mię dzy in ny mi rów nież wy -
ciecz kę – za Bu kow no, na uj ście Szto ły do Prze mszy. Czła pa -
li śmy so bie przez pia skow nię, do te go w cie pły dzień. Pro fe -
sor, „szkol ni ki” i ja. Od wie dzi li śmy „ni ja kie za koń cze nie
rze ki” – to zna czy uję cie wo dy, w środ ku la su. Wte dy – ot, wo -
da wpa da ła „gdzieś tam”, ale „zwy czaj nie”, z dru giej stro ny owe -
go „cze goś tam” wy pły wa ła już tyl ko ma leń ka struż ka – mi nia -
tur ka... 

Czła pa li śmy so bie mo zol nie przez pia skow nię, wresz cie do -
cie ra jąc do ce lu. Aże cel jest „ni ja ki”, a wy ciecz ka dłu ga i żmud -
na – każ dy, pa mię tam, lazł nie chęt nie, smut no. W peł nym słoń -
cu, roz grze bu jąc go rą cy piach... 

Te raz, gdy te raz je cha łem so bie na ro wer ku przez las, po prze -
je cha niu pia skow ni, a po tem do lin ki, w któ rej pły nie Szto ła,

wje cha łem na gór kę za rze ką – sprzed no sa czmych nę ła mi sa -
ren ka, któ rą spło szy łem. Za trzy ma łem się. I chy ba wte dy przy -
po mnia ła mi się ta na sza dru ga mi ła wy ciecz ka z Pa nem Pso -
rem. Nie do je cha łem do nud ne go as fal tu, któ rym koń czy ła się
przy jem na le śna dróż ka – i od ra zu za Szto łą skrę ci łem w le -
wo. Ja dąc bli żej lub da lej, ale w po bli żu Szto ły, do je cha łem
„do Na biał ka”. Czy li do miej sca, gdzie kie dyś stał młyn. 

Dziś – mły na nie ma. Te raz – nad rze ką opa la ła się ja kaś pa -
ra (ona w majt kach i w sta ni ku, on w sa mych majt kach...).
A za ni mi – na wet ru in mły na już nie by ło wi dać. A Ta ta opo -
wia dał mi nie daw no, jak cho dzi li się tam ką pać – na mły ny.
Pa mię ta, jak młyn był czyn ny. Czy li „dość daw no”. Opo wia -
dał, jak śli zga li się po „ryn nie od pły wo wej” i ska ka li z niej
do wo dy. I jak raz, je den ko le ga, po sko ku nie wy pły nął. To
zna czy nie od ra zu. Sko czył na no gi, a wy pły nął do pie ro po pew -
nym cza sie. Wy jąc z bó lu. Rów no cze śnie, wo da wo kół nie go
zro bi ła się czer wo na. W je go sto pie tkwi ły – prze bi ja jąc na wy -
lot no gę – wiel kie, za rdze wia łe wi dły... [Czy li, tak na mar gi -
ne sie, wy ni ka z te go też, że je stem stąd...] 

A ja, po wy pad ku, mam ćwi czyć nie tyl ko rę kę. Ale też pa -
mięć. Wra ca jąc do wspo mnień o Ro ma nie No wo sa dzie i na -
szych wspól nych dwóch wy cie czek: nie mia łem z nim pol skie -
go, ani też nie tre no wa łem pił ki ręcz nej, któ rej był przez ty le
lat tre ne rem. Jed nak mi mo to, za wsze był ja koś mi bliż szy, niż
in ni na uczy cie le. 

To zna czy bliż szy mi JEST. Ty le tyl ko – że tak w ogó le – to
nie ste ty JUŻ GO NIE MA... 
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S
o lid nie zbu do wa ne sar mac kie sie -
dli sko sta ło na ka mien nej pod mu rów -

ce z Czar ną, dę bo wą po wa łą skle pia ją -
cą dwie piw ni ce w przy zie miu. Tam
mie ścił się skar biec i kan ce la ria. re zy den -
cję ota cza ły kę py wy so kich mal wo -
wych ło dyg – sztyw nych i do stoj nych jak
ary sto krat ki. Za wsze w lip cu wy pusz cza -
ły nie po zor ne pącz ki prze obra ża ne
w oka za łe kie li chy o bar wie ró żo wej lub
ciem nie ją cej jak smo cza krew. Nie -

mniej do rod ne pysz ni ły się w ogro dzie
bo gu cic kie go ple ba na. 

Po kil ku schod kach, przez fron to we
wej ście od po łu dnio wej stro ny prze cho -
dzi ło się pod za da szo ny ga nek wspar ty
na mo drze wio wych słu pach, da lej do sie -
ni a po tem na pań skie po ko je, gdzie go -
spo da rze wy po czy wa li, ba wi li się al bo
prze ży wa li tro ski i nie spo dzian ki dnia
po wsze dnie go. God na no bi lów by ła ja -
dal nia z ko lek cją por tre tów Go sław skich,

Ka mień skich oraz ich an te na tów. Jej śro -
dek zaj mo wał dwu na sto oso bo wy stół
z kom ple tem krze seł. Są sied nia izba peł -
ni ła ro lę kre den su z za sta wą od naj lep -
szych kra kow skich kon wi sa rzy. Okna
mia ły szkło w oło wia nych lub drew nia -
nych ra mach. Nie któ re do dat ko wo za -
bez pie cza ła że la zna kra ta. Zza tych
ostat nich wy do by wa ły się ape tycz ne
aro ma ty dwor skiej spi żar ni i dłu giej
kuch ni. Pach nia ło im bi rem, cy na mo nem,
mię tą, ba zy lią, ma je ra nem i spe cja ła mi
tra dy cyj nej, zie miań skiej ga stro no mii do -
by ba ro ku. Z kil ku ko mi nów nad szla -
chec kim dwo rzysz czem skła da ją cym
się z 8 po miesz czeń uno si ły się smu gi
dy mu ozna cza ją ce, że ku cha rze sta wia -
ją garn ki i ron dle na pie cach a po ko jow -
cy przy stę pu ją do ogrze wa nia kom nat.
Nie co da lej sta ły za bu do wa nia go spo dar -
skie i miesz ka nia dla cze la dzi. 

W pierw szej de ka dzie XVII stu le cia,
w sta ro pol skim dwor ku za miesz ka ła
Ja dwi ga Go sław ska, cór ka Ja na Go -
sław skie go her bu Oksza i Do ro ty z Sa -
lo mo nów her bu Ła będź. W 1609 ro ku
mę żem mło dej Go sławsz czan ki zo stał
po cho dzą cy ze Świę to chło wic – Wa cław
Ka mień ski her bu Le li wa, od 1628 ro ku
sta ro sta ziem ski by tom skie go wol ne go
pań stwa sta no we go, dzie dzicz ny pan
na śre dnio wiecz nych do brach ry cer -
skich Ka mień nad Bry ni cą, a od 1609 ro -
ku – dzię ki po sa go wi swej żo ny – rów -
nież na Kuź ni cy Bo guc kiej, Ka to wi cach
i Bry no wie. 

Za la sem, na bo gu cic kim wzgó rzu
sta ła fa ra. Pod jej da chem tu tej si miesz -
kań cy mo dli li się od cza sów Ka zi mie rza
Wiel kie go. Ze wzglę du na to po gra fię
przy lgnę ła do niej na zwa „Na gór ce”.
Znaj du ją cy się tam ob raz „Na wie dze nia
Naj święt szej Ma rii Pan ny” ucho dził
za cu dow ny i ła ska mi sły ną cy. Jesz cze
w cza sach dzie ciń stwa pa ni Ja dwi gi
(1598 r.), na po le ce nie bi sku pa kra kow -
skie go kar dy na ła Je rze go Ra dzi wił ła, pa -
ra fię wi zy to wał ks. Krzysz tof Ka zi mier -
ski. Ich skrom ny ko śció łek skla sy fi ko wał
ja ko „ka pli cę nie kon se kro wa ną z trze -
ma mu ro wa ny mi oł ta rza mi, bez upo sa -
że nia i przy bo rów li tur gicz nych”.

Ro do we gniaz do Go sław skich

G
o sław scy her bu Oksza wy wo dzi li
się z po wia tu chę ciń skie go. Od kil -

ku wie ków miesz ka li w Be bel nie, szla -
chec kiej wio sce za gu bio nej wśród pól
i la sów Wy ży ny Przed bor skiej, le żą cej
u pro gu Gór Świę to krzy skich. W epo ce
re for ma cji ucho dzi ła za oa zę pol skie go
aria ni zmu. W po ło wie XV wie ku zie mie
te dzie dzi czył Jan Dłu gosz, oj ciec czter -
na ścior ga dzie ci, w tym sze ściu sy nów,
z któ rych je den to Jan sław ny dzie jo pi -
sarz, au tor Kro ni ki Pol skiej. Pod ko niec
na stęp ne go stu le cia w po bli skiej Czarn -
cy uro dził się i tam zo stał po cho wa ny

Kuź ni ca Bo guc ka
czy li za po mnia ne

Ka to wi ce
HENRYK SZCZEPAŃSKI

Pra wie 400 lat te mu, w miej scu dzi siej szej alei Kor fan te go w Ka to wi cach biegł
wiej ski go ści niec z Sie mia no wic do My sło wic. Po wschod niej je go stro nie, wśród
drzew i krze wów siel skie go ogro du, bie li ły się ścia ny szla chec kie go dwo ru, kry te ‐
go gon to wym da chem. Od dro gi dzie li ło go drew nia ne ogro dze nie po dob ne do te ‐
go, ja kie ota cza ło śre dnio wiecz ną świą ty nię „Na gór ce” w po bli skich Bo gu ci cach.

XVII stu le cie nad Roz dzian ką

Bo gu ci ce Ko ściół N NMP Fry de ryk Wer ner pocz. XVIII wieku
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het man Ste fan Czar niec ki, bo ha ter hym -
nu na ro do we go, a od koń ca XVIII wie -
ku dzier żaw ca mi ma jąt ku Be bel no by li
pra dziad ko wie Ste fa na Że rom skie go,
z któ rych po cho dzi ła mat ka au to ra Wier -
nej rze ki.

W cza sach Od ro dze nia Go sław scy
opu ści li ro do we Be bel no. 

Jan Go sław ski pie czę to wał się her bem
Oksza, wy obra ża ją cym bo jo wy to pór
zwa ny bra da czy cą lub koł dą. Groź nie
wy glą da ją cy atry but sy gno wał ry cer ską
ge ne alo gię ro du. Od 1581 r. Jan był dzie -
dzi cem pod kra kow skiej Mo dl ni cy
a od 1593. wła dał Kli mon to wem
nad Bry ni cą. i po sia dło ścią Go le nio wy
opo dal Le lo wa. Oże nił się z Do ro tą cór -
ką kra kow skie go pa try cju sza Mi ko ła ja
Sa lo mo na her bu Ła będź, do któ re go na -
le ża ły tak że do bra Mo dl ni ca i My sło wi -
ce. Jan i Do ro ta mie li tro je dzie ci Do ro -
tę, Ja dwi gę i Krzysz to fa. Ja dwi ga wy szła
za Wa cła wa Ka mień skie go a jej sio stra
za Woj cie cha Mie ro szew skie go. Krzysz -
tof po 1629 ro ku sta ro sta Bę dziń ski,
zmarł w 1641 r.

Je go syn, ks. Mi chał Go sław ski (1620-
1669), po stu diach w Rzy mie po wró cił
do My sło wic i do ży wot nio spra wo wał
urząd pro bosz cza ko ścio ła Ma riac kie go.
Je go bra tan ko wie Sta ni sław i Krzysz tof
odzie dzi czy li Kli mon tów i Za gó rze.
By li zwo len ni ka mi i elek to ra mi Au gu -
sta Ii Sa sa zwa ne go Moc nym. 

W ma je sta cie mi ło sier dzia

M
ło da pa ni Ka mień ska by ła po dwój -
nie spo krew nio na z Mie ro szew ski -

mi, po tom ka mi ry cer skie go ro du od kil -
ku po ko leń trud nią cy mi się sza blą,
go spo dar ką, po bo rem cła i peł nie niem
usług dwor skich; jej imien nicz ka – Ja -
dwi ga Mie ro szew ska, żo na Krzysz to fa,
pa na na dwo rze obron nym i do brach ry -
cer skich Sie mia no wi ce, to jej ciot ka,
a po dwo je wo dzi kra kow ski Woj ciech
Mie ro szew ski mąż Do ro ty de do mo
Go sław skiej, to szwa gier Ja dwi gi Ka -
mień skiej. Bab cią Ja dwi gi Ka mień skiej

i Do ro ty Mie ro szew skiej by ła ener gicz -
na Ka ta rzy na Sa lo mo no wa – wdo wa
po Mi ko ła ju; do śmier ci w 1614 ro ku,
przez po nad 30 lat sa mo dziel nie wła da -
ją ca do bra mi my sło wic ki mi.

Go sław scy na le że li do gro na fun da -
to rów Ar cy brac twa Mi ło sier dzia św.
An ny, któ re mu prze wo dzi ła do stoj na
Ka ta rzy na Sa lo mo no wa. Ini cju jąc je -
go po wsta nie bra ła przy kład ze sław -
nej kra kow skiej kon gre ga cji ks. Pio tra
Skar gi, po wo ła nej do ży cia 30 lat
wcze śniej. Wspo ma ga ło lu dzi ży ją -
cych w nie do stat ku, gro ma dzi ło fun -
dusz na po sa gi dla ubo gich dziew cząt.
Dzia dom, że bra kom i jał muż ni kom
za pew nia ło ka to lic ki po grzeb i grób.
Człon ko wie brac twa uczest ni czy li
w ce re mo niach po grze bo wych i mo dli -
li się za du sze zmar łych. Pod czas in au -
gu ra cji dnia 16 wrze śnia 1614 ro ku,
w uro czy sto ściach brał udział Krzysz -
tof Go sław ski z Be bel na, brat Ja dwi -
gi, wów czas wła ści ciel Kli mon to wa
nad Prze mszą. Je go sio stra Ja dwi ga
wspól nie z mę żem, na my sło wic kie Ar -
cy brac two, ofia ro wa ła 700 ta la rów
i kil ka in nych be ne fi cjów. 

Pierw sze tu li pa ny w Ka to wi cach

H
an dlo wym pęp kiem i kul tu ral ną sto -
li cą ów cze snej Eu ro py był wte dy

Am ster dam. Kup cy ja dą cy stam tąd
do Kra ko wa za trzy my wa li się w By to -
miu i za chę ca li do in we sto wa nia w... tu -
li pa ny. Sku sze ni wi do kiem ład ne go
dwor ku ukry te go po śród wy smu kłych,
na czar no i na czer wo no kwit ną cych
malw, chęt nie od wie dza li jej mość Ja dwi -
gę pa nią na Kuź ni cy Bo guc kiej. Wy pi -

ja li fi li żan kę mal wo wej her ba ty
a przy oka zji dzie li li się plo tecz ka mi. To
od nich do wie dzia ła się, że w pa pie skim
Rzy mie, przed Try bu na łem Świę tej In -
kwi zy cji Ga li leo Ga li lei chciał zma zać
strasz ne po dej rze nia o he re zję, wy parł się
grzesz nych po glą dów i za prze czył ja ko -
by zie mia by ła ku lą, a w Pa ry żu kar dy -
nał Ri che lieu, za ra dą Ko ścio ła za bro -
nił sprze da ży i za ży wa nia ta ba ki. To
wszyst ko prze ra ża ło, zdu mie wa ło i za -
chwy ca ło, ale naj bar dziej przy pa dły jej
do ser ca wie ści o pięk nych tu li pa nach.
Da ła się prze ko nać, że pięk niej sze go
od nich nie ma kwie cia! I tak przed kuź -
nic kim dwo rem wy ro sły eg zo tycz ne
grzę dy i ra ba ty pach ną cych ro śli nek
o kwia tach po dob nych do mi nia tu ro -
wych tur ba nów. O zmierz chu stu la ły
swo je wie lo barw ne kie li chy a o po ran -
ku znów uka zy wa ły wnę trze. Te nie zna -
ne do tąd cu dow no ści – w po cząt kach
tam te go stu le cia przy wie zio ne z Tur cji,
pod bi ły ser ca Ho len drów a po tem kró -
lo wa ły na ra ba tach ota cza ją cych do my
miesz kań ców nie mal wszyst kich kra jów
kon ty nen tu. 

Wśród pięk nych kwia tów, w pro mie -
niach za cho dzą ce go słoń ca mło da pa ni
Ja dwi ga sia dy wa ła na gan ku przed dwo -
rem i z wy pie ka mi na twa rzy czy ta ła do -
pie ro co wy dru ko wa ny u Szy mo na
Kem pi nie go w Kra ko wie trak tat po etyc -
ki Of fi ci na fer ra ria abo hu ta i war stat
z kuź nia mi szla chet ne go dzie ła że la zne -
go przez Wa len te go Roź dzień skie go te -
raz no wo wy da na; szcze gól nie te frag -
men ty, w któ rych mistrz Wa len ty
wspo mi nał Kuź ni cę Bo guc ką.

Sąd nad gra ni cą

W
XV stu le ciu nad roz le wi skiem Roz -
dzian ki miał swój dom Jur ga Kle -

par ski, mistrz fry szer ski, a w na stęp nym
An drzej Bo guc ki i je go sy no wie, po se sjo -
na ci dóbr ry cer skich Kuź ni ca Bo guc ka.

W XVII wie ku do mi nium prze szło
pod zwierzch ność len ną Mie ro szew -
skich – dzie dzi ców pań stwa My sło -

Oksza – herb Gosławskich
z Bebelna

Łabędź – herb Salomonów z Benedyktowic
i Mysłowic

Szlach cic pol ski 1637 Rem brandt van Rijn –
Mu zeum Na ro do we Wa szyng ton USA. Jed na z le -
gend mó wi, że por tret wy obra ża An drze ja Re ja,
wnu ka sław ne go Mi ko ła ja z Na gło wic. Żył w la -
tach 1584–1641, był se kre ta rzem Wła dy sła -
wa IV Wa zy, być mo że do brym zna jo mym Go -
sław skich lub Ka mień skich.
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wic kie go. Le ża ło w gra ni cach księ stwa
Opol sko -Ra ci bor skie go i wraz z ca łym
Ślą skiem, ja ko len no feu dal ne bez po -
śred nio pod le ga ło wła dzy kró la cze skie -
go w Pra dze oraz wład cy Świę te go Ce -
sar stwa Rzym skie go w Wied niu.

Je sie nią 1624 ro ku, spo wi no wa ce ni
z Mie ro szew ski mi – Adam, An drzej
i wspo mnia ny Krzysz tof z Be bel na
Go sław scy, ja ko świad ko wie w spe cjal -
nej ko mi sji pod prze wo dem Zbi gnie wa
Bo brow nic kie go, kró lew skie go se kre -
ta rza Zyg mun ta III Wa zy uczest ni czy -
li w ko ry go wa niu li nii de mar ka cyj nej
po mię dzy bi sku pim Księ stwem Sie -
wier skim a sta no wym pań stwem by -
tom skim; gra ni ca po kry wa ła się ze
wschod nim obrze żem wło ści po dwo je -
wo dzie go kra kow skie go Woj cie cha
Mie ro szew skie go a jed no cze śnie od -
dzie la ła te ry to ria Ko ro ny Pol skiej
od ziem wa sal ne go Kró le stwa Czech
wcho dzą ce go w skład Ce sar stwa Habs -
bur gów. 

W po ro zu mie niu z kan ce la ria mi księ -
cia opol sko -ra ci bor skie go, bi sku pa kra -
kow skie go i ka pi tu ły sie wier skiej ar bi -
trów zwo łał ko mi sarz ce sar ski Wa cław
Ka mień ski pan na Ka mie niu, Świę to -
chło wi cach, Kuź ni cy Bo guc kiej et ce te -
ra. Nad Bry ni cę zje cha ło kil ku na stu
przed sta wi cie li oko licz nej szlach -
ty – wła ści cie li dóbr po ło żo nych po oby -
dwu stro nach rze ki oraz miesz czan by -
tom skich i cze ladz kich „na roz kaz
kra kow skie go bi sku pa zgro ma dzo nych”.
Na ko niec, po mię dzy sy gne ta -
mi – w imie niu władz kró lew skich i ce -
sar skich – od ci śnię ty mi pod pro to ko łem
spi sa nym w Mi chał ko wi cach u Mie ro -
szew skich zna la zły się pod pi sy: Wa cła -
wa Ka mień skie go i Ada ma Go sław -
skie go. Za pi sa li tam mię dzy in ny mi:

„Po za koń cze niu i za mknię ciu przez
obie stro ny roz mów i zwad, pro si ły par -
tie, aby je w przez nich wska za nych gra -
ni cach za cho wać. Ale cho ciaż my lu bo
do brze za zna czy li, że wska za ne gra ni -
ce przez pa na Mie ro szew skie go, któ re
rze ką pro wa dzą, są zgod ne z li stem
księ cia Wa cła wa i je go in ny mi do wo -
da mi wła sno ści, i tym cza sem lep sze by -
ły ani że li miesz czan cze ladz kich, tak -
że że wszyst kie łą ki, ro le, sta wy, dę by
i in ne la sy, któ re nie praw nie cze la dzia -
nie wska zy wa li, wła ści wie aż do rze ki
Bry ni cy, Ja ku bo wic i Bań go wa grun ta -
mi są, to jed nak pa no wie ko mi sa rze kra -
kow skie go bi sku pa upie ra li się
przy wska za nych przez miesz czan cze -
ladz kich gra ni cach lu bo nie praw nych,
na któ re żad ne go do wo du nie oka za li,
a szcze gól nie chcie li po zo stać przy uży -
wa niu grun tów, któ re we dług ich mnie -
ma nia by ły wła sno ścią przedaw nio ną
i od te go nie chcie li od stą pić. Z te go po -
wo du my, wy zna cze ni przez Je go Ce -
sar ski Ma je stat, na sze go naj ła skaw -
sze go Pa na ko mi sa rza, od stą pi li śmy
od dal sze go za koń cze nia [za tar gu].”

Ja śnie Pa ni Ja dwi ga

K
a mień scy by li pa tro na mi drew nia ne -
go ko ściół ka Na wie dze nia NMP

„na gór ce” w Bo gu ci cach a Ja dwi ga Ka -
mień ska – dzie dzicz na pa ni na Kuź ni cy
Bo guc kiej, Ka to wi cach i Bry no -
wie – hoj ną do na tor ką na rzecz świą ty -
ni. Ufun do wa ła kosz tow ne na czy nia li -
tur gicz ne w po sta ci wy zło co nej srebr nej
mon stran cji i mszal ne go kie li cha a nad -
to szczo drą dzie się ci nę sno po wą ze
swo ich psze nicz nych, owsia nych i żyt -
nich ła nów. Co ty dzień przed ob ra zem
„ła ska mi sły ną cej Mat ki Bo skiej”, ple -
ban my sło wic ki ks. Jan Go le niow ski od -
pra wiał mszę świę tą w in ten cji be ne fak -
tor ki i jej ro dzi ny. Je go po win no ści tak
zo sta ły okre ślo ne:

„czte ry Msze prze najśw. od pra wo wać
ma, to jest w je den ty dzień de Be ata Ma -
ria Vir gi ne raz, dru gi ty dzień pro de func -
tis dru gi raz, i tak każ de go mie sią ca
w każ dy ty dzień któ re go kol wiek dnia
przez ca ły rok w ko ście le na Gór ce ti tu li
Vi si ta tio nis B.M. Vir gi nis, bli sko
przy wsi zbu do wa nym, wiecz ny mi cza -
sy trwać ma, tak że w każ de świę to
Najśw. Pan ny Ma rii in com me ra tio ne ży -
wych i umar łych przod ków, oj ców, ma -
tek, tak że fun da to rów i dzia tek, a po tom -
ków ich wspo mi na jąc [...]”

W By to miu ja ko sta ro ści na ziem ska
ja śnie pa ni Ja dwi ga spon so ro wa ła fun -
da cje przy fran cisz kań skim ko ście le
pod we zwa niem św. Woj cie cha (wte dy
św. Mi ko ła ja). Wspól nie z mę żem pia -
sto wa ła god ność ko la tor ską. Mie li pra -
wo re ko men do wa nia du chow ne go kan -
dy du ją ce go na wa ku ją ce sta no wi sko.
Pod czas na bo żeństw za sia da li na ho no -
ro wych miej scach w po bli żu oł ta rza.
Przy słu gi wał im przy wi lej po chów ku
w mu rach świą ty ni i umiesz cze nia tam
imien ne go epi ta fium. 

Zo sta li ro dzi ca mi dwu sy nów: Wa cła -
wa i Ja na. Od 1674 ro ku, Wa cław ju nior
Ka mień ski, sę dzia ziem ski by tom ski
pa tro no wał tam tej sze mu Brac twu Szka -
plerz ne mu Naj święt szej Ma rii Pan ny. 

Ja dwi ga z Go sław skich, sta ro ści na Ka -
mień ska zo sta ła po cho wa na w kryp cie
ko ścio ła św. Woj cie cha, naj star szej świą -
ty ni pia stow skie go gro du, wte dy na zy wa -
ne go „srebr nym By to miem”. O miej scu
jej wiecz ne go spo czyn ku przy po mi na
pły ta z czar ne go mar mu ru – obec nie
na ho no ro wym miej scu w za kry stii. Zdo -
bi je ła ciń ska in skryp cja wspo mi na ją ca
naj waż niej sze ry sy jej ziem skie go wi ze -
run ku. Treść ba ro ko we go epi gra fu
po da je my w tłu ma cze niu dr Zdzi sła wa
Je dy na ka, wy bit ne go znaw cy se kre tów
za byt ko wej fa ry ze śre dnio wiecz ną me -
try ką.

„Epi ta fium do stoj nej i szla chet nej Ja -
dwi gi Go sław skiej, żo ny do stoj ne go
i szla chet ne go pa na Wa cła wa Ka mień -
skie go. Wy ko na ne zo sta ło z mo cy mi ło -
ści mał żeń skiej [...] dla Ja dwi gi z do mu

Go sław skiej, dzie dzicz ki Świę to chło wic.
By ła za ży cia wier na świę tej przy się dze
mał żeń skiej [...] i za wsze gło śną czci ciel -
ką wia ry w Chry stu sa od wiecz ne go
kró la. W sta nie mał żeń skim prze ży ła
trzy dzie ści lat. Zmar ła szó ste go kwiet -
nia ty siąc sześć set trzy dzie ste go ósme -
go ro ku.”

Czar na le gen da Fran ken ber ga 

D
wa la ta wcze śniej, Ka mień skich
spo tka ło nie szczę ście; jed no z tych,

któ rych co rusz do świad cza li miesz kań -
cy tej oko li cy w cza sach woj ny trzy dzie -
sto let niej, pod sy ca nej przez po tęż nych
pro tek to rów re zy du ją cych w pa ła cach
Rzy mu, Ma dry tu, Am ster da mu i Sztok -
hol mu. Jej za rze wie iskrzy ło i tli ło
od po cząt ku tam te go stu le cia a po -
tem – za rzą dów elek to ra Ba wa rii Mak -
sy mi lia na I oraz ar cy księ cia Sty rii i ce -
sa rza Nie miec Fer dy nan da (czo ło wych
bo jow ni ków re stau ra cji ka to lic kiej – wy -
bu chło gwał tow nym pło mie niem i jak
gi gan tycz ny po żar stra wi ło nie mal ca -
łą Eu ro pę. Za cie trze wio ny Fer dy nand
za pew niał: Wo lę rzą dzić ra czej pu sty -
nią niż kra jem peł nym he re ty ków.
Do hi sto rii – 3 osła wio ne dzie się cio le -
cia – prze szły ja ko po ra „szczy to wych
suk ce sów nie kar nej i zdol nej do wszel -
kich eks ce sów sol da te ski”. W 1630 ro -
ku do woj ny na ślą ską are nę wo jen ną
wkro czy ły zbroj ne od dzia ły an ty pa -
pie skiej Szwe cji. Po ich stro nie opo wie -
dzia ła się Bran den bur gia i Sak so nia.
W na stęp nej de ka dzie ze zmien nym
szczę ściem wal czy ły woj ska do wo dzo -
ne przez ka to lic kich i pro te stanc kich wo -
dzów. 

Dwór Ka mień skich w Kuź ni cy Bo -
guc kiej na pa dli i ogra bi li żoł nie rze z ka -
to lic kie go re gi men tu puł kow ni ka Bal ta -
za ra Fran ken ber ga wal czą ce go
pod sztan da ra mi nie miec kie go ce sa rza.
Dla sta ro ści ny i jej mę ża wier nie słu żą -
cych ko ścio ło wi rzym skie mu, przy wy -
kłych do te go, że dom szlach ci ca to azyl,
do któ re go bez po zwo le nia nikt nie ma
wstę pu, by ła to nie po ję ta i wstrzą sa ją -
ca ka ta stro fa. 

Pan Ka mień ski wy stą pił z po zwem
do try bu na łu ksią żę ce go w Opo lu
i w grud niu 1638 ro ku (już po śmier ci
żo ny) uzy skał wy rok, w któ rym sę -
dzio wie stwier dzi li mię dzy in ny mi:

„Dal sze go do cho dze nia wy ma ga ów
wy stę pek obrzy dli wy, ja kie go do pu ści li
się żoł nie rze fran ken ber gij scy, na kwa -
te rze by tom skiej prze by wa ją cy, kie dy to
dnia 10 ma ja ro ku pań skie go 1636
na Kuź ni cy Bo guc kiej, w sta ro stwie
pszczyń skim, osia dłe go je go mo ścia,
wiel ce za słu żo ne go pa na Wa cła wa Ka -
mień skie go, po rą noc ną w do mo stwie je -
go na pa dli, do by tek wszel ki znisz czy li
oraz zra bo wa li, skrzy nie i schow ki dro -
go cen ne prze mo cą wy ła ma li, je go god -
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ność i zdro wie w stop niu naj wyż szym
na szwank na ra zi li, ko nie ze staj ni oraz
wszyst ko, co tyl ko mo gli, ze so bą za bra -
li, a ma ją tek ten 1000 czer wo nych ta la -
rów wart był...”

Sę dzio wie w uza sad nie niu wy ro ku
wy stę pek puł kow ni ka Fran ken ber ga
kwa li fi ko wa li ja ko „de ro ba to res et vio -
la to res Pa cis Pu bli cae” to jest „gra bie -
że i po gwał ce nia spo ko ju pu blicz ne go”,
a w związ ku z tym na ka zy wa li:

za dość uczy nić pa nu Ka mień skie mu
za krzyw dy wy rzą dzo ne, po przez re sty -
tu cję dóbr zra bo wa nych a je go oso bie
spo kój za pew nić. 

Jed no cze śnie try bu nał po sta no wił
„do Je go Ksią żę cej Ła ska wo ści w pierw -
szej ko lej no ści się zwró cić, na stęp nie zaś
do Naj wyż sze go Urzę du Ce sar skie go,
a wresz cie przed ob li cze sa me go ce sa rza
skar gę zło żyć jak też na ka zać eg ze ku cję
„pro Re sti tu tio ne Spo lij” „dla przy wró -
ce nia łu pów”. Sę dzio wie pod kre śla li, „iż
po dług praw wsze la kich i tre ści re -
skryp tu (...) Je go Ksią żę cej Mi ło ści,
księ cia bra ty sław skie go, przede wszyst -
kim ma ją tek ca ły zre sty tu ować na le ży”.
Płk. Fran ken ber go wi na ka zy wa li „ja ko
za dość uczy nie nie do zna nych szkód i ra -
bun ku w cza sie naj bliż szym wy pła ce nie
pa nu Ka mień skie mu 1000 ta la rów i przy -
zna nie się do wi ny wszel kiej.” 

Wy rok zo stał po twier dzo ny sto sow ny -
mi pod pi sa mi i opa trzo ny for mu łą „Pu -
bli ca tum in Cu ria Opo lien si, 22 grud nia
An no Do mi ni 1638.”

W 3 la ta póź niej wnio sek opol skie go
try bu na łu tra fił na wo kan dę są du ce sar -
skie go we Wro cła wiu. Tam ja ko peł no -
moc nik Wa cła wa Ka mień skie go, w je -
go imie niu wy stą pił bur mistrz By to mia
Ja kub Ko skius. O eg ze ku cji wy ro ku I in -
stan cji i dal szych ape la cjach nie ma my
wia do mo ści. 

Niewie le też wie my o fa tal nym puł -
kow ni ku przez hi sto rię wy kre owa nym
na zde cy do wa nie czar ny cha rak ter.

Bal cer (Bal tha sar) uro dzo ny na po -
cząt ku tam te go stu le cia wy wo dził się
z bocz nej li nii Fran ken ber gów od śre -
dnio wie cza osia dłych w do li nie rze ki
Pra twy. Był sy nem Ada ma i Sa lo mei
z Ibra mów. Je go pra dzia do wie wło da -
rzy li na Pro śli cach opo dal Klucz bor ka.
Po śmier ci oj ca w 1630 r. wol ny pan
na Izbic ku (wte dy: Stu ben dorf) – nie -
wiel kim ma jąt ku ziem skim za gu bio nym
wśród dę bo wych sta ro drze wów i świer -
ko wych la sów Opolsz czy zny, (dziś tuż
obok au to stra dy A4), zwer bo wał kil ka
kom pa nii żoł nie rzy po cho dzą cych
z księ stwa opol sko -ra ci bor skie go i ja -
ko obe rsz ter sta nął na cze le re gi men tu,
z któ rym zgło sił się pod roz ka zy Al -
brech ta Wal len ste ina, wo dza ce sar skiej
ar mii. Wkrót ce po na pa ści na dwór
Ka mień skich je go re gi ment zo stał od -
ko men de ro wa ny do Tar now skich Gór
a na stęp nie na Dol ny Śląsk w oko li ce
Strze go mia i Świd ni cy. Tam ści ga jąc he -

re ty ków nisz czył i gra bił lu te rań skie pa -
ra fie. Do wód cą jed nej z cho rą gwi zo stał
je go młod szy brat o imie niu Adam, któ -
ry po za koń cze niu woj ny prze jął część
ro dzin nych dóbr Do bie szo wi ce, Tąp ko -
wi ce i Py rzo wi ce, le żą cych już
po wschod niej stro nie Bry ni cy,
w bi sku pim pań stwie sie wier skim.
W 1667 r. spła cił ostat nich pre ten den -
tów do spad ku. Był żo na ty z An ną Ka -
ta rzy ną z pro ślic kich Fran ken ber gów.
Ich syn Jan Adolf od 1704 spra wo wał
urząd pod sęd ka w la ty fun diach kra kow -
skich bi sku pów. An na Fran ken berg
wdo wa po nim sprze da ła ma jęt ność
Pie głow skim. Obe rst żył jesz cze w 1661
ro ku. Z tą da tą za cho wa ło się je go
urzę do we po twier dze nie od bio ru 2 ty -
się cy ta la rów od mat ki Sa lo mei Fran -
ken ber go wej, któ ra ku pi ła od sy na
młyn Mal che row ski opo dal Tar now -
skich Gór.

Czym po woj nie zaj mo wał się eks rot -
mistrz i gdzie się po dzie wał? Nie wie my. 

Wa cław her bu Le li wa 

Po
sta ro ście Ka mień skim, od dzia da
pra dzia da wier nym pod da nym ka -

to lic kiej dy na stii Habs bur gów, za cho wa -
ły się licz ne do ku men ty, sy gno wa ne je -
go szla chec kim go dłem. Klej no cił się
her bem Le li wa a pod pi sy wał ja ko: „Wa -
cław z Ka mie nia na Świę to chło wi cach,
Ma ciej ko wi cach i Kuź ni cy Bo guc kiej
Ka mień ski”. Ini cja cję je go po pu lar ne go
w Pol sce her bu, wy obra ża ją ce go zło ty
pół księ życ pod zło tą sze ścio pro mien ną
gwiaz dą, na tle błę ki tu – Jan Dłu gosz,
w swo ich ar mo ria łach wią zał z Ka mie -
niem na Ślą sku. Pod sta wę ety mo lo gicz -
ną te go za wo ła nia sta no wi sta ro sło -
wiań skie Le li, imię jed ne go z bo gów
czczo ne go przez an tycz nych Sar ma tów. 

He ral dy cy nie wy klu cza ją, że ko leb -
ką Le li wi tów jest daw na kasz te la nia Spy -
ci mierz nad War tą, w wy mie nio na
w „zło tej bul li pa pie ża In no cen te go II”
wy da nej w lip cu 1136 r., a pro to pla stą

Ka mień skich ze Ślą ska kasz te lan kra -
kow ski Spyt ko z Melsz ty na nad Du naj -
cem, ży ją cy za pa no wa nia Wła dy sła wa
Ło kiet ka i Ka zi mie rza Wiel kie go.

Wa cław po cho dził z ry cer skie go ro du.
Wśród je go ka mie niec kich przod ków
Adam Bo niec ki w „Her ba rzu pol skim”
wspo mi na Mi ko ła ja z Ka mie nia,
1457 r. oraz Wojt ka 1505 r. Ich gniaz dem
ro do wym był dwór obron ny Ka mień
nad Bry ni cą – obec nie jed no z osie dli
Pie kar Ślą skich. Hi sto rycz ną miej sco -
wość opro mie nia le gen da uro dzo ne go tu -
taj w XIII wie ku Ja na sy na Im bra ma her -
bu Oksza, po kon se kra cji bi sku pa
zna ne go pod imie niem Nan ker (od waż -
ny, dziel ny, świa tły); za sły nął ja ko so -
jusz nik Wła dy sła wa Ło kiet ka, bu dow -
ni czy ka tedr na kra kow skim Wa we lu
i na Ostro wie Tum skim we Wro cła wiu,
a tak że ja ko obroń ca pol sko ści przed eks -
pan sją niem czy zny. 

Ja ko wła ści ciel dóbr ziem skich imć Ka -
mień ski spra wo wał pa tro nat i ko la tu rę
nad tu tej szym ko ścio łem św. Apo sto łów
Pio tra i Paw ła, ery go wa nym w 1277 ro -
ku. Fun da to rem oka za łej go tyc kiej świą -
ty ni, któ ra prze trwa ła po nad 6 wie ków był
wspo mnia ny ry cerz Im bram her bu Oksza.
Obec nie jest do mem bo żym wspól no ty
wy mie nia nej ja ko naj star sza wiej ska pa -
ra fia na te re nie die ce zji Ślą skiej. 

Ka mień ski uczest ni czył w lu stra -
cjach i po sie dze niach są do wych pro wa -
dzo nych na po le ce nie ce sar skiej kan ce -
la rii w Wied niu. Za sia dał w ko mi sjach,
któ rym prze wod ni czy ły oso bi sto ści tej
mia ry co ba ron Wa cław Op pers dorff,
czło nek ra dy ce sar skiej, rad ca i pod ko -
mo rzy księ stwa Lich ten ste inu, kon sy -
liarz księ stwa Opaw skie go i kar niow -
skie go, naj wyż szy sę dzia ziem ski
księ stwa opaw skie go; współ pra co wał
z nie mniej re li gij nie gor li wym ka to li -
kiem hr. Ka ro lem Han ni ba lem Do hna,
wład cą wol ne go pań stwa sy cow skie go,
przez krót ki czas tak że bur gra bią księ -
stwa opol sko -ra ci bor skie go, a w la -
tach 1627-1630 ro ku kie row ni kiem ak -
cji kontr re for ma cyj nej na tych te re nach,
a tak że pre zy den tem ko mo ry ślą skiej
i szam be la nem dwo ru ce sar skie go
w Wied niu,. 

God ny spad ko bier ca Le li wi tów, za że -
gny wał spo ry w kon fron ta cjach re li gij nych
w okre sie woj ny trzy dzie sto let niej, pod -
czas któ rej pod ha sła mi po li tycz no -ad mi -
ni stra cyj nej re ka to li cy za cji Ślą ska do -
cho dzi ło do awan tur, bó jek, za bójstw
i gra bie ży po mię dzy wro go uspo so bio ny -
mi pro te stan ta mi i ka to li ka mi. Na le żał
do eli ty spo łecz nej ów cze sne go By to mia
i wol ne go pań stwa sta no we go. Ja ko
urzęd nik – na miest nik ksią żę cy – za cho -
wy wał bez stron ność. Nie mniej jed nak po -
dob nie jak Mie ro szew scy wier nie trwał
przy ko ście le pa pie skim, pa mię ta jąc że
naj waż niej szą po win no ścią szla chet nie
uro dzo nych jest lo jal ność wo bec kró la i bi -
sku pów. Na le żał do czo łów ki ślą skie go

Leliwa – herb Kamieńskich
z Kamienia
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lob by wspie ra ją ce go ini cja ty wy Li gi Ka -
to lic kiej. God ność sta ro sty ziem skie go by -
tom skie go czy li ksią żę ce go na miest ni ka
Ka mień ski pia sto wał do 1652 ro ku. Po -
tem za stą pił go ślą ski szlach cic Jo achim
Bu ja kow ski a po nim – sko li ga co ny
z Ka mień ski mi – Jan Mie ro szew ski dzie -
dzic na ślą skich Mi chał ko wi cach a jed no -
cze śnie – na sie wier skim Ma ło bą dzu
pod Bę dzi nem. 

Tym cza sem, jak ma wia li po eci „rze -
czy wi stość ze snu bu dzi” a „po spo li tość
skrze czy”.

Nie wie le bra ko wa ło aby sta ro sta Ka -
mień ski i pan na Kuź ni cy Bo guc kiej dał
gło wę w spo rze o wła sną mie dzę. Je go
są siad Bar tło miej, wol ny soł tys Za łęż a

nie chciał się po go dzić z prze własz cze -
niem przez Ka mień skie go kil ku płach -
ci po la, na któ rym Bar tek upra wiał
chmiel. Nie po tra fił po zbyć się in tru za,
któ ry wszedł mu w szko dę, to też gdy
przy pad kiem spo tkał go na swo im
chmiel ni ku, gdzieś w oko li cy uj ścia
stru mie nia Osiek do Roz dzian ki, chwy -
cił za rusz ni cę i za gro ził, że za strze li. 

„Stój, Bart ku! nie strze laj! je że li to
twój chmiel, za pła cę go!” – miał na to
po wie dzieć Ka mień ski. 

Od nie chyb nej śmier ci ura to wa ła go
zim na krew i uj mu ją cy spo sób by cia.
Wdał się w roz mo wę i do szli do po ro zu -
mie nia. Sta ro sta przy siągł, że za pła ci
za po nie sio ne przez Bart ka stra ty i wię -

cej mie dzy już nie prze kro czy. Sło wa do -
trzy mał, co jesz cze po la tach
przed pszczyń skim try bu na łem po twier -
dzał Ja kub, syn re zo lut ne go Bar tło mie ja. 

W 10 lat po śmier ci żo ny, wcze sną
wio sną 1648 ro ku Ka mień skie go spo tka -
ło ko lej ne nie szczę ście – po żar stra wił
wszyst kie bu dyn ki i ca ły in wen tarz je -
go po sia dło ści w Ka mie niu. Ape lo wał
o po moc do ra dy miej skiej By to mia. Po -
mo gli chło pi pańsz czyź nia ni z Dą brów -
ki Wiel kiej. 

W dru giej po ło wie XVII wie ku Do bra
ry cer skie kuź ni ca Bo guc ka (w tym Ka -
to wi ce), wój to stwo My sło wi ce i Orze -
sze, sta ły się wła sno ścią sę dzie go
pszczyń skie go – Ja na Ka mień skie go,
dzie dzi ca na Za bo rzu (obec nie: dziel ni -
ca Za brza), sy na Wa cła wa i Ja dwi gi.
Od 1649 r. był żo na ty z Zo fią Kie tlicz
Raj ską, cór ką Sta ni sła wa.

Nad Roz dzian ką, po ro dzi cach odzie -
dzi czył osa dę z kil ko ma za gro da mi le -
żą cy mi wzdłuż dro gi bie gną cej rów no -
le gle do gro bli nad roz le wi skiem a wraz
z nią Ka to wi ce i Bry nów. Po prze ciw -
nej stro nie wiej skie go trak tu, po mię dzy
kuź niac ki mi szo pa mi dy mi ła i sy pa ła
iskry mu ro wa na fry szer ka, któ rą wy bu -
do wał w 1666 r., a nie opo dal, w tym sa -
mym ro ku uru cho mił tłocz nię ole jo wą
po tocz nie zwa ną ole jar nią. Zmarł 1675
ro ku. Po tem za stą pił go je den z sy -
nów – Ru dolf, a po je go śmier ci – owdo -
wia ła Zu zan na Ka mień ska. 

W do li nie me ta lur gów 

I
st nie ją ca od śre dnio wie cza Kuź ni ca
Bo guc ka by ła szko łą rze mio sła i ma -

cie rzą dla ko lej nych za kła dów hut ni -
czych ery go wa nych w do li nie Roz -
dzian ki. Wciąż funk cjo no wał tam
„war stat z kuź nia mi szla chet ne go dzie -
ła że la zne go” – co raz czę ściej na zy wa -
ny hu tą. Jesz cze w 1755 ro ku wy to pił
oko ło 300 cet na rów że la za. Tu taj ter mi -
no wa li i zdo by wa li mi strzow skie kwa -
li fi ka cje póź niej si wła ści cie le i fa chow -
cy bie gli w ob rób ce że la za. 

Z wy to pu rud dar nio wych a po tem
skal nych za sły nę ły kuź ni ce: w Za łę żu (od
1524 r., mistrz Jan), w Roz dzie niu (za ło -
żo na 1546 r., mistrz Zych), w Szo pie ni cach
(od 1640 r., mistrz nie zna ny, za ło żo na przez
in ży nie ra kró lew skie go Krzysz to fa Mie ro -
szew skie go) i w my sło wic kiej Sza bel ni
(pierw sza wzmian ka: 1723 r., mistrz Sta -
ni sław Mi ku łow ski, zwa ny „sła wet nym
ma gi strem sza bla rzem”). 

W XVII stu le ciu pod pro tek to ra tem
Mie ro szew skich i pod za rzą dem len ni -
ków Kuź ni cy Bo guc kiej, na ob sza rze
przy na leż nych do niej Ka to wic, Kar bo -
wej i Bry no wa za do mo wi li się ko lej ni fa -
chow cy i wła ści cie le „warsz ta tów dzie -
ła że la zne go”. Kar czo wa li so sno we
bo ry a na ich miej scu wzno si li szla chec -
kie dwo ry, no we cha ty i obej ścia. Przy -

Kuźnik drzeworyt 1612 rok. Officina Ferraria W. Rozdzienski
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by wa li z Ma zow sza, Ma ło pol ski, Mo -
raw, Czech, po d al pej skiej Sty rii, z Sak -
so nii nad Ła bą a na wet z da le kiej Ita lii,
śród ziem no mor skiej Ka ta lo nii i wiel ko -
bry tyj skiej Szko cji. Wy so kim po wa ża -
niem cie szy li się mi strzo wie i cze lad ni -
cy z hut ni czych ośrod ków w oko li cach
Ol ku sza, Kielc i Kra ko wa. 

Su ro wiec w po sta ci ru dy że la znej,
przez fa chow ców na zy wa nej li mo ni tem
ko pa li chło pi pańsz czyź nia ni zwa ni
rud ni ka mi. Gdy wy czer pa li zło ża
w bez po śred nim są siedz twie kuź nic,
na fur man kach za przę żo nych w ko nie
do wo zi li go z Ob ro ków, Ka to wic kiej
Hał dy, z oko lic dzi siej sze go Ja no wa,
z Rud nych Pie kar, Cho rzo wa, Ko chło -
wic, a póź niej tak że – Bę dzi na i te re nów
obec ne go So snow ca. Dru gą nie mniej
waż ną gro ma dą do staw ców by li wę gla -
rze zwa ni ku rza cza mi. W przy le głych
la sach ukła da li mie le rze i pre pa ro wa -
li wę giel drzew ny. 

To wte dy le śne ostę py po kry ła gę sta
sieć prze siek, dróg i szos. Obec nie ich
śla dem bie gną miej skie uli ce, (trak ty lo -
kal ne oraz mię dzy mia sto we tra sy ko mu -
ni ka cyj ne. Tu tej si mó wią o nich, że
w prze ci wień stwie do in nych nie pro wa -
dzą do Rzy mu, lecz do wszyst kich za -
kąt ków świa ta a na wet na ma now ce. 

Od nie pa mięt nych cza sów pod sta wo -
wym na rzę dziem pra cy i em ble ma tem
miej sco wych me ta lur gów był pę ka ty
młot ko wal ski, wy ry ty na me ta lo wym tło -
ku pie częt nym soł ty sa i ław ni ków Kuź -
ni cy Bo guc kiej. Na czel nik gmi ny ja ko
„na miest nik” ca łej spo łecz no ści zło żo nej
nie tyl ko z tu tej szych chło pów ale też i lu -
dzi po przez pra cę zwią za nych z kuź ni cą
urzę do wał w drew nia nej cha cie sto ją cej
tam, gdzie dzi siaj wzno szą się mu ry te -
atru imie nia Sta ni sła wa Wy spiań skie go.

W 1723 ro ku gmin ne go dło o hut ni czej
pro we nien cji zo sta ło od ci śnię te w czer -
wo nym la ku pod tek stem spe cy fi ka cji
sta no wią cej za łącz nik do Ka ta stru Ka ro -
liń skie go spo rzą dzo ne go na po le ce nie ce -
sa rza Ka ro la VI Habs bur ga. Na le ży
do naj cen niej szych ar chi wa liów Ka to wic.
Wy obra ża dwu ręcz ny obu cho wy młot
osa dzo ny na dłu gim sty li sku, że la znym
bi ja kiem wspar ty na ko wa dle. Ry su nek
uzu peł nia ła ciń ska na zwa miej sco wo ści:
„Fer ra ria Bo gu ci cen sis”.

„W mo rzu sar mac kim”

N
ad roz le wi skiem Roz dzian ki, pod
strze chą mo drze wio we go dwor ku Ka -

mień skich, gdzie przed la ty miesz ka li
mi strzo wie kuź ni cze go rze mio sła, 
od XVII stu le cia za trzy my wa li się Po la -
cy kul ty wu ją cy sta ro pol skie oby cza je.
Na dłu żej bądź kró cej go ścił: Go sław skich,
Or li ków, Lip skich, Gie buł tow skich, Mor -
skich, Peł ków i in nych oko licz nych zie -
mian, ale naj czę ściej Mie ro szew skich.
Ja ko miesz ka nie lub przy stań – „Pań ski
dom” – dwór zie miań ski, przez kil ka stu -
le ci tęt nią cy pol skim ży ciem, był klej no -
tem Na ro do wo ścio wej pa no ra my tej oko -
li cy. Po mi strzow sku pod pa trzo na przez
Wła dy sła wa Ko nop czyń skie go nie po zwa -
la ła wąt pić, że naŚlą sku: „nie miec kie osa -
dy i dwo ry zniem czo nej szlach ty ką pa ły
się w mo rzu sar mac kim”. Uzmy sła wia ła,
że dla księ stwa opol sko -ra ci bor skie -
go XVII stu le cie by ło epo ką pol skich
kró lów Ja na Ka zi mie rza i Ja na III So bie -
skie go. Kró la Wła dy sła wa IV Wa zę, ja ko

wład cę dóbr za staw nych ty tu ło wa no „księ -
ciem opol sko -ra ci bor skim”. Po wszech nie
lu bia nej Lu dwi ce Ma rii miesz kań cy Ślą -
ska Opol skie go od da wa li hołd na ja ki za -
słu gi wa ła kró lo wa. W klasz to rze mi no ry -
tów w Opo lu Jan Ka zi mierz ogło sił
uni wer sał wzy wa ją cy wszyst kich Po la -
ków do na ro do we go po wsta nia prze ciw
Szwe dom, a Ste fan Czar niec ki mię dzy
Od rą a Prze mszą for mo wał zbroj ne od -
dzia ły, któ re wkro czy ły na oku po wa ne te -
ry to rium aby wspól nie z ro da ka mi z Ma -
ło pol ski, kre sów i Ma zow sza pod jąć
wal kę z raj ta ra mi dra go na mi Ka ro la
Gu sta wa. Wśród ochot ni ków z 1655
ro ku by li miesz kań cy ów cze sne go Cho -
rzo wa, Dę bu i Dą brów ki Ma łej. Na zwi -
sko jed ne go z nich prze trwa ło w żoł nie -
skich spi sach na zy wał się Ły sko.
Pod roz ka za mi het ma na Czar niec kie go,
mu rów kró lew skie go Kra ko wa bro nił
Krzysz tof Mie ro szew ski – wuj sta ro ści -
ny Ka mień skiej.

Ka to wi ce 19 stycz nia 2018
■

Ob raz przed sta wia kró le wi cza Wła dy sła wa Zyg mun ta Wa zę, póź niej sze go kró la Pol ski Wła dy sła -
wa IV. Zo stał na ma lo wa ny przez nie zna ne go ma la rza z krę gu Ru ben sa.
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– Zdję cie sprzed do brych dwu dzie stu
lat. Pierw szy z le wej – to Bill Ga tes,
o któ rym na ra zie wy star czy po wie ‐
dzieć, że jest dziś na dru giej po zy cji li ‐
sty naj bo gat szych lu dzi świa ta, a je go
głów ne za ję cie to dzia łal ność cha ry ta ‐
tyw na. Pierw szy z pra wej – to Ro man
Klu ska, któ ry swo jej fir my też już nie
pro wa dzi, a w środ ku – Je rzy Szy mu ra...
na dal w bran ży.

– To by ło spo tka nie sze fów naj więk -
szych pol skich firm, współ pra cu ją cych
w róż ny spo sób z Mi cro so ftem.
Rok 1996. Okres agre syw ne go ka pi ta -
li zmu w Pol sce. Mo ja fir ma, Tech mex
In ter na tio nal (póź niej 2Si SA) by ła
w la tach 1999-2002 naj waż niej szym
part ne rem Mi cro so ftu w Eu ro pie Środ -
ko wej. Ale fir my po wsta ją, roz wi ja ją się,
zwi ja ją...

– ... lub ktoś je zwi ja...
– ... tak też się zda rza. W Ame ry ce

i Eu ro pie by ło i jest po dob nie, ale
w Pol sce w tym cza sie ma miej sce wy -
jąt ko wa sy tu acja – w spo sób la wi no wy
na ra sta ko rup cja, a pań stwo sta ra się te -
go nie do strze gać. Co wię cej, po li ty cy
uwa ża ją ko rup cję za nor mal ny ele ment
okre su prze kształ ceń ustro jo wych i nie
po dej mu ją żad nych dzia łań, aby ją zwal -
czać. Cza sa mi coś mó wią, ale nic nie ro -
bią. Nie ma jąc po ję cia o me cha ni zmach
ryn ko wych, nie do strze ga li te go, że ko -
rup cja nisz czy zdro wą go spo dar kę, eli -
mi nu je zdro wą kon ku ren cję i stwa rza
pre fe ren cyj ne wa run ki dla oszu stów
i zło dziei, któ rych głów na prze wa ga kon -
ku ren cyj na po le ga na umie jęt no ści da -

wa nia ła pó wek, bądź szan ta żo wa nia
swo ich klien tów. Mia ło to istot ny wpływ
na pol ski ry nek in for ma tycz ny i spo wo -
do wa ło, że ów cze sny ol brzy mi po ten cjał
ro dzą ce go się pol skie go prze my słu in -
for ma tycz ne go, zo stał w du żym stop niu
zmar no wa ny. 

– Nie wie le póź niej ro dzi ła się idea Au ‐
to stra dy Firm No wych Tech no lo gii.

– To są róż ne spra wy. Idea Au to stra -
dy by ła re ak cją na po wszech ną wów czas
(i dziś) pro pa gan dę i po li ty kę, przed sta -
wia ją cą Śląsk ja ko re gion go spo dar ki
opar tej na gór nic twie wę glo wym – i nic

po za tym. A do te go mi liar dy na trwa -
ją cą wie ki re struk tu ry za cję. Ten wi ze ru -
nek Ślą ska wpły wał ne ga tyw nie na
kon ku ren cyj ność mo ich firm in for ma -
tycz nych, ale rów nież na kon ku ren cyj -
ność Ślą ska ja ko miej sca do ży cia.
Tym cza sem na Gór nym Ślą sku już
od lat sie dem dzie sią tych XX wie ku ist -
niał zna czą cy prze mysł in for ma tycz ny.

– Nie po ja wił się na pu sty ni.
– Dzię ki Po li tech ni ce Ślą skiej, ZSAK

PAN i kil ku in sty tu tom (np. ISS, IMM)
po wsta ło pręż ne śro do wi sko na uko we
o zna czą cej po zy cji w ca łym RWPG. Po -

Z JE RZYM SZY MU RĄ, b. se na to rem RP i ślą skim przed się bior cą roz ma wia AN DRZEJ JAR CZEW SKI

Hi gh way wy so kich tech no lo gii

Au to stra da Firm No wych Tech no lo gii
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ma łu roz wi jał się po mysł, aby prze my -
słem, na któ rym opie rać się bę dzie
przy szłość Ślą ska, był prze mysł in for ma -
tycz ny. Ale do te go po trzeb na by ła rów -
nież zmia na wi ze run ku Ślą ska. Mię dzy
in ny mi po to, by to wła śnie tu taj in we -
sto wa ły fir my in for ma tycz ne. Jed nak
z glo bal ne go punk tu wi dze nia ślą ski po -
ten cjał był nie do strze gal ny. Śląsk
na „ma pie świa to we go prze my słu in for -
ma tycz ne go” nie ist niał. Za sta na wia łem
się, co zro bić. I wte dy za uwa ży łem,
że – je śli po łą czy my po ten cjał in te lek -
tu al ny i go spo dar czy wo je wództw: dol -
no ślą skie go, ślą skie go i ma ło pol skie -
go – po wsta nie ma kro re gion, któ ry
mo że re al nie za ist nieć na ma pie eu ro pej -
skie go prze my słu in for ma tycz ne go. Ten
ma kro re gion to wła śnie Au to stra da Firm
No wych Tech no lo gii, w skró cie AFNT.

– Po wiem szcze rze: zży mam się, gdy
sły szę spe ców od mar ke tin gu, wi ze run ‐
ku i od ro bie nia „do bre go wra że nia”.
Te raz jed nak roz ma wiam z przed się ‐
bior cą, któ ry osią gnął bar dzo wie le
w swo im biz ne sie, wszedł na „Li stę 100
naj bo gat szych Po la ków” itd. Dla cze go
Pan mó wi o wi ze run ku Ślą ska, a nie
o ślą skiej go spo dar ce?

– Utrzy my wa łem kon tak ty biz ne so we
z naj więk szy mi fir ma mi świa ta, z któ -
ry mi współ pra co wa łem na pol skim ryn -
ku. W pew nym mo men cie do strze ga łem
„szkla ny su fit”, ba rie rę blo ku ją cą roz wój
mo jej fir my. To by ła ba rie ra men tal na,
zwią za na z po strze ga niem Ślą ska. Moi
part ne rzy wo le li współ pra co wać z fir ma -
mi z War sza wy i tam za kła da li swo je
przed sta wi ciel stwa. Ale ja nie chcia łem
prze pro wa dzić się do War sza wy, bo
wie rzy łem w po ten cjał Ślą ska. Tak więc
wi ze ru nek Ślą ska wpły wał ne ga tyw -
nie na de cy zje biz ne so we i in we sty cyj -
ne firm in for ma tycz nych, a w ten spo -
sób na na szą go spo dar kę oraz po zy cję
mo ich firm. 

– Czy „Au to stra da” po mo że?
– Spójrz my na map kę: Kra ków -Ka to -

wi ce -Opo le -Wro cław plus jesz cze za -
przy jaź nio na Ostra wa. To są ośrod ki
kom ple men tar ne. Po mysł po le ga na tym,
by po łą czyć po ten cjał go spo dar czy Gór -
ne go Ślą ska oraz po zy cję Kra ko wa
i Wro cła wia – ośrod ków na uko wych,
roz po zna wal nych w Eu ro pie i na świe -
cie. Efekt sy ner gii jest ko rzyst ny dla
wszyst kich ośrod ków. Po nad to pod wie -
lo ma wzglę da mi za czy na to przy po mi -
nać „Do li nę Krze mo wą”, choć z po cząt -
ko we go okre su jej hi sto rii. Od tej
pierw szej „Do li ny” bę dzie nas jesz cze
dzie lił oce an re gu la cji praw nych i fi nan -
so wych. I trzy oce any wi ze run ku, ale jest
to do bry punkt wyj ścio wy. Co wię cej:
idea Au to stra dy Firm No wych Tech no -
lo gii zo sta ła bar dzo po zy tyw nie przy ję -
ta przez śro do wi ska na uko we i go spo -
dar cze, a na wet po li ty ków. Zo sta ła też
za uwa żo na za gra ni cą. Osią gnę li by śmy
du żo wię cej, gdy by zo sta ła we wła ści -
wy spo sób zro zu mia na i wy ko rzy sta na.

– Za czę li śmy tę roz mo wę w Sa li Mar ‐
mu ro wej Urzę du Wo je wódz kie go, tuż
po pre zen ta cji „Pro gra mu dla Ślą ska”.
Sły sze li śmy wy po wiedź pre mie ra Mo ‐
ra wiec kie go, mi ni strów i dzia ła czy
związ ko wych. Te raz pro szę o uwa gi
po lek tu rze te go do ku men tu.

– „Pro gram dla Ślą ska” jest do sko na -
le przy go to wa ny, ale nie ste ty nie przy -
nie sie prze ło mu. Je go moc ną stro ną
jest do bra ana li za sta nu wyj ścio we go
i pro fe sjo nal ne opra co wa nie. Nie chciał -
bym jed nak w tym miej scu po le mi zo wać
ze szcze gó ła mi, z po dzia łem na kła dów
na prze mysł gór ni czy ver sus prze mysł
go spo dar ki opar tej na wie dzy i MŚP, bo
to wy ma ga wni kli wej ana li zy. Mój scep -
ty cyzm wy ni ka z te go, że jest to tyl ko
pro gram in we sty cji, a nie kom plek so wa
stra te gia. Po trzeb ne jest znacz nie bar dziej
ra dy kal ne i kom plek so we po dej ście:
No wa Stra te gia dla Ślą ska. Prze cież sy -
tu acja na sze go wo je wódz twa ule ga sta -
łej de pre cja cji, a Śląsk roz wi ja się wol -
niej niż in ne re gio ny kra ju. Szcze gól nie
bo le snym zja wi skiem jest to, że licz ba
miesz kań ców Ślą ska zmniej sza się sys -
te ma tycz nie od ro ku 1990...

– ... na co rów nież zwró co no uwa gę
w „Pro gra mie dla Ślą ska”. 

– Do ro ku 2050 lud ność na sze go wo -
je wódz twa ma się zmniej szyć o ko lej ny
mi lion, je śli nie po dej mie my ra dy kal -
nych kro ków, w któ re uwie rzy na sza
mło dzież. Mło dzi wy jeż dża ją nie tyl ko
za gra ni cę, ale rów nież do War sza wy. Je -
śli zry wa my wię zi z miej scem uro dze -
nia, to mu szą być ku te mu waż ne po wo -
dy. W Pol sce funk cjo nu je mit opacz nie
po ję te go „rów no mier ne go roz wo ju”.
Cza sa mi utoż sa mia się go błęd nie ze
Stra te gią Od po wie dzial ne go Roz wo ju

i wy ko rzy stu je ja ko ar gu ment prze ciw -
ko in we sty cjom na Ślą sku. 

– Czyż by re gio ny mia ły się roz wi jać
nie rów no mier nie?

– Rów no mier nie po wi nien przy ra -
stać do bro byt. Ale każ dy re gion po wi -
nien się roz wi jać w opar ciu o swój
wła sny po ten cjał: prze mysł, tu ry sty kę,
rol nic two, czy wy so kie tech no lo gie.
Re gio ny po win ny wy ko rzy sty wać swo -
je prze wa gi kon ku ren cyj ne. Mu si my
też dbać o to, aby nie by ło w Pol sce re -
gio nów za póź nio nych cy wi li za cyj nie.
Nie zna czy to jed nak, że wszę dzie ma -
my roz wi jać gór nic two, za awan so wa ne
tech no lo gie czy rol nic two. 

– W Pol sce re ali zo wa ny jest jed nak
po li cen trycz ny mo del roz wo ju, uwa run ‐
ko wa ny dość rów no mier nym roz pro ‐
sze niem więk szych miast na ma pie
kra ju.

– Ten mo del nie jest sprzecz ny z ideą
AFNT. Wręcz prze ciw nie – AFNT to
ma kro re gion z kil ko ma du ży mi ośrod -
ka mi i wie lo ma mniej szy mi. Moż na po -
łą czyć roz pro sze nie geo gra ficz ne (choć
głów ną mia rą od le gło ści jest czas, a nie
ki lo me try) ze scen tra li zo wa nym wi ze -
run kiem mar ke tin go wym. 

– To co po win ni śmy ro bić, że by mło ‐
dzi lu dzie czu li się zwią za ni ze Ślą ‐
skiem? Że by tu zna leź li szan sę.

– To po wi nien być je den z na szych
pod sta wo wych ce lów, bo je śli mło dzi lu -
dzie tu nie zo sta ną, to nie ma mo wy
o roz wo ju re gio nu. Ale po win no nam za -
le żeć rów nież na tym, by na Śląsk przy -
jeż dża li mło dzi, zdol ni lu dzie z Pol ski
i z ca łe go świa ta. Ko niecz ne jest opra -
co wa nie no wej kom plek so wej stra te gii
dla Ślą ska, któ ra bę dzie atrak cyj na dla
mło dych lu dzi. Sam „Pro gram dla Ślą -

Je rzy Szy mu ra
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ska” nie wy star czy, choć mo że być do -
brym, waż nym ele men tem no wej stra -
te gii. 

– Au to rzy ze bra li te wnio ski, któ re
do nich wpły nę ły...

– Jest to pew na su ma ocze ki wań róż -
nych grup, ale każ dy te go ty pu do ku ment
stra te gicz ny po wi nien mieć cha rak ter
twór czy, mu si być dzie łem osób, któ rym
fak tycz nie za le ży, że by osią gnąć te ce -
le. Stra te gii nie opra co wu je się w dys -
ku sjach pu blicz nych i ne go cja cjach ze
związ ka mi za wo do wy mi.

– Czy li ten wą tek mo gli by śmy za ‐
mknąć stwier dze niem, że ak tu al ny
„Pro gram dla Ślą ska” nie po ka zu je,
jak z punk tu A przejść do punk tu B.

– Daj my „Pro gram” do prze czy ta nia
mło dym lu dziom, któ rzy koń czą stu dia,
któ rzy koń czą szko ły śred nie na Ślą sku,
w Pol sce i na świe cie i za py taj my, czy
to ze sta wie nie wy dat ków za chę ci ich
do po zo sta nia na Ślą sku lub do przy jaz -
du na Śląsk. 

– A... to jest bar dzo cie ka we uję cie,
tyl ko... kto to prze czy ta? Mło dzież nie
jest w sta nie prze brnąć przez tak
ogrom ny, stu stro ni co wy wy kaz za dań
szcze gó ło wych.

– Ja sne. Nie każ dy to prze czy ta, ale
waż ne jest sa mo py ta nie. Od po wiedź po -
win na być na pierw szej stro nie do ku -
men tu. Al bo za py taj my mło de go czy tel -
ni ka, czy mo że jed nym zda niem
po wie dzieć, ja ki jest cel i mi sja „Pro gra -
mu”, mi sja, któ ra mo gła by go za chę cić
do zwią za nia swo jej przy szło ści ze Ślą -
skiem? Czy jest nim np. bu do wa no wych
ko palń, któ re ma ją tu po wstać za pa rę
mi liar dów?

– Każ dy z wnio sko daw ców prze py ‐
chał swo ją spra wę. Stąd te ko pal nie.

– No tak, jest to pe wien kom pro mis
po mię dzy mi ni ster stwem a ze spo łem ne -
go cja cyj nym. Każ dy miał swój in te res,
ale czy re zul tat jest spój ny, czy re ali za -
cja Pro gra mu zmie ni Śląsk na ty le
i w ta kim cza sie, że to przy cią gnie
mło dych lu dzi?

– Kie dyś py ta li śmy: „wej dą, nie wej ‐
dą”?

– A te raz: czy jed ni po zo sta ną, a dru -
dzy przy ja dą. Czy Śląsk bę dzie na ty le
atrak cyj ny, by za chę cać mło dych lu dzi
do zwią za nia ze Ślą skiem swo jej przy -
szło ści. Jest jesz cze do dat ko we py ta nie:
kto tym „Pro gra mem” bę dzie za rzą -
dzał. Ze spół ne go cja cyj ny? Czy za rzą -
dza nie spro wa dzi się wy łącz nie do kon -
tro li, czy wszyst kie środ ki zo sta ły
wy da ne? A mo że w ogó le za rzą dza nie
„Pro gra mem” nie jest po trzeb ne? To „tyl -
ko” 40 mi liar dów zło tych! Ho ry zont cza -
so wy – rok 2030. O więk szo ści spraw
bę dą wów czas de cy do wać zu peł nie in -

ni lu dzie. Każ dy urzęd nik za suk ces bę -
dzie uwa żał...

– ... to oczy wi ste: roz da nie tych pie ‐
nię dzy.

– I tak się dzie je ze wszyst ki mi pro -
gra ma mi roz wo jo wy mi w Pol sce. Rów -
nież ty mi, któ re są pro wa dzo ne przez
NCBiR (Na ro do we Cen trum Ba dań
i Roz wo ju). Z ko lei roz mo wy z mło dy -
mi ludź mi, ró wie śni ka mi mo je go sy na,
wska zu ją na to, że dziś Ka to wi ce nie są
już atrak cyj nym miej scem do ży cia, co
wię cej – nikt z ich przy ja ciół nie chce
przy je chać na Śląsk. 

– Co mo gło by ich przy cią gnąć? 
– Sy tu acja jest dra ma tycz na, bo kie -

dy in ne kra je roz wi ja ją się nie zwy kle
szyb ko (nie Eu ro pa, lecz Azja i Ame ry -
ka Po łu dnio wa), tu ma my kry zys de mo -
gra ficz ny. Na uczel niach peł no wol nych
miejsc! Oczy wi ście – to bar dzo zło żo -
ny pro blem, ale je go ele men tem jest
atrak cyj ność in we sty cyj na. Nikt też nie
py ta mło dzie ży, co na le ży zro bić, że by -
śmy by li dla nich atrak cyj ni ja ko re gion.
Nie któ re od po wie dzi wpraw dzie zna my,
ale to jest wie dza aka de mic ka, któ ra nie
prze kła da się na kształ to wa nie bu dże tów
miast i wo je wództw.

– Ist nie je te za, że roz wój go spo dar ‐
czy nie jest moż li wy w wa run kach de ‐
po pu la cji. Tym cza sem jed nak Gór ny
Śląsk ja koś się roz wi ja.

– Pro szę zwró cić uwa gę, że dy na mi ka
wzro stu jest naŚlą sku niż sza niż w in nych
wo je wódz twach. Tym cza sem du ża część
pie nię dzy za pi sa nych w „Pro gra mie”
po now nie pój dzie na gór nic two i cięż ki
prze mysł. Oczy wi ście – to jest też po -
trzeb ne, ale prze ło mu ten „Pro gram”
nie za po wia da.

– Ma my do wy bo ru: al bo szyb ka
„zmia na pa ra dyg ma tu”, al bo „har mo ‐
nij na rów no wa ga”.

– Nie cho dzi o szyb kie po zby wa nie się
prze my słu gór ni cze go, ale pro ces zmian
trwa już 30 lat! No i py ta nie: ilu mło dych
lu dzi chce pra co wać w ko pal ni wę gla? To,
co uda ło się dziś rzą do wi, to do pro wa dze -
nie do sy tu acji, w któ rej prze mysł wę glo -
wy nie przy no si strat, ale nie są dzę, by
gór nic two w obec nej for mie mo gło sta -
no wić waż ny ele ment no we go ślą skie go
prze my słu. Tym cza sem to, co sta no wi ło
i na dal sta no wi waż ny ele ment świa to wej
go spo dar ki – prze mysł ener gii – emi gru -
je ze Ślą ska do in nych re gio nów kra ju.
Wę giel nie jest je dy nym źró dłem ener gii!
A to prze cież prze mysł ener ge tycz ny
jest ob sza rem, gdzie za awan so wa ne tech -
no lo gie ma ją ol brzy mie zna cze nie. Jak
mo gli śmy po zwo lić na wy pro wa dze nie
prze my słu ener gii ze Ślą ska! 

– Te raz po zo sta je py ta nie, jak spra ‐
wić, że by mło dzi nie wy jeż dża li.

– Nie wy star czy, by nie wy jeż dża li. To
za ma ło! Że by być ma gne sem, trze ba
zro bić coś wię cej.

– Sa me mu się naj pierw na ma gne so ‐
wać?

– Mo że, ale nie chciał bym try wia li zo -
wać pro ble mu. De po pu la cja Ślą ska jest
rze czy wi ście po waż nym pro ble mem.
Dziś kry zys de mo gra ficz ny za czy na ją
już od czu wać ślą skie uczel nie. Nie ma
kto stu dio wać, a to ozna cza pro ble my fi -
nan so we uczel ni i pro ble my dla firm,
któ re sy gna li zu ją brak wy kwa li fi ko wa -
nych in for ma ty ków. Jesz cze nie daw no
Śląsk był wręcz „ko pal nią” spe cja li stów
z tej bran ży. Dziś na wet te za so by się wy -
czer pu ją i to nie ko niecz nie dla te go,
że in for ma ty ków jest mniej, ale dla te go,
że za po trze bo wa nie jest wie lo krot nie
więk sze. Po ko le nie dzi siej szych ma tu -
rzy stów, gdy za kil ka lat roz pocz nie ak -
tyw ność za wo do wą, nie za stą pi od cho -
dzą cych spe cja li stów. Kie dyś na Śląsk
przy jeż dża ło na stu dia wie lu mło dych
z ca łej Pol ski, a dziś już nie. Dla cze go?
Zły „mar ke ting”? „Wi ze ru nek”? Mo że
wi zja roz wo ju re gio nu by ła jed nak po -
trzeb na? 

– Pa rę dni te mu by łem na Po li tech ‐
ni ce Ślą skiej i wi dzia łem wiel kie ta bli ‐
ce z ogło sze nia mi pra co daw ców. Za ‐
trud nią już stu den tów... dru gie go ro ku
in for ma ty ki!

– Ależ ja to wi dzę w fir mach na co
dzień. Na to miast pro ble mem co raz
więk szej ran gi sta je się ab so lut ny brak
świa do mo ści po wa gi sy tu acji. Do ty czy
to zwłasz cza lo kal nych i re gio nal nych
de cy den tów po li tycz nych. 

– No tak, brak in for ma ty ków nie
za straj ku je, by ła by to naj mniej sza ma ‐
ni fe sta cja świa ta: obec ność ujem na!

– Do cho dzi do te go nie wiel ki wpływ
ślą skich po li ty ków na po li ty kę pań -
stwa.

– Z tym róż nie by wa ło w po przed nich
ka den cjach...

– Obec nie je dy nym przed sta wi cie lem
Ślą ska w rzą dzie jest mi ni ster... spor tu!
Zresz tą bar dzo kom pe tent ny i zna ją cy się
na spo rcie mło dy czło wiek. Ale Śląsk nie
ze spor tu ży je. W po przed nich ka den -
cjach nie by ło le piej, bo stan dzi siej -
szy – to sku tek wie lo let nich za nie chań.

– Mo że więc „Pro gram dla Ślą ska”...?
– Wśród twór ców do ku men tu wi dzia -

łem m.in. sze fów „So li dar no ści” i przed -
sta wi cie li BCC, ale ani jed ne go re pre zen -
tan ta sek to ra wy so kich tech no lo gii,
a prze cież ma my spo ro ta kich firm. Za -
bra kło ich gło su i to wi dać w ca łym „Pro -
gra mie”. Świa to wa ran ga Ka li for nii nie
wzię ła się z te go, że tam tej si urzęd ni cy
pi sa li pro gra my roz wo ju. Nie. Prze mysł
roz wi jał się dzię ki przed się bior com i na -

Świa to wa ran ga Ka li for nii nie wzię ła się z te go, że tam tej si urzęd ni cy pi sa li pro gra my roz wo ju. Nie. Prze mysł roz ‐
wi jał się dzię ki przed się bior com i na ukow com. I in we sto rom, któ rzy by li chęt ni do in we sto wa nia w ry zy kow ne
przed się wzię cia. Ro bi li swo je, nikt im nie prze szka dzał, a wie lu po ma ga ło. Pro fe so ro wie „od in no wa cji” od nich się
uczy li. Ad mi ni stra cja też py ta, jak im po móc, a nie na ka zu je.
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ukow com. Oni ro bi li swo je, nikt im nie
prze szka dzał, a wie lu po ma ga ło. Pro fe -
so ro wie „od in no wa cji” od nich się
uczy li. Ad mi ni stra cja też py ta, jak im po -
móc, a nie na ka zu je.

– A u nas tak nie mo że być?
– Na si pro fe so ro wie od in no wa cyj no -

ści ni gdy nie pro wa dzi li firm wy so kich
tech no lo gii. Czy ta ją mnó stwo mą drych
ksią żek, z te go się uczą i te go uczą swo -
ich stu den tów. 

– Te raz przy go to wy wa na jest usta wa
o ob ni że niu, czy wręcz re zy gna cji z po ‐
dat ków od ko rzy ści z in no wa cyj no ści...

– Ależ o tym by ła mo wa za wsze. Pa -
mię tam z hi sto rii swo jej przed się bior czo -
ści, że by ły okre sy zna czą ce go wspar -
cia go spo dar ki i by ły ca łe la ta
lek ce wa że nia... Oso bi ście uwa żam, że
w Pol sce znacz nie waż niej sze niż ob ni -
ża nie po dat ków są spra wie dli we i spraw -
nie dzia ła ją ce są dy oraz spraw na, życz -
li wa przed się bior com ad mi ni stra cja.
Jest więc szan sa, że obec na re for ma są -
dow nic twa i uspraw nie nie ad mi ni stra cji
po pra wi sy tu ację przed się bior ców.

– Czy te raz za no si się na wy raź ne
wspar cie?

– Ta kie są, jak wie my, pla ny rzą du.
Mam na dzie ję, że się zma te ria li zu ją.

– W ta kim ra zie, co mo że być per ‐
spek ty wicz ną wi zy tów ką Ślą ska? 

– Za brzmi to jak slo gan, ale po pierw -
sze jest to ko niecz ne, a po dru gie – Śląsk
już do te go doj rzał.

– Czy li?
– Go spo dar ka opar ta na wie dzy!
– O tym „Pro gram dla Ślą ska” czę ścio ‐

wo... tro chę jak by... mil czy?
– Nie ko niecz nie. Ale mu si my pa mię -

tać, że jest to pro gram in we sty cji, głów -
nie in fra struk tu ral nych. Jest coś o „in no -
wa cyj no ści”, ale mu si my zda wać so bie
spra wę z te go, że in we sto wa nie w „in -
no wa cyj ną go spo dar kę” to znacz nie
trud niej sze przed się wzię cie niż in we sto -
wa nie w in fra struk tu rę ko mu ni ka cyj ną.
Przy naj mniej je śli cho dzi o osią ga nie ce -
lów. Po za tym re ali za cja zło żo nej stra te -
gii roz wo ju jest w obec nej, ar cha icz nej
struk tu rze za rzą dza nia pań stwem bar dzo

trud na. Na uka, ba da nia i roz wój – to już
in ny re sort. Po dob nie MŚP.

– Za cy tu ję pe wien do ku ment, a Pan
mi po wie, skąd to za czerp ną łem:

Ist nie je dość po wszech ne prze ko na nie,
że przy szłość Gór ne go Ślą ska za le ży
od roz wią za nia pro ble mów ga łę zi prze -
my słu tra dy cyj nych dla na sze go re gio -
nu. Na szym zda niem przy szłość go spo -
dar cza re gio nu za le ży w głów nej mie rze
od te go czy, i jak szyb ko bę dzie my
w sta nie stwo rzyć tu wa run ki roz wo ju dla
no wych dzie dzin, ta kich, do któ rych
na le ży przy szłość. 

Ozna cza ło by to za stą pie nie stra te gii
o cha rak te rze de fen syw nym – stra te gią
ofen syw ną. Ta kie ro zu mo wa nie zmie ni
nie wąt pli wie per spek ty wę po strze ga -
nia pro ble mów zwią za nych z roz wo jem
re gio nu, po zwo li na zmia nę prio ry te tów
dzia ła nia i alo ka cji do stęp nych środ ków,
a w kon se kwen cji wpły nie po zy tyw nie
na pro ce sy roz wo jo we. 

Kre owa nie ta kiej po zy tyw nej wi zji
roz wo ju Gór ne go Ślą ska zmie ni spo sób
po strze ga nia na sze go ma kro re gio nu za -
rów no przez je go miesz kań ców jak
i przez oso by z ze wnątrz. Co raz wię cej
lu dzi za czy na so bie bo wiem zda wać
spra wę z te go, że wy kre owa ny przez me -
dia nie ko rzyst ny ob raz Gór ne go Ślą ska
nie od po wia da sta no wi rze czy wi ste mu.
Co raz czę ściej bo wiem oso by z ze -
wnątrz są zdzi wio ne i za sko czo ne, gdy
kon fron tu ją ol brzy mi po ten cjał go spo -
dar czy Gór ne go Ślą ska i nie złą sy tu ację
eko no micz ną je go miesz kań ców z ne ga -
tyw nym wi ze run kiem na sze go ma kro re -
gio nu stwo rzo nym przez me dia.

– Brzmi to zna jo mo...
– Bo to jest Pań ska wy po wiedź, opu ‐

bli ko wa na... 20 lat te mu! „Ra port
o Ślą sku” 6.03.1997. Dwa dzie ścia je den
lat te mu.

– I brzmi dość ak tu al nie. Po za tym
pro jekt AFNT i dwa po ro zu mie nia sa mo -
rzą do we, w ro ku 2002 i 2007. Zmar no -
wa ny czas. Zo bacz my, gdzie dwa dzie -
ścia lat te mu by ły Chi ny, a gdzie są dziś!

– Cze go więc za bra kło w „Pro gra mie
dla Ślą ska”?

– Nie chciał bym kry tycz nie wy po wia -
dać się na te mat te go pro gra mu, bo w sa -
mej rze czy jest to naj le piej przy go to wa -
ny pro gram, ja ki wi dzia łem. Ale brak
w nim kla row nej wi zji prze kształ ce nia
Ślą ska w re gion go spo dar ki opar tej
na wie dzy, na czym oso bi ście bar dzo mi
za le ży, choć rów no cze śnie „Pro gram”
mo że być do sko na łym ele men tem ta kiej
stra te gii.

– Co w ta kim ra zie po win ni śmy zro ‐
bić?

– Na ta kie py ta nie nie ma pro stej od -
po wie dzi. Ow szem, mo gę po wie dzieć:
zro bić to, al bo tam to. Ale tak na praw dę
od po wiedź – no wa stra te gia dla Ślą ska
i plan dzia łań – mu si być wy ni kiem
szcze gó ło wych ba dań i ana liz, w tym
ana liz po rów naw czych roz wią zań al ter -
na tyw nych. Ta kie ba da nia mia ły za po -
cząt ko wać re ali za cję pro jek tu AFNT, ale
pro jekt zo stał wstrzy ma ny przez ów cze -
sne go pre zy den ta Ka to wic i mar szał ka
ślą skie go, więc nic nie zro bio no. W ten
spo sób mi nę ło ko lej nych 10 lat. No i je -
ste śmy w punk cie wyj ścia. Te raz na le -
ża ło by za cząć od ta kich wła śnie ba dań
i ana liz. Idea Au to stra dy Firm No wych
Tech no lo gii, to nie tyl ko kon kret ny
pro jekt, ale rów nież ma rze nie, ma rze nie
aby po łu dnio wy re gion Pol ski, a w nim
Śląsk, stał się po now nie jed nym z cen -
trów cy wi li za cyj nych Eu ro py. Nie któ rzy
za rzu ca ją mi, że pro jekt jest co praw da
pięk ny, ale nie re al ny. To nie praw da.

– Je śli nie bę dzie my mie rzyć wy so ko
to nie zre ali zu je my żad ne go am bit ne ‐
go ce lu.

– Mu si my po łą czyć na sze ma rze nia
z kon kret nym pla nem dzia ła nia i go kon -
se kwent nie re ali zo wać. Do tych cza so we
dwa po ro zu mie nia: z ro ku 2002 i 2007
nie by ły re ali zo wa ne. Ale jak mó wi sta -
re pol skie przy sło wie: „Do trzech ra zy
sztu ka”. Wie rzę, że zre ali zu je my na sze
ma rze nie, bo dziś są ku te mu znacz nie
bar dziej sprzy ja ją ce oko licz no ści niż
w prze szło ści.

– Mi mo wszyst ko – po zo sta je my
opty mi sta mi. Dzię ku ję za roz mo wę.

■

Pod pi sa nie po ro zu mie nia sa mo rzą do we go na rzecz AFNT we Wro cła wiu 5.07.2007. Na zdję ciu, od le wej: prof. Piotr Mon carz – Stan ford Uni ver si ty;
Je rzy Szy mu ra – se na tor RP, au tor kon cep cji AFNT; An drzej Łoś – mar sza łek wo je wódz twa dol no ślą skie go; Ma rek Na wa ra – mar sza łek wo je wódz twa ma -
ło pol skie go; Ra fał Dut kie wicz – pre zy dent Wro cła wia (w za byt ko wych po miesz cze niach Urzę du Mia sta na wro cław skim Ryn ku). 
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Czy ta nia:

1.

Oto są dzie je po cząt ków po stwo rze -
niu nie ba i zie mi. 

Gdy Pan Bóg uczy nił zie mię i nie -
bo, nie by ło jesz cze żad ne go krze wu po -
lne go na zie mi, ani żad na tra wa po lna
jesz cze nie wze szła – bo Pan Bóg nie
zsy łał desz czu na zie mię i nie by ło
czło wie ka, któ ry by upra wiał zie mię
i rów ko pał w zie mi, aby w ten spo sób
na wad niać ca łą po wierzch nię gle -
by – wte dy to Pan Bóg ule pił czło wie -
ka z pro chu zie mi i tchnął w je go noz -
drza tchnie nie ży cia, wsku tek cze go
stał się czło wiek isto tą ży wą. 

A za sa dziw szy ogród w Eden
na wscho dzie, Pan Bóg umie ścił tam
czło wie ka, któ re go ule pił. Na roz kaz Pa -
na Bo ga wy ro sły z gle by wszel kie drze -
wa mi łe z wy glą du i smacz ny owoc ro -
dzą ce oraz drze wo ży cia w środ ku te go
ogro du i drze wo po zna nia do bra i zła.
(...)

Pan Bóg wziął za tem czło wie ka
i umie ścił go w ogro dzie Eden, aby upra -
wiał go i do glą dał. A przy tym Pan Bóg
dał czło wie ko wi ta ki roz kaz: „Z wszel -
kie go drze wa te go ogro du mo żesz spo -
ży wać we dług upodo ba nia; ale z drze -
wa po zna nia do bra i zła nie wol no ci jeść,
bo gdy z nie go spo ży jesz, nie chyb nie
umrzesz”. (...) 

Ule piw szy z gle by wszel kie zwie rzę ‐
ta lą do we i wszel kie pta ki po wietrz ne,
Pan Bóg przy pro wa dził je do męż czy ‐
zny, aby prze ko nać się, ja ką on da im
na zwę. (...) I tak męż czy zna dał na zwy
wszel kie mu by dłu, pta kom po wietrz ‐
nym i wszel kie mu zwie rzę ciu po lne mu
(...)

Księ ga Ro dza ju 2, 4-9;
15-17; 19-20a

2.

Na po cząt ku by ło Sło wo, 
a Sło wo by ło u Bo ga, 
i Bo giem by ło Sło wo. 
Ono by ło na po cząt ku u Bo ga. 
Wszyst ko przez Nie się sta ło, 
a bez Nie go nic się nie sta ło, 
co się sta ło. 
W Nim by ło ży cie, 
a ży cie by ło świa tło ścią lu dzi, 
a świa tłość w ciem no ści świe ci 
i ciem ność jej nie ogar nę ła. (...) 
By ła świa tłość praw dzi wa, 
któ ra oświe ca każ de go czło wie ka, 
gdy na świat przy cho dzi. 
Na świe cie by ło [Sło wo], 
a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie po znał. 
Przy szło do swo jej wła sno ści, 
a swoi Go nie przy ję li. 
Wszyst kim tym jed nak, któ rzy Je
przy ję li, 
da ło moc, aby się sta li dzieć mi Bo ży -
mi, 
tym, któ rzy wie rzą w imię Je go – 
któ rzy ani z krwi, 
ani z żą dzy cia ła, 
ani z wo li mę ża, 
ale z Bo ga się na ro dzi li. 
A Sło wo sta ło się cia łem 
i za miesz ka ło wśród nas. 

Ewan ge lia wg św. Ja na 1, 1-5; 9-
14a

1.
Te wspa nia łe – teo lo gicz nie i li te -
rac ko – czy ta nia bi blij ne two rzą ce,

obok psal mu i wer se tu Al le lu ja, li tur gię
sło wa dzi siej szej Eu cha ry stii, sy tu ują nas
na po gra ni czu dwóch li tur gicz nych epok
ży cia Ko ścio ła: okre su Bo że go Na ro dze -
nia i tzw. cza su zwy kłe go. Mo dli my się
prze cież dziś jesz cze śpie wem ko lęd,

kryp ta na szej ka te dry, któ ra jest miej scem
tej Mszy świę tej, cią gle jesz cze ja rzy się
świa tła mi cho inek i bla skiem bi ją cym
od żłób ka, ale sza ty li tur gicz ne przy bra -
ły bar wę już nie uro czy ste go zło ta, lecz
zwy kłej zie le ni. I wie le zna ków na zie -
mi i w nie bie, wple cio nych w li tur gię te -
go i naj bliż szych ty go dni przy po mni
nam, że nie uchron nie zbli ża my się
do Wiel kie go Po stu. Od świę to wa nia
do mę ki. W li tur gii jak w ży ciu, chcia -
ło by się rzec, choć wia ra przy po mi na
w tej kwe stii, że dro ga – tak w li tur gii jak
w ży ciu – ma swo je prze dłu że nie i wie -
dzie da le ko po za mę kę i śmierć... 

Zwłasz cza tekst dzi siej szej Ewan ge lii,
frag men ty mo nu men tal ne go Pro lo gu
świę te go Ja na, Hym nu o Lo go sie, kla -
sycz ne go miej sca bi blij ne go opo wia da -
ją ce go o Wcie le niu Chry stu sa, przy ku -
wa na szą uwa gę. Cen tral ne dla tej
ewan ge licz nej pe ry ko py grec kie po ję cie
Lo gos tłu ma czy my naj czę ściej ja ko
„Sło wo”. Ale za wie ra ono rów nież ta kie
zna cze nia jak „Sens” i „Ro zum”, a w in -
ten cji au to ra ozna cza przede wszyst -
kim Je zu sa Chry stu sa, Dru gą Oso bę
Trój cy Prze naj święt szej, któ ra do ko na -
ła In kar na cji i ja ko czło wiek „za miesz -
ka ła wśród nas” (w ory gi na le: „roz bi ła
na miot” wśród lu dzi, w na szym świe cie).
Lo gos to więc ro zum ne sło wo, peł ne sen -
su a więc i we wnętrz ne go pięk na swej
tre ści i for my, któ re pro wa dzi do Chry -
stu sa i Go, osta tecz nie, ozna cza. 

Ak cen tu ję ta kie ro zu mie nie po ję cia Lo -
gos z dzi siej szej Ewan ge lii nie bez
związ ku z na szą mo dli twą: za zmar łych
i ży wych człon ków Gór no ślą skie go To -
wa rzy stwa Li te rac kie go. Li te rac kie -
go – czy li związ ku tych, któ rzy słu ży li
bądź słu żą ro zum ne mu, sen sow ne mu,
pięk ne mu Sło wu. To bar dzo waż ne:
wła śnie ta dzi siej sza Ewan ge lia – Ja no -
wy Pro log – jest głów nie od po wie dzial -
na (ja ko tekst w tej kwe stii źró dło wy, fun -
da men tal ny) za wiel kie przy mie rze
mię dzy chrze ści jań stwem i sztu ką sło wa,
przy mie rze trwa ją ce już prze szło dwa ty -
sią ce lat. Hi sto ria te go przy mie rza by ła
i jest zmien na, wspa nia ła i burz li wa, ży -
cio daj na (dla obu sprzy mie rzo nych)
i skom pli ko wa na, ale je go fun da -
ment – ten wła śnie, ewan ge licz ny – jest
nie do pod wa że nia i nie do zbu rze nia.

Wy bra łem te wła śnie, „lo go so we”
Ja no we wer se ty do dzi siej szej li tur gii
z dwóch po wo dów. Po pierw sze: by od -
dać hołd Zmar łym, za któ rych się mo -
dli my – Lu dziom Sło wa. Po dru gie: by
dać do my śle nia i wie rze nia Ży wym,
w tym so bie – Lu dziom Sło wa.

2.
Pod sta wo wym na rzę dziem ro zu -
mie nia i in ter pre ta cji dzi siej szych

czy tań w – że tak po wiem – „GTL -owym
kon tek ście” na szej mo dli twy, niech
bę dą sło wa du cho we go prze wod ni ka
prze ło mu ty siąc le ci, świę te go Ja na

Ho mi lia pod czas Mszy św. za zmar łych i ży wych człon ków

Gór no ślą skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go 12 stycz nia 2018 r.

Li te ra tu ra
i teo lo gia

Ks. JERZY SZYMIK

sl02s30-32m  18-02-21  11:14  Strona 1



31

Paw ła II, wy po wie dzia ne 35. lat te mu
w Wied niu do środ ko wo eu ro pej skich
uczo nych i ar ty stów, w sa mym środ ku
im pa su pierw szej po ło wy lat osiem -
dzie sią tych, u pro gu wiel kich prze mian
koń ca dwu dzie ste go wie ku:

„Tak jed nost ka, jak spo łecz ność po -
trze bu ją sztu ki dla in ter pre ta cji świa ta
i ży cia, dla roz ja śnie nia epo ko wych
wy da rzeń, dla uję cia wiel ko ści i głę bi ist -
nie nia. Po trze bu ją sztu ki, aby zwró cić się
ku te mu, co prze wyż sza sfe rę sa mej uży -
tecz no ści i do pie ro w ten spo sób czło -
wiek jest w sta nie spoj rzeć na sa me go
sie bie. Po trze bu ją li te ra tu ry i po ezji: słów
ła god nych, a tak że pro ro czych i gniew -
nych, któ re czę sto kroć le piej doj rze wa -
ją w sa mot no ści i cier pie niu. We dług głę -
bo kiej my śli Beetho ve na, ar ty sta
po nie kąd po wo ła ny jest do służ by ka -
płań skiej. Tak że Ko ściół po trze bu je
sztu ki, nie ty le po to, aże by zle cać jej za -
da nia i w ten spo sób za pew nić so bie jej
służ bę, ale przede wszyst kim po to,
aby osią gnąć głęb sze po zna nie con di tio
hu ma na, wspa nia ło ści i nę dzy czło wie -
ka. Ko ściół po trze bu je sztu ki, aby le piej
wie dzieć, co kry je się w czło wie ku:
w tym czło wie ku, któ re mu ma gło sić
Ewan ge lię”1. W dzie sięć lat póź niej
na Uni wer sy te cie Wi leń skim tak okre -
ślił nad rzęd ny cel współ pra cy te go co ar -

ty stycz ne z tym, co re li gij ne: „Od no wio -
ne »przy mie rze« między Ko ścio łem
i świa tem kul tu ry (...) wy da je się być rze -
czą pil ną i ko niecz ną dla zro zu mie nia
tych na szych trud nych cza sów i roz po -
zna nia kie run ku, któ ry na le ża ło by
obrać”2.

Tak da ło by się – przy po mo cy pa pie -
skich słów – opi sać prze strzeń, w któ -
rej sy tu uje się pro blem, któ ry tu chciał -
bym roz wa żyć na kan wie bi blij nych
tek stów i na szej mo dli twy. Cho dzi naj -
ogól niej o kwe stię współ cze snej re la cji
„Sło wo – sło wo”, któ rą da ło by się też
wy ra zić sy no ni micz ną re la cją „teo lo -
gia – li te ra tu ra” (czy mo że le piej: „sło -
wo o Bo gu” – „sztu ka sło wa”). 

3.
Spró buj my dla upo rząd ko wa nia
re flek sji i po czy nie nia kil ku ko -

niecz nych wy ja śnień za py tać: czym jest
teo lo gia dzi siaj? Jest jed ną z sióstr
w wiel kiej ro dzi nie na uk (po kre wień stwo
za sa dza się na obec no ści ra tio w in stru -
men ta rium ba daw czym teo lo gii), ale
sio strą o wy ra zi stej ory gi nal no ści – to ja -
sne. Ety mo lo gicz nie jest teo -lo gia (sło -
wiań skie Bo ho -sło wie) „na uką o Bo gu”,
„mó wie niem o Bo gu”, czy też – jak chcą
nie któ re uję cia me to do lo gicz ne – na uką
o rze czy wi sto ści w per spek ty wie Bo ga
(praw dy o Bo gu). Mnie oso bi ście bli ska

jest de fi ni cja, któ rą swe go cza su sfor mu -
ło wał Jan Pa weł II: „Sło wo i na uka zro -
dzo ne ze Sło wa sa me go Bo ga”3. Klu -
czem do po praw ne go ro zu mie nia te go
okre śle nia jest wy da rze nie Wcie le nia.
Po nie waż to wła śnie w In kar na cji prze -
ma wia Bóg przez Sy na w spo sób naj wy -
mow niej szy, naj peł niej szy i osta tecz ny:
kie dy Sło wo (Lo gos) sta je się cia łem. 

Dla na szych roz wa żań mo ment to
klu czo wy. Oto bo wiem w Wy da rze niu
Wcie le nia „do ty ka my” ta jem ni cy jed no -
cze sne go kre su Bo żej mo wy i jej teo -lo -
gicz ne go po cząt ku. W tym do kład nie
sen sie Lo gos, Bóg -czło wiek, jest „no -
wym i osta tecz nym po cząt kiem” teo lo -
gii, a ona sa ma uczest ni czy w Bo skim
wy po wia da niu się „po ludz ku”, w re ali -
zo wa nej w Ko ście le mi sji Sło wa Wcie -
lo ne go. Tu też do ko nu je się „istot ne
otwar cie” teo lo gii na sło wo ja ko ta kie,
na „sztu kę sło wa” – li te ra tu rę w szcze -
gól no ści.

De fi nio wa nie teo lo gii przy po mo cy
tria dy „wia ra – ro zum – sło wo” ofe ru -
je ta kie ro zu mie nie „na uki o Bo gu”, któ -
re wy kra cza po za su chą na uko wość
(do daj my: o mo de lu nie rzad ko kon -
stru owa nym na wzor cu na uk przy rod ni -
czych, któ ry oka zu je się co kol wiek
przy cia sny dla teo lo gii a na pew no nie -
ade kwat ny dla jej po ten cjal nej współ pra -
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cy z li te ra tu rą...). Po waż ne po trak to wa -
nie „sło wa” w od po wie dzi na py ta nie
„czym jest teo lo gia?” spra wia, że scien -
tia fi dei mo że się stać uni wer sal ną i naj -
głęb szą z moż li wych od mia ną „roz -
-mo wy” (lo gii) ze świa tem: teo lo gia ja ko
(roz) mo wa o Bo gu, w któ rej uczest ni -
czy sam Bó g4. Rzecz ja sna wów czas je -
dy nie, gdy rzecz roz pa try wać w per spek -
ty wie ży wej wia ry.

Oczy wi ście, pra wie wszyst kie na uki
ma ją wy raz „sło wo” wbu do wa ne w na -
zwę wła sną. Ale prze cież w na uce o Bo -
gu „sło wo” funk cjo nu je w ta kim sa mym
jak w in nych na ukach, a jed no cze śnie
w róż nym wy mia rze i zna cze niu. Bo -
wiem ory gi nal ność (od ręb ność i je dy -
ność) teo lo gicz ne go sło wa bie rze się z je -
go źró deł: jest ono wy pro wa dza ne
nie ustan nie ze Sło wa. Au ten tycz na teo -
lo gia, god na tej na zwy, pra cu je w śro do -
wi sku Sło wa Ży cia, czy li prze ka zu je ży -
we sło wo o ży wym Bo gu ży we mu
czło wie ko wi. Dla te go też teo lo gia na wią -
zu je re la cje ze sztu ką; z li te ra tu rą pięk -
ną – szcze gól nie.

4.
Czym jest li te ra tu ra dzi siaj?
Pod po ję ciem „li te ra tu ry pięk nej”

(franc. bel les let tres; niem. Scho ene Li -
te ra tur, Dich tung; ang. bel les -let tres, po -
etry) ro zu miem – za Mi cha łem Gło wiń -
skim – „dział pi śmien nic twa obej mu ją cy
utwo ry, w któ rych do mi nu je funk cja es -
te tycz na, w prze ci wień stwie do ty pów
wy po wie dzi o cha rak te rze in for ma cyj -
nym, dy dak tycz nym, na uko wym, pu bli -
cy stycz nym itp.”5. Trze ba tu do dać, że
po ję cie „li te ra tu ra” jest w więk szo ści ję -
zy ków współ cze śnie sto so wa ne za mien -
nie z po ję ciem „li te ra tu ra pięk na”. 

Dla teo lo gii otwar tej na współ pra cę
z li te ra tu rą szcze gól nie waż ny jest zwią -
zek „sło wa pięk ne go” ze „sło wem praw -
dzi wym”, czy li kwe stia teo lo gicz no -
-epi ste mo lo gicz nej war to ści po zna nia
li te rac kie go. Roz pi sy wa li się na ten te -
mat już Pla ton i Ary sto te les oraz ty sią -
ce ich na stęp ców, ale new ral gicz na wy -
da je się zwłasz cza kwe stia tzw. za ło żeń
wstęp nych teo lo gicz nej opty ki, to zna -
czy od po wiedź na py ta nie o głę bię
i sto pień po kre wień stwa praw dy i pięk -
na, czy li o gno ze olo gicz ną war tość es -
te ty ki. Czy te za He gla: Wahr he it wa ere
nicht, wenn sie nicht schie ne und er schie -
ne – jest słusz na? Nie nam roz strzy gać
w tych skró to wych i po bież nych – si łą
rze czy – dy wa ga cjach. W każ dym ra zie
utoż sa miam swój po gląd z te zą Ja cqu -
es’a Ma ri ta ina. „Po zna nie po etyc -
kie” – pi sał – „jest tak na tu ral ne dla du -
cha ludz kie go, jak po wrót pta ka
do gniaz da; to ca ły wszech świat wra ca
ra zem z du chem do ta jem ni cze go gniaz -
da du szy”6.

I te raz: cze go tak ro zu mia ne, teo lo gia
i li te ra tu ra, mo gą się po so bie na wza jem
spo dzie wać? Ja kie ocze ki wa nia, ja kie

per spek ty wy współ pra cy? Ja kie jej po -
ten cjal ne owo ce?

Ba da nie i tym sa mym wspie ra nie
związ ków re li gii i kul tu ry to – w mo im
naj głęb szym prze ko na niu – obec nie
w hu ma ni sty ce wiel ka spra wa, istot ny
ele ment wzmac nia nia fun da men tów
atlan tyc kiej kul tu ry. Teo lo gia spo dzie -
wa się po li te ra tu rze pe ne tro wa nia naj -
głęb szych re jo nów eg zy sten cji i jej ta -
jem nic i na zy wa nia ich w ję zy ku
i re je strach (es te tycz nych), któ re są nie -
osią gal ne dla po za li te rac kich epi ste -
mo lo gii... W li ście z 12 lu te go 2003 r.
Cze sław Mi łosz za pro po no wał ta ką opi -
nię -zda nie na czwar tą stro nę okład ki to -
mu mo ich wier szy: „(...) wy da je mi się,
że re li gia mo że ura to wać po ezję
przed ota cza ją cym nas cha osem”7. Ten
sam pi sał kie dyś w ese ju: „je dy nie moż -
li wa ory gi nal ność pol skiej li te ra tu ry
za le żeć bę dzie od prze my śle nia pod sta -
wo wych kwe stii re li gij nych”8. Oto cze -
go spo dzie wa się li te ra tu ra po teo lo gii...

Bez sie bie – więd ną. Bez teo lo gii, jej
za ple cza, czuj nej obec no ści stró ża ta jem -
ni cy – li te ra tu ra sta je się ja ło wa, a by -
wa, że i de mo nicz nie de struk cyj na. Bez
li te ra tu ry, jej tyl ko wła ści wej pe ne tra cji
ję zy ka i fak tu ry rze czy wi sto ści – teo lo -
gia sta je się „nie prze ni kal ną, gład ką
ku lą”. To też z Mi ło sza, z Pie ska przy -
droż ne go: „To, co naj głęb sze i naj głę biej
we wła snym ży ciu do świad czo ne, prze -
mi jal ność lu dzi, cho ro ba, śmierć, mar -
ność opi nii i po glą dów, nie mo że być
wy ra żo ne w ję zy ku teo lo gii, któ ra
od wie lu stu le ci za okrą gla od po wie dzi
w gład kie ku le, ła twe do to cze nia, ale
jak by nie prze ni kal ne. Po ezja dwu dzie -
ste go wie ku, w tym co w niej naj bar dziej
istot ne, jest zbie ra niem da nych o rze -
czach osta tecz nych w kon dy cji ludz kiej,
i wy pra co wu je po te mu swój ję zyk, któ -
ry teo lo gia mo że wy ko rzy stać al bo
nie”9.

5.
Przy po mnij my punkt wyj ścia na -
szej re flek sji i obec nych w niej tez:

naj głęb sze i naj żyw sze źró dło ich – Sło -
wa i sło wa, teo lo gii i li te ra tu ry – po kre -
wień stwa tkwi w Bi blii, któ ra jest i teo -
lo gią i li te ra tu rą za ra zem, kwin te sen cją
ich oby dwu nie ja ko. Ja no wy Pro -
log – dzi siej sza Ewan ge lia – mó wi
wszak o tym, że ist nie je ja kiś we wnętrz -
ny zwią zek sło wa ze Sło wem, ja kieś
esen cjal ne wręcz za ko rze nie nie ludz kie -
go sło wa w Sło wie Wcie lo nym, ja kiś ro -
dzaj po kre wień stwa się ga ją cy głę bin
Bo ga sa me go. Pod kreśl my dla ja sno ści
raz jesz cze: nie przy pad ko wo prze cież Ja -
no wy Pro log wy ra ża isto tę Dru giej
Oso by Trój cy po ję ciem Lo gos. Fakt
ten mó wi nie tyl ko coś fun da men tal nie
waż ne go teo lo gicz nie o Je zu sie Chry stu -
sie, Je go isto cie, pre eg zy sten cji i pro eg -
zy sten cji, po cho dze niu i mi sji, ale rów -
nież coś nie zwy kle waż ne go o sło wie

ja ko ta kim. Tak że o wza jem nej re la cji
Sło wa i sło wa ludz kie go, o wię zi po mię -
dzy teo -Lo gią i sztu ką sło wa... 

Zaś ma low ni cza sce na za pi sa na w Ge -
ne sis (dzi siej sze pierw sze czy ta nie),
kie dy to Bóg przy pro wa dza do męż czy -
zny wszel kie zwie rzę ta lą do we i pta ki
po wietrz ne, „aby prze ko nać się, ja ką on
da im na zwę” rzecz tę do okre śla. Męż -
czy zna da je na zwę by dłu, pta kom i zwie -
rzę ciu, two rząc w ten spo sób teo lo -
gicz nie otwar ty ar che typ wszel kiej
li te ra tu ry – współ pra cow nicz ce Stwór -
cy, sło wem -imie niem wzmac nia ją cej
ist nie nie by tu po wo ła ne go do by cia
przez Stwór cę. Od tąd – czy li „od za -
wsze” – są krew ne: li te ra tu ra i teo lo gia,
pe ne tru ją ce Bo skie re jo ny stwo rze nia
i zba wie nia.

Od tąd od sło wa do Sło wa dro ga nie -
da le ka. W obu kie run kach.

Ka to wi ce, Kryp ta Ka te dry
pod we zwa niem Chry stu sa Kró la,

12-27 stycz nia 2018 r.

■

________

1) Na tu ra i sztu ka dro ga mi pro wa dzą -
cy mi do ta jem ni cy Bo ga. Spo tka nie
z przed sta wi cie la mi świa ta na uki i sztu -
ki, Wie deń, 12 IX 1983, w: Jan Pa weł II,
Wia ra i kul tu ra. Do ku men ty, prze mó wie -
nia, ho mi lie, red. M. Ra dwan, S. Wy lę -
żyk, T. Gorz ku la, Rzym – Lu blin 1998,
s. 209.

2) Przy mie rze mię dzy Ko ścio łem i kul -
tu rą. Prze mó wie nie do przed sta wi cie li
świa ta kul tu ry (frag men ty). Uni wer sy -
tet Wi leń ski, 5 IX 1993, „Ty go dnik Po -
wszech ny”, 47 (1993) nr 47, s. 13.

3) Prze mó wie nie Oj ca świę te go The -
olo gia, czy li Bo ho slo wie, w: Świa dec two
Ko ścio ła ka to lic kie go w sys te mie to ta -
li tar nym Eu ro py Środ ko wo -Wschod -
niej. Księ ga Kon gre su Teo lo gicz ne go Eu -
ro py Środ ko wo -Wschod niej, KUL 11-15
sierp nia 1991, red. J. Na gór ny, B. Jur -
czyk, J. S. Ga jek i in., Lu blin 1994,
s. 305.

4) Por. J. Szy mik, Teo lo gia w kra inie
pep si -co li. Od teo lo gii -na uki do teo lo -
gii -mą dro ści, War sza wa 1999, s. 44-58.

5) M. Gło wiń ski, Li te ra tu ra pięk na, w:
Słow nik ter mi nów li te rac kich, oprac. M.
Gło wiń ski, T. Kost kie wi czo wa i in.,
red. J. Sła wiń ski, Wro cław 19882, s. 260.

6) Pi sma fi lo zo ficz ne, tłum. J. Fen ry -
cho wa, Kra ków 1988, s. 301.

7) Ar chi wum au to ra.
8) Cz. Mi łosz (cyt za: J. Szy mik, Pro -

blem teo lo gicz ne go wy mia ru dzie ła li te -
rac kie go Cze sła wa Mi ło sza. Teo lo gia Li -
te ra tu ry, Ka to wi ce 1996, IV str. okład ki).

9) Kra ków 1997, s. 35.
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O
b ra za mi Krzysz to fa Rzeź nicz ka zaj -
mo wa łem się „z urzę du” przed pół ro -

kiem re cen zu jąc je go dok to rat. Nic za tem
dziw ne go, że ten tekst bę dzie ro dza jem
per sy fla żu, bo mo je zda nie na te mat je go
twór czo ści ani tro chę się nie zmie ni ło.

Krzysz tof Rzeź ni czek nie jest ma la -
rzem po chop nym. Wręcz prze ciw nie: jest
per fek cjo ni stą i to ta ce cha nie po zwa -
la mu uznać dzie ła za skoń czo ne, je śli nie
speł nia ono je go ocze ki wań w stop niu
naj wyż szym, po mi mo że tak zwa na pu -
blicz ność oka zu je swo ją sa tys fak cję
na dłu go przed koń cem je go twór cze go
tru du.

Za sta nów my się więc, co za wsze ma -
lo wał (i ma lu je do dziś) Krzysz tof Rzeź -
ni czek? 

Od po wiedź zda je się pro sta: świa tło.
Gdy by jed nak po zo stać przy tej re flek -
sji, uzna li by śmy, że wy star czy te raz
przy po mnieć de fi ni cję chia ro scu ro, czy li
kon tra stu mię dzy płasz czy zna mi oświe -
tlo ny mi a za cie nio ny mi, dzię ki któ rym
ma larz two rzy ilu zję trój wy mia ro wo ści
kreu jąc przy tym dra ma tycz ny, czy choć -
by po etyc ki na strój. Przy glą da jąc się da -
lej, za uwa ży li by śmy, że od ja kie goś
cza su ma lu je on świa tło sztucz ne: elek -
trycz ne. Tu znów wspo mi na jąc ob ra zy
Lu ki Cam bia sa, Ca ra vag gia, Rem brand -
ta czy Geo r ges’a de La To ura ce le bru ją -
cych mi go tli we świa tło świec, czy po mi -
ja jąc pla ka to wo jed no znacz ną Lam pę
ulicz ną Gia co ma Bal li sku pia jąc uwa gę
na Noc nych włó czę gach Edwar da Hop -
pe ra nie znaj dzie my się zna czą co bli żej
fe no me nu ma lar stwa Krzysz to fa Rzeź -
nicz ka, bo tu taj waż ny jest szta faż, wza -
jem ne re la cje bo ha te rów te go nok tur nu.
Nie co wię cej po do bieństw znaj du ję
w hop pe row skich Po ko jach do wy na ję -
cia, a to z po wo du sta wia nych przez ma -
la rza py tań o źró dło, a wła ści wie dwa źró -
dła świa tła: ze środ ka i z ze wnątrz
spor tre to wa ne go do mu. Gdy bym jed nak
nie Rzeź nicz ko wi, a Hop pe ro wi szu kał
pre ce den sów, to wspo mniał bym ra czej
ob ra zy z se rii Im pe rium świa tła Re ne Ma -
grit te’a z ra cji swo istej za ba wy spraw -
dza ny mi po wie le kroć „sta ły mi” re gu ła -
mi oświe tla nia sce ny ob ra zu. Nasz ma larz
jest da le ki od gry kon wen cja mi, nie
chce po pi sy wać się swo im nie wąt pli wym
zresz tą kunsz tem ma lar skim dla sa me go
tyl ko uwie rzy tel nia nia kom pe ten cji i do -
wo dze nia wy szu ka ne go po czu cia hu mo -
ru. Do strze gam w nim ra czej swo istą ob -
se sję, ka żą cą mu każ do ra zo wo, kie dy
ja kiś te mat czy wi zja głę bo ko go po ru -
szy, da wać im wy raz naj le piej jak po tra -
fi. Po zwo li łem so bie na kom ple ment wo -
bec je go umie jęt no ści, a ma my tu
do czy nie nia z war to ścia mi nie mal wy -
mie ra ją cy mi. Współ cze sna sztu ka nie
szu ka już te go ro dza ju kom pe ten cji.
Szcze ra ama torsz czy zna da le ko ła twiej
znaj du je po klask nie tyl ko u sze ro kiej,
wy edu ko wa nej w In ter ne cie pu blicz no -
ści, ale na wet u ju ro rów pre sti żo wych
kon kur sów i w opi nio twór czych, fa -
cho wych pe rio dy kach. Mi strzow sko
opa no wa ny warsz tat, nie prze cięt na wraż -
li wość na nie roz po zna wal ne dla in nych

niu an se ska li barw nej, dzie le nie wło sa
na czwo ro wo bec ja ko ści śla dów pędz -
la zo sta wia nych na płót nie, to dzi siaj ra -
czej ba last utrud nia ją cy marsz po suk ces.
Tym bar dziej do ce niam je go upór w kre -
owa niu ar te fak tów jed no znacz nie za ko -
twi czo nych w do me nie es te ty ki, co po -
strze gam ja ko ma ni fe sta cję po sta wy
za sad ni czo od mien nej od pa nu ją ce go
od po nad de ka dy prze ko na nia, że sto sow -
nym dla sztu ki współ cze snej jest ję zyk
so cjo lo gii i po li ty ki. (Cierp kie uwa gi do -
ty czą ce „mar twej na tu ry kry tycz nej”
od no szę do pol skich re aliów.)

Dzi siaj, gdy oce niam fo to-re ali stycz -
ny cykl stwo rzo ny w związ ku z prze wo -
dem dok tor skim do strze gam oprócz
tro pu mi stycz ne go dru gą je go ce chę:
zma ga nie z re al no ścią.

Naj pro ściej bę dzie mi to przed sta wić
po słu gu jąc się my ślą Ja cqu esa La ca na,
któ ry es te tycz ną kon tem pla cję de fi nio wał
okre śla jąc nie któ re kie run ki ja ko dą żą ce
do trom pe-oeil chcą ce oszu kać oko,
a ca łą sztu kę okre ślił ja ko pró bu ją cą
do mp te-re gard: ujarz mia ją cą spoj rze nie.

W swo ich wy wo dach La can przy wo -
łu jąc opo wieść o po je dyn ku mię dzy
Zeuk si sem (któ re go do sko na le zo bra zo -
wa ne wi no gro na znę ci ły pta ki) a Par ra -
sio sem (któ ry tak wier nie na ma lo wał za -
sło nę, że je go prze ciw nik chciał ją
prze su nąć by zo ba czyć, co się za nią kry -
je) wy wo dzi, że ca ła ta hi sto ria opo wia -
da o róż ni cy po mię dzy schwy ta nym,
znę co nym przy nę tą zwie rzę ciem a oszu -
ka nym czło wie kiem. Zwie rzę nę ci sa ma
po wierzch nia, czło wiek zaś da je się
oszu kać przez to, co le ży po za nią. We -
dług La ca na po za ob ra zem znaj du je
się re al ne, z któ rym ma larz ja ko twór -
ca wcho dzi w dia log. W kon klu zji prze -
ciw sta wia owo re al ne znaj du ją ce się po -
za ob ra zem, nie ustan nie nas nę cą ce
sym bo licz ne mu bę dą ce mu wręcz re al ne -
go ne ga ty wem. Owo re al ne ma jesz cze
do te go moc kwe stio no wa nia daw ne go
przy wi le ju pod mio tu po le ga ją ce go
na po sia da niu wzro ku i sa mo świa do mo -
ści, jak rów nież daw ne pa no wa nie pod -
mio tu nad re pre zen ta cją w tym aspek cie,
któ ry świad czy o jej przy na leż no ści
do pod mio tu. Ka że to La ca no wi na tra -
dy cyj ny sto żek per spek ty wy wy cho -
dzą cej z pod mio tu, na ło żyć in ny sto żek,
któ ry wy cho dzi z przed mio tu na po zio -
mie źró dła świa tła na zwa ne go przez nie -
go spoj rze niem. 

Te zna le zio ne kie dyś w książ ce Ha la
Fo ste ra: Po wrót re al ne go spe ku la cje

wy da ją się jak ulał pa so wać do mo jej pró -
by od czy ta nia na no wo fe no me nu twór -
czo ści Krzysz to fa Rzeź nicz ka. Mógł -
bym też pójść da lej tro pem Fo ste ra
i spe ku lo wać nad hi per bądź sur re ali -
stycz ną na tu rą je go twór czo ści. Na le ża -
ło by wte dy za au to rem za ry zy ko wać
twier dze nie, że hi per re alizm wią że się
z tym, co naj niż sze i chce się nad tym
uno sić. W prze ci wień stwie do sur re ali zmu
chce ukry wać, a nie ujaw niać to, co re -
al ne. Te pró by ska za ne są (zda niem Fo -
ste ra) na nie po wo dze nie, bo ilu zja nie po -
tra fi oszu kać oka ani ujarz mić spoj rze nia
a więc ochro nić przed re al nym sta jąc się
trau ma tycz nym ilu zjo ni zmem. Ak ces
Krzysz to fa Rzeź nicz ka do nur tu sur re ali -
stycz ne go oka zu je się wte dy ze wszech
miar uspra wie dli wio ny, cze go do dat ko -
wo do wo dzą ty tu ły ob ra zów, któ ry mi zda -
je się nas za pra szać na uli cę Pszczyń ską,
Ryb nic ką, pod dom Pre isa. Naj le piej
no cą. Z te zą La ca na o dwu na kła da ją cych
się stoż kach w ra mach pa trze nia na ob -
raz ry mu je się za bieg Krzysz to fa Rzeź -
nicz ka wpro wa dza ją cy je go sa me go – au -
to ra w tkan kę ob ra zów: Li ght My Fi re
czy Pszczyń ska. Tak więc ry zy ku jąc da -
lej: zna ny nam do tąd Krzysz tof Rzeź ni -
czek – ma larz wy po wia da ją cy się w ję -
zy ku sym bo li wkra cza jąc w do me nę
sur re ali zmu za czął mie rzyć się z re al no -
ścią w jej oni rycz nym kształ cie. Za czął
no bi li to wać sto ją ce go przed ob ra zem wi -
dza czy niąc z nie go nie zby wal ny ele ment
te go ob ra zu struk tu ry.

To za nu rzo ne w się ga ją cej XVII wie -
ku tra dy cji ma lar stwo ma za ra zem wie -
le cech sztu ki na wskroś współ cze snej.
Wię cej na wet: są dzę, że sztu ka Krzysz -
to fa Rzeź nicz ka nie ja ko an ty cy pu je
zmia ny w sto so wa niu kry te riów oce ny
wo bec sztu ki dziś w Pol sce po wsta ją cej.

Co raz licz niej sze gło sy pu blicz no ści
ocze ku ją cej na dzie ła z po wro tem osa -
dzo ne w ka te go riach sze ro ko ro zu mia -
nej es te ty ki, nie ko niecz nie na zna czo nej
cu dzy sło wem post mo der ni zmu zna la zły
już wła ści wy re zo nans na wie lu świa to -
wych prze glą dach w cy klach bien na le,
czy trien na le, jak choć by ze szło rocz ne
Bien na le w Lyonie.

Ty le mo ich do brych prze czuć. Naj bliż -
sze la ta po ka żą, czy Krzysz tof Rzeź ni -
czek „zna czą co za zna czy” na leż ne mu
miej sce we współ cze snej sztu ce pol skiej,
czy jak zwy kle by łem w „myl nym błę -
dzie”.

KA ZI MIERZ CIE ŚLIK

Ma lo wa ne

no cą
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U
le pi łem so bie ar ma tę z pla ste li ny i wło ży łem tam kul ki z no sa, w to ule pie -
nie „mnie”. I wy strze li łem. I le cia ły te kóz ki tam gdzie chcia ły, cho ciaż cza -

sem tra fi łem w to co mnie naj bar dziej wku rza ło, w te róż ne Klę ski. Bo idzie ta -
ki Klę sek i tyl ko knu je, jak ci klę skę pod ło żyć, i ły pie, uśmie cha się ni by,
prze że gnu je, a tu nóż mu z kie sze ni wy ła zi. Mó wi: „… A ten, ten, co to tak tyl -
ko gry zmo li i bry ka na sce nie w obro nie ho dow li wła snych kar to fli, czy cze goś
tam, ten, ten, te go to trze ba no…, zjeść. Nie wstydź my się te go, ma my prze cież
po rząd ne pod wa li ny ku te mu i lu bią nas dziew czy ny”. Nie wy trzy ma łem te go
bra ku fun da men tu i ko lej ny raz ar ma tę za ła do wa łem. No i po le cia ła kóz ka….
nie miz drzyć się, by naj mniej, tyl ko w Klę ska przy wa lić ro ga mi co try umf uwiel -
bia ją. A tych Klę sków wo kół peł no ła zi. Och, moż na se po strze lać aż kóz brak -
nie. Ale raz strze li łem dla sa me go wła śnie try um fu, w gó rę, tak jak się strze la
dla praw dzi we go bo ha te ra (bar dzo ci che go zresz tą), sal wą ho no ru. Strze li łem
dla Fran ka Pru sa*, co o klę skach grał po ema ty na har mo nii. A wła ści wie o zwy -
cię stwach za wsze grał, bo każ dy je go utwór był zwy cię stwem, nie tyl ko spraw -
nych pal ców i słu chu, ale wszyst kich za słu cha nych w nie go dusz. Za to war to
strze lać w nie bo, z kóz, a mo że bar dziej z róż. Bo Fra nek ko chał ró że, zresz tą
wszyst ko ko chał, dla te go za koł nierz nie wy le wał. Na gło wie miał bia łą, du żą
mi chę z pla sti ku, wy kle jo ną prze ze mnie sce na mi spek ta klu „Mu chy -Dwo je”,
jak z ja kie goś ple mie nia Fa ra onów czy Wróż bi tów. I tak grał, grał, a te atr mu
tań czył na gło wie. I te wszyst kie Beetho ve ny, Ba chy, Gre eny też tam tań czy ły,
wszy scy ra zem jak ja kaś ple ja da. Dla Fran ka nie ża łu ję tych kul ko -kóz, za mie -
nio nych w ró że, więc jesz cze raz w nie bo łu bu du!

Klę ski to mrocz na po wło ka tej wy dzie li ny ochrzczo nej, co tyl ko ła zi i zrzę -
dzi i zrzę dzi że „ma ło, za ma ło, e tam, ja to pier do lę…” A ten Klę sek u gó ry no -
mi no wa ny, z po gar dą: „Niech tyl ko mor dę za mknie, daj cie mu coś, daj cie, chcę
mieć wresz cie świę ty spo kój i li mu zy nę!”. Nie chce mi się już ga dać o tych Klę -
skach, bo ich peł no wo kół, za du żo. Ale jak mi się za chce, to zno wu so bie strze -
lę. Ar ma tę prze cież mam, więc nie ma pro ble mu. Te raz idę na śnia da nie, by kóz -
ki na kar mić. Pa sterz ze mnie da da istycz ny, to fakt, ale lep szy ta ki niż ża den.

* Fran ci szek Prus – ur. 8.01.1953 r. w Jej ko wi cach (ko ło Ryb ni ka),
zm. 31.08.2012. Wy bit ny akor de oni sta, ab sol went Aka de mii Mu zycz nej w Ka -
to wi cach, wie lo let ni pe da gog ryb nic kiej szko ły mu zycz nej. Je go naj wyż szą kla -
sę wy ko naw czą po twier dzi ły suk ce sy na Mię dzy na ro do wych Kon kur sach w Klin -
gen thal i Bruk se li oraz fe sti wa lach w Por tu ga lii, Szwaj ca rii i we Wło szech.
za ło ży ciel i li der ze spo łu Frank Prus Trio, był rów nież zwią za ny z Ka pe lą ze Ślą -
ska im. Jó ze fa Po lo ka i Te atrem Ma ria na Bed nar ka.

R
ocz ni ca śmier ci, a zwłasz cza oso by zna nej jest bar dziej ży wa (ja ko for ma)
niż ta oso ba za ży cia by ła. Ce le bra stwa rza swo ją for mę 10 ra zy więk szą od oso -

by ży ją cej w cza sie mi nio nym, któ rą wspo mi na my, for mę wy ol brzy mio ną, wy -
ja skra wio ną, gro te sko wą, cie kaw szą od czło wie ka – te go by łe go po wiedz my ar -
ty sty, któ re go się mi ja ło na co dzień na uli cy. Idzie so bie ta ka „ROCZ NI CA
ŚMIER CI” i ki wa się, kwę ka coś, mo że coś mó wi, ale nie zbyt zro zu mia le. Waż -
ne że się od by wa w so bie, wy peł nia jąc me dia od brze gu do brze gu. Mó wią coś
o niej i pi szą bar dzo po waż nie i pom pa tycz nie. Mu zy ka gra. A ta le zie, to czy
się, do ma ga się kwia tów i po kło nów, lep szych de kla ma cji jej dzieł, wy raź niej -
szych, do nio ślej szych, czo ło bit nych. Ta po stać za czy na obej mo wać spo rą
prze strzeń. Lu dzie za czy na ją do strze gać, że za ży cia ten czło wiek był o wie le
spo koj niej szy i skrom niej szy niż te raz po śmier ci. Ni by nie ży je, a tak się da je
we zna ki wszyst kim, roz py cha się. Rocz ni ca śmier ci stwa rza dru gą for mę ży -
cia jak so bo wtór w te atrze Kan to ra. Do praw dy ten wy miar pla stycz ny tej for -
my „Rocz ni cy” jest co naj mniej ocie ra ją cy się o fe no men ja kie goś wiecz ne go
ży cia pu blicz ne go, co jest mo że oczy wi stą kon se kwen cją, ale nie wiem czy aż
w ta kiej ska li i w ta kiej for mie? Nie wiem, nie znam się na wiecz no ściach,
a zwłasz cza za słu żo nych wiecz no ściach. I py ta nia jak szczu ry, za wsze bę dą z ką -
tów wąt pli wo ści wy ła zić. Mo że i do brze. Idzie so bie na przy kład dro gą ta ka Stu -
let nia Rocz ni ca Śmier ci Pusz ki na, ko ja rząc się z róż ny mi in ny mi Rocz ni ca mi
(a więc le zie ca ły po chód tych Rocz nic, po śród wrza sków), le zie. Cie ka we jak -
bym ja ją oso bi ście wy ko nał, gdy bym miał ją po wo łać do ży cia. Cóż by to za masz -
ka ra za czę ła śpie wać tym swo im dziw nym po śmiert nym gło sem, ja kim kro kiem
by szła? Czy zmie ni ło by się coś istot ne go w kwe stiach sztu ki?, wy mia ry obec -
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ne go cza su i wy mia ry po śmiert ne?, je śli ta kie ist nie ją? Nie
bar dzo wiem co by się zmie ni ło, ale wiem że czło wiek nie
zno si pust ki. W każ dym ra zie rocz ni ce śmier ci, to nie zbyt
świa do mie upra wia ny te atr. Chy ba że się my lę.

Z
NIE SMA KIEM – któż tej bra my nie po znał, prze kra cza -
jąc sen su al ność, przez któ rą jak naj szyb ciej chciał prze -

brnąć jak przez tą „Ar be it Macht Frei”, czy coś po dob ne -
go, by le jak naj da lej od te go co cię po mniej sza i upa dla. Ale
któż to ten, co o 22.30 wy wo zi ku beł cuch ną cych śmie cio -
rów na dro gę, bo ju tro przy je dzie śmie cia ra i weź mie je z nie -
sma kiem. Ci fa ce ci w po ma rań czo wych ka mi zel kach znie -
sma cza ni są co dzien nie przez osiem go dzin, co naj mniej.
Nie wiem czy nie smak w ogó le ich opusz cza w ży ciu, je -
śli z te go trze ba się utrzy my wać. Ale kon se kwen cje te go,
wy da je mi się, są wiel ko ści tej okrop nej, po nu rej bra my, któ -
rą jak naj prę dzej chcia ło by się wy pluć z sie bie. Ja też te śmie -
cio ry wy wo żę na dro gę, gdyż nie smak ten jest ogól nie za -
twier dzo ny przez pra wo, przez pra wo gmin ne. Dwa dzie ścia
zło tych na mie siąc pła cę za ten nie smak. Nie jest to żad na
re we la cja pod żad nym wzglę dem, ale ten nie smak nas łą -
czy. My go nie lu bi my, ale on po ci chu nas łą czy, w ja kimś
ogól nym nie sma ku na więk szą ska lę. To jak prze spa ce ro -
wa nie się przez pie kło Dan te go, gdzie trze ba spo tkać zna -
jo mych.

GÓW NO MNIE TO OB CHO DZI – to dru ga bra ma (bez
żad ne go cu dzy sło wu), któ rej chęt nie wy my ka my się. Jest
cią gle otwar ta, by wie trzyć się? Gdy pa da ją desz cze, są sia -
dom wy cie ka z szam ba i ciek nie to pod mo ją bra mę. Śmier -
dzi szczy na mi. Nie smak mnie od wra ca od wła snej furt ki,
lu dzie! Ja kim pra wem? Zmu sza ją mnie by in ter we nio wać.
Po psu ją się sto sun ki, jak to zwy kle by wa. Tak to ich re li -
gij ne ob li cze (bo re gu lar nie uczęsz cza ją do ko ścio ła) si ka -
czy zza pło tu stwo rzy ło ko lej ną bra mę. TO NIE SMAK ZE
SMA KIEM, gdyż do pusz czam tu, jak to zwy kle u mnie by -
wa, kro plę na dziei na roz wią za nie po ko jo we. Lecz to do -
pie ro wstęp do te go bu kie tu Ho mo mul ti plex, tej isto ty zło -
żo nej. Ktoś po wie, to tyl ko re to rycz ne ba nia lu ki, śmier dzą ce
za czep ką i mor do bij ką? Och, od cię li mi gło wę, któ ra ska -
cze po pla cu i krzy czy „śli po ki!, śli po ki!”

Ge nial ne ro bac two, na da ją ce się do wyj ścia. Bo my zno -
wu mu si my wyjść przez Mo rza Czer wo ne, gdyż in nych mórz
nie ma, sa ma czer wień krwi. Exo dus, część 2. 

Ciek nie mi z szam ba, ale nie do są sia dów, bo w do le miesz -
kam. Tak jest za wsze, gdy go ście przy ja dą, to mi prze cie -
ka. Ale nie bę dę przy go to wy wał prze cież sto łów w po lu, tyl -
ko w do mu. Nie smak ze Sma kiem mu szą się spo tkać, a jak że.
Nie znam tych dwóch go ści tak na praw dę, a naj bar dziej w so -
bie. Ale ten te atr li to ści nie ma, bo for ma nie zna li to ści, ona
po pro stu mu si być. „No to pyrsk, na zdro wie!”, „Eve ry -
bo dy po mi do ry”, jak ma wia mój szwa gier, siup! Za czy na
się fer men ta cja tej mie szan ki: ge stów, min, strzęp ków słów,
ro śnie, na bie ra pro cen tów. Znam kon se kwen cję te go. Wiem
że zo sta łem tyl ko obor ni kiem przy szło ści, mo że dla in nych
Wiel kiej Przy szło ści?, że przyj dą i wszyst ko we zmą w po -
sia da nie, mo je sło wa też. Ale gdzie kró le stwo mo je go uko -
je nia?, ge nial ność za miesz ka nia w chwi li obec nej jak
w do mu sło wa. Nie dłu go przy je dzie becz ko wóz i da od po -
cząć zie mi, przy naj mniej na chwi lę. Nie smak ze Sma kiem
za tań czą ostat ni ta niec we mnie, przed prze rwą, któ rą jest
mil cze nie co dzien no ści. Ale czy Nie smak i Smak mo że mil -
czeć? Gdy to pi sa łem, usły sza łem w ra diu z ra na, że wczo -
raj w Po zna niu roz po czę ły się Mię dzy na ro do we Tar gi
Żyw no ści. Po cią gną łem no sem, za zgrzy ta łem zę ba mi,
prze łkną łem coś, ob li za łem war gi, ale jed nak cią gle się bo -
ję, by się nie znie sma czyć sa mym so bą. 

Z
a nim wy ga śnie we mnie świa do mość, czy li wy cią gnę ko -
py ta, chciał bym opi sać słoń ce, któ re jak po da ru nek prze -

ka za ła mi mo ja mat ka na ta cy mo je go ży wo ta. Wie lu jak ja,
przy gnie ce ni zgro zą tak zwa ne go po rząd ku, nie wie co z tym
fan tem zro bić, jak je opi sać? I w ra mach re kom pen sa ty zaj -
mu ją się ja kąś da le ko po chod ną for mą te go „ob raz ka”.
Na przy kład ro bią ka rie rę à la sło necz ną, al bo tro chę mniej
sło necz ną, al bo prze dłu ża ją so bie pe ni sy, że by by ło jesz cze
sło necz nej i wy my śla ją róż nych bo gów z jed nym roz pa lo -
nym okiem. Ja jed nak da lej nie wiem jak opi sać to słoń ce,
choć Gior da no Bru no w pew nym sen sie już zło żył za nas ofia -
rę, pło nąc na sto sie w obro nie słoń ca, moż na te raz pi sać do -
wol nie, ile się chce. Ale prze cież nie bę dę ga dał głu pot, że
to tyl ko ku pa ga zów i ognia. Sens pre zen tu słoń ca jest gdzie
in dziej. Tyl ko gdzie? Za cznę od sko pa nia ko ta. To bru tal ne,
ale od da je wa gę pro ble mu, tak mi się wy da je – jak by ca łe
okru cień stwo świa ta by ło już wpi sa ne w es te ty kę słoń ca.
A więc tak mu du pę sko pię, że coś we mnie się obu dzi i spoj -
rzę ina czej na słoń ce. A jak to bę dzie za cią żo na kot ka po bzy -
kan ku, to tym bar dziej. Sierść mnie za wsze pro wo ko wa -
ła. I nic na to nie po ra dzę, że lu bię się zbli żać do praw dy
o so bie. Po sta wię za tem na to, cze go się naj bar dziej bo ję,
na brak słoń ca, wte dy wszyst kie na sze na wet naj gor sze rze -
czy i wa dy sta ją się tyl ko ma ły mi bła host ka mi i świe cą
w ciem no ściach jak gwiaz dy (po cie sze nie dla róż nych ka -
na lii i kre atur). Ale czy to jest mą dre, tym się po cie szać? Ta -
kie ki lo gra my wie dzy o słoń cu wszę dzie le żą, a ja tu chcę
ko ta sko pać i plo tę ja kieś dyr dy ma ły o tej naj więk szej gwieź -
dzie w na szej ga lak ty ce. Słoń ce to słoń ce, z pew no ścią to ja -
kieś bó stwo, któ re mu trze ba od dać na le ży ty hołd (na wet jak -
by to był hołd nie wie dzy), sma ru jąc twarz kre mem, al bo
zja da jąc ukry te pro my ki na śnia da nie, obiad i ko la cję, co naj -
mniej. O mam ma mi ja, gdzie ten mój ob ra zek słoń ca? Cią -
gle mi tkwi gdzieś pod ję zy kiem a ja nie mo gę go stam tąd
wy do być i prze mie nić w sło wa. Osta tecz nie moż na wy ci snąć
tro chę farb na pa le tę i wal nąć na płót no ja kiś sen ty men tal -
ny land szaft z okrą głą czer wo na wą ku lą, zni ka ją cą za ho ry -
zon tem. Po tem pójść do to a le ty i na ba zgrać na drzwiach jak
za daw nych cza sów „tu się ro bi ser dla ZSRR”, al bo ja kiś
in ny try wia lizm, bar dziej współ cze sny, jak np. „Uwa ga! To -
nie my w gów nia nym glo ba li zmie! Złap się klam ki!” Po tem
uru cho mić spłucz kę, tak że sło necz nie, jak się da. Bo my ho -
li stycz ni od ko rze ni je ste śmy, lecz w de spe ra cji ja kiejś wy -
pi su je my róż ne głup stwa na drzwiach, jak by to mia ło nas zbli -
żyć do ucha igiel ne go, też po rów ny wa ne go do drzwi. Tyl ko
że nie wia do mo, czy też na le żą ce go do tej sa mej sło necz nej
księ gi, czy ra czej do ja kiejś po nad sło necz nej dziu ry. Na ra -
zie na mo im stat ku ko smicz nym Zna ku Za py ta nia cią gle okrą -
żam tę ta jem ni cę słoń ca. ■
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na wet o 70%, za rzą dza nia biz ne so we go
o 61%, za rzą dza nia cza sem o 57%  oraz
sku tecz no ści ze spo łu o 51%”5, to kwe -
stia pro fe sjo na li za cji za wo du sta je się na -
praw dę waż na. Dla te go war to spraw dzać
ko go wy bie ra my na swo je go co acha. 

Uważ ność na dru gie go czło wie ka

Z
yg munt Bau man słusz nie twier dził, że
nad miar wie dzy w świe cie współ cze -

snym jest pro ble mem bo wiem nasz
mózg nie zwięk szył swo jej po jem no ści,
a licz ba in for ma cji na pły wa ją cych do nie -
go w bar dzo krót kich se kwen cjach cza -
so wych wzro sła o set ki pro cen t6.
To swo iste ob cią że nie po znaw cze na sze -
go po ko le nia spo wo do wa ło wzra sta ją cy
po ziom „nie ra dze nia so bie” nie tyl ko
z emo cja mi, ale tak że z za da nia mi i ce -
la mi, któ re so bie wy zna cza my. Okre śle -
nie prio ry te tów, sku tecz ność w za rzą dza -
niu cza sem i zmia ną to ob sza ry
wy ma ga ją ce obec nie na tych mia sto we go
wspar cia. Jak by prze kor nie co ach nie
wspie ra. Po wo du je, że klient sam od kry -
wa, że ma wy star cza ją ce za so by i po ten -
cjał, by zmie rzyć się z cze ka ją cy mi go za -
da nia mi. Czło wiek za czy na ro zu mieć, że
do kład ność w wy zna cza niu ce lów to pra -
ca ze swo imi na wy ka mi i prze ko na nia -
mi, któ re naj trud niej zmie nić. W koń cu
uzmy sła wia so bie, że naj waż niej sze są te
py ta nia, któ re za da je so bie w mo men cie
zmia ny i po dej mo wa nia wy zwań. 

W dzi siej szym świe cie prze peł nio -
nym go to wy mi prze pi sa mi na uda ny
zwią zek, roz wód, zdra dę i suk ces za wo -
do wy tak na praw dę bra ku je uważ no ści
na dru gie go czło wie ka. Pra sa za peł nio na
jest go to wy mi re cep ta mi na osią gnię cie
suk ce su w każ dym ob sza rze ży cia oraz
szyb ki mi po ra da mi, jak po stę po wać
w sy tu acji, gdy part ner nie speł nia na szych
ocze ki wań, a pra ca nie da je sa tys fak cji. 

Pro fe sjo nal ny co ach nie udzie la rad
i nie in ge ru je w prze strzeń klien ta.
Nie in ter pre tu je i nie oce nia. Słu cha.
Jest uważ ny i sku pio ny. Nie lek ce wa ży
chwi li spo tka nia. Two rzy prze strzeń,
w któ rej klient za czy na wy ra żać sie bie.
Wy ko rzy stu je ci szę. Na wią zu je z nim
głę bo ką re la cję opar tą na za ufa niu. Pre -
cy zyj nie za da je py ta nia i kie ru je klien -
ta do zmia ny per spek ty wy.

Co aching w prze strze ni mul ti kul tu ro wej

P
rze strzeń mul ti kul tu ro wa by ła by
wspa nia ła gdy by śmy za pro jek to wa li

ją ja ko nie po wta rzal ne, z ra cji wła śnie
zmie nia ją cych się wa run ków kul tu ro -
wych, miej sce spo tkań, wza jem ne go
zro zu mie nia i dzie le nia się wie dzą. Jed -
nak że dziś, w wa run kach wciąż ro sną -
ce go za gro że nia ter ro ry zmem, pro ce sy
mul ti kul tu ro we nie na le żą do naj ła -
twiej szych. Z nie po ko jem ob ser wu je my
an tro po fa gię i antro po emię. Ne ga tyw ne
skryp ty pa mię ci kul tu ro wych i hi sto rycz -
nych do świad czeń za bi ja ją w nas uważ -
ność na dru gie go czło wie ka. „Kul tu ra

Co aching ja ko
prze strzeń spo tka nia 

ANITA FRANKOWIAK

Co aching w gąsz czu zna czeń

C
o aching jest dzi siaj mod nym ter mi -
nem, któ ry nie ste ty bar dzo czę sto by -

wa my lo ny z mo ty wa cją, wzmac nia niem
po ten cja łu, do radz twem i wie lo ma in ny -
mi po ję cia mi zwią za ny mi z pra cą
nad roz wo jem czło wie ka. Tym cza sem
jest to głę bo ki, za wsze w peł ni in dy wi -
du al ny pro ces „po zna wa nia sie bie i od -
kry wa nia swo ich mo ty wów do dzia ła nia
oraz prze ko nań na te mat moż li wo ści osią -
gnię cia po sta wio nych so bie ce lów. Jest
to rów nież re la cja z co achem, któ ry po -
ma ga w tym pro ce sie osią gnąć no we re -
zul ta ty – oso bi ste, za wo do we oraz biz -
ne so we” 1. Na pew no nie jest to te ra pia
ani mo ty wo wa nie klien ta. Na stro nie Izby
Co achin gu, bez stron nej i nie za leż nej
or ga ni za cji re pre zen tu ją cej in te re sy śro -
do wi ska co achin go we go w Pol sce, mo -
że my prze czy tać, że co aching jest me to -
dą wspie ra nia roz wo ju „re ali zo wa ną
w for mie cy klu spo tkań po mię dzy co -
achem a klien tem, pod czas któ rych co -
ach, po przez ak tyw ne słu cha nie, za da wa -
nie py tań oraz sto so wa nie in nych
spe cy ficz nych na rzę dzi i za dań roz wo -
jo wych, to wa rzy szy klien to wi w wy zna -
cza niu waż nych dla nie go ce lów, od naj -
dy wa niu we wnętrz nych za so bów
po trzeb nych do ich re ali za cji oraz usta -
la niu i wdra ża niu pla nów dzia łań. Co ach
wspie ra klien ta w od kry wa niu i efek tyw -
nym wy ko rzy sta niu oso bi ste go po ten cja -
łu ce lem pod no sze nia ja ko ści ży cia”2.

O po pu lar no ści co achin gu mó wią sta -
ty sty ki bran żo we. Już na po cząt -
ku XXI w. cza so pi smo „The Eco no mist”
osza co wa ło ten ry nek na świe cie na po -
nad mi liard do la ró w3. W Pol sce w ubie -
głym ro ku war tość ryn ku co achin gu
prze kro czy ła 40 mln zł, a za in te re so wa -
nie nim wciąż ro śnie.

Po cząt ków co achin gu moż na po szu -
ki wać w Hu man Po ten tial Mo ve ment,
czy li psy cho lo gii hu ma ni stycz nej sku -
pio nej na ludz kim po ten cja le. Oczy wi -
ście źró deł jest co naj mniej kil ka na ście
po dob nie jak szkół co achin gu. Jed no jed -
nak po zo sta je nie zmien ne – „co aching
uwal nia ludz ki po ten cjał mak sy ma li zo -
wa nia wła snej efek tyw no ści”4, a czło -
wiek od kry wa swo je za so by i po tra fi
z nich ko rzy stać w peł ni.

Dziś bar dziej kom pe tent nie wy ko rzy -
stu je my wie dzę na te mat bu do wy mó zgu,
a neu ro ko mu ni ka cja ni ko go już nie dzi -
wi. Wie my, że układ lim bicz ny ste ru je na -
szy mi emo cja mi, a pod nie sio ny po ziom

kor ty zo lu utrud nia ko mu ni ka cję po mię -
dzy ra cjo nal ną a emo cjo nal ną czę ścią
mó zgu i sku tecz nie utrud nia po dej mo wa -
nie de cy zji. Za rzą dza nia emo cja mi trze -
ba się więc na uczyć. Nie wszy scy bo -
wiem są wy po sa że ni w tzw. dru gi fak tor
in te li gen cji emo cjo nal nej. Uzmy sło wie -
nie so bie gdzie i w ja ki spo sób „od pa la -
ją się” na sze emo cje i w ja ki spo sób mo -
że my ni mi za rzą dzać lub ste ro wać, jest
wyż szą umie jęt no ścią niż pro ste zro zu -
mie nie, że je po pro stu ma my.

Po ko na nie przez klien ta men tal nej
dro gi, roz pię tej po mię dzy tym co ma,
a co chciał by osią gnąć, jest sed nem spo ‐
tkań co achin go wych.

Jed ną z waż nych kwe stii, któ ra wy ma -
ga dziś szcze gól nej uwa gi, jest nie ustan -
na pro fe sjo na li za cja usług i za wo du.
W ten spo sób z ryn ku zo sta ną wy klu czo -
ne oso by, któ re po krót kich, czę sto jed no -
lub kil ku dnio wych szko le niach przy pi su -
ją so bie umie jęt no ści co achin go we i okre -
śla ją sie bie co acha mi. A prze cież co ach
pra cu je z za so ba mi dru gie go czło wie ka
i po wi nien być w peł ni przy go to wa ny,
kom pe tent ny i od po wie dzial ny za dzia ła -
nia, któ rych się po dej mu je. To oczy wi ście
sy tu acja mo de lo wa, któ ra na pol skim
ryn ku do pie ro jest w fa zie kształ to wa nia. 

Wo kół co achin gu w Pol sce na ro sło
wie le mi tów i nie do mó wień. Nie za leż -
nie jed nak od tych dys ku sji co aching jest
po tęż nym na rzę dziem wy ko rzy stu ją -
cym wie dzę in ter dy scy pli nar ną i po wi -
nien służyć czło wie ko wi ja ko na rzę dzie
zmian we wnętrz nych.

Kim jest pro fe sjo nal ny co ach?

Są
trzy fi la ry pro fe sjo nal ne go co -
achin gu. Na le żą do nich: stan dar -

dy, ety ka i ja kość. Dla te go też co -
ach – spe cja li sta nie tyl ko wciąż
do sko na li swo je kom pe ten cje po przez
sys te my akre dy ta cyj ne, su per wi zje lub
do dat ko we stu dia, szko le nia i kur sy
kwa li fi ka cyj ne, ale też dba tak że o po -
ziom ofe ro wa nych usług i prze strze ga
za sad etycz nych. Po nad to jest za in te re -
so wa ny roz wo jem klien ta. Do ce nia osią -
ga ne przez nie go re zul ta ty i co naj waż -
niej sze wie, w ja kim kie run ku po dą ża
oso ba, z któ rą pra cu je. Pod sta wo wą
war to ścią jest dla nie go do bro klien ta. Je -
śli uwzględ ni my fakt, że we dług naj now -
szych sta ty styk In ter na tio nal Co ach Fe -
de ra tion, „co aching przy czy nia się do
pod wyż sze nia osią gnięć za wo do wych
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skła da się dziś z ofert” – pi sał
Bau man – „nie z na ka zów;
z pro po zy cji, a nie norm. Jak
to już Bo ur dieu od no to wał,
kul tu ra po słu gu je się dziś roz -
ta cza niem po kus i roz sta wia -
niem przy nęt, ku sze niem
i uwo dze niem, a nie nor ma -
tyw ną re gu la cją; pia rem ra czej
niż po li cyj nym nad zo rem;
pro duk cją, roz sie wa niem i na -
sa dza niem no wych po trzeb,
po żą dań i pra gnień ra czej niż
przy mu sem”7. Stąd spo strze -
że nie ba da cza, że lu dzi się dziś
uwo dzi kul tu rą, by osta tecz ‐
nie po siąść ich toż sa mość. 

Nie ma też żad nych wąt pli -
wo ści, że kul tu ra wy zna cza ra -
my na szych dzia łań i de cy zji.
„Nie gdyś py ta nie o toż sa mość
by ło pro stym py ta niem »kto to
jest?« i do ty czy ło ko goś, ko -
go nie po tra fi my na zwać
i umiej sco wić w na szym oto -
cze niu”8. Dziś py ta my o lu dzi,
któ rych zna my i zja wi ska już
zde fi nio wa ne, do okre śla jąc
ich funk cjo no wa nie gru po we
i prze strzen ne. Ka te go ria toż -
sa mo ści kul tu ro wej jest jed ną
z od po wie dzi na spo sób i ro -
dzaj uczest nic twa jed no stek
w kul tu rze. W prze strze ni mię -
dzy kul tu ro wej ma to nie ba ga -
tel ne zna cze nie. Py ta my bo -
wiem o ko mu ni ka cję po mię dzy za so ba mi
kul tu ro wy mi w glo bal nej wio sce, gdzie
czas i prze strzeń ma ją in ne zna cze nie. 

In te rak cje po mię dzy od mien ny mi kul -
tu ra mi są na tu ral ny mi pro ce sa mi, na wet
je śli nie koń czą się suk ce sem ko mu ni -
ka cyj nym, a po nie waż są ste ro wa ne
róż ny mi nor ma mi, a po trze ba efek tyw -
ne go funk cjo no wa nia w nich jest jed nym
z waż niej szych uwa run ko wań spo łecz -
no -kul tu ro wych w XXI wie ku. Prze -
strzeń mul ti kul tu ro wa wy ma ga zmian,
a co aching ja ko na rzę dzie psy cho lo gicz -
ne mo że i po wi nien im to wa rzy szyć. 

Co aching mul ti kul tu ro wy „ma obec nie
bar dzo du że zna cze nie w kon tek ście roz -
wo ju i efek tyw no ści pra cy w mię dzy na -
ro do wych kor po ra cjach. Współ pra ca
w ra mach wie lo kul tu ro wych ze spo łów
wy ma ga sku tecz ne go i uważ ne go za rzą -
dza nia, któ re bie rze pod uwa gę od mien -
ną kul tu ro wo spe cy fi kę pra cy i funk cjo -
no wa nie je go człon ków”9. Lu dzie, ja ko
re pre zen tan ci róż nych kon tek stów kul tu -
ro wych, ma ją czę sto he te ro ge nicz ną
wraż li wość kul tu ro wą, in ne upodo ba nia
ko mu ni ka cyj ne, nie kom pa ty bil ne na wy -
ki my ślo we oraz skraj nie róż ne pre fe ren -
cje ne go cja cyj ne. Co ach, któ ry jest jed no -
cze śnie ko mu ni ko lo giem i spe cja li stą
od ko mu ni ka cji mię dzy kul tu ro wej, mo -
że być bar dzo po moc ny w pro ce sie zro -
zu mie nia róż nic po mię dzy ni skim, wy so -
kim, a śred nim kon tek stem kul tu ro wym.
Je go pra ca bę dzie nie oce nio na za rów no
wśród uchodź ców, któ rzy bar dzo czę sto
nie ra dzą so bie z szo kiem akul tu ra cyj nym,
jak rów nież w śro do wi skach emi gran tów,

któ rzy z ko lei po trze bu ją zro zu mieć
zmia ny kul tu ro we, ja kim pod le ga ją
w swo ich no wych miej scach pra cy. Co -
ach mo że być po moc ny tak że w pro ce sach
asy mi la cyj nych wśród mło dych lu dzi
po dej mu ją cych edu ka cję po za gra ni ca mi
Pol ski, a tak że wśród wie lo kul tu ro wych
grup „era smu so wych” za an ga żo wa nych
w ak tyw ność stu denc ką na te re nie na sze -
go kra ju. Z co achin gu mię dzy kul tu ro we -
go po win ni ko rzy stać wszy scy, któ rym
za le ży na bu do wa niu sy ner gii w śro do wi -
skach mię dzy kul tu ro wych i to nie tyl ko
na are nie mię dzy na ro do wej. 

W tym ro zu mie niu funk cji spraw czej
co achin gu mul ti kul tu ro we go cho dzi
nie tyl ko o to le ran cję i wza jem ny sza ‐
cu nek, ale przede wszyst kim o bu do wa ‐
nie oso bo wo ści dia lo gu opar tej na we ‐
wnętrz nym roz wo ju „spo ty ka ją ce go”
i „spo tka ne go”.

Co aching mul ti kul tu ro wy ma na ce lu
„roz wój oso bi sty i za wo do wy klien ta,
uwzględ nia jąc przy tym spe cy ficz ne
zja wi ska kul tu ro we skła da ją ce się na rze -
czy wi stość klien ta. Jest to pro ces po le -
ga ją cy na zwięk sza niu efek tyw no ści,
wspie ra niu w roz wo ju i re ali za cji ce lów
w da nym kon tek ście kul tu ro wym. Sku -
pia się na ada pta cji róż nic kul tu ro wych,
po przez wy ko rzy sta nie kon kret nych na -
rzę dzi do prze obra że nia tych od mien no -
ści w po ten cjał i spo so by efek tyw ne go
roz wią zy wa nia pro ble mów w kon tek ście
za wo do wym, jak i oso bi stym. (…)
Pierw szym eta pem pro ce su jest roz po -
zna nie i ak cep ta cja róż nic kul tu ro wych
na po zio mie emo cjo nal nym i in te lek tu -

al nym. Dru gim eta pem jest
ada pta cja tych róż nic i ich
asy mi la cja. W ko lej nym kro -
ku na le ży sku pić się na in te -
gra cji  od mien no ści po przez
spoj rze nie na kwe stie współ -
pra cy biz ne so wej z róż nych
per spek tyw kul tu ro wych.
Fi nal ny etap sta no wi sy ner gia
róż nic, osią ga na po przez
wy two rze nie jed no ści w róż -
no rod no ści”10. W tym ce lu
wy ko rzy stu je się Siat kę
Orien ta cji Kul tu ro wej, któ ra
uła twia klien to wi efek tyw ne
za rzą dza nie so bą w śro do wi -
sku mul ti kul tu ro wym po le ga -
ją ce nie tyl ko na roz po zna niu
róż nic kul tu ro wych, ale ich
wy ko rzy sta niu do bu do wa nia
no wej ja ko ści ko mu ni ka cji.
Świa do me za rzą dza nie ko -

mu ni ka cją jest z ko lei naj bar -
dziej po żą da ną kom pe ten -
cją w XXI w. wy mie nio ną
wśród kom pe ten cji klu czo -
wych w Pro gra mie Eu ro -
pa 2020. Je śli przyj mie my ta -
kie za ło że nie to co aching,
nie za leż nie od śro do wi ska,
w któ rym bę dzie sto so wa ‐
ny, po zo sta je w swo jej isto ‐
cie na rzę dziem wy ra sta ją ‐
cym z uważ nej ko mu ni ka cji
i nie sły cha nej aten cji wo bec
dru gie go czło wie ka. W la bi -

ryn cie współ cze snych war to ści, w kon -
glo me ra cie wy klu cze nia i wza jem nych
ani mo zji kul tu ro wych, ta kie ro zu mie nie
isto ty co achin gu po win no po zo stać roz -
strzy ga ją ce. ■

____________________

1 http://ma ga zynl bq.pl/per spek ty wa -co achin -
gu -w -pol sce/ [do stęp: 2017.01.10].
2 http://www.izba co achin gu.comco aching/czym -
-jest -co aching/ [do stęp: 2017.01.10].
3 Sze rzej: A. Sco ular, Co aching biz ne so wy,
przekł. M. No so row ska, So pot 2014, s. 9-12.
4 J. Whit mo re, Co aching. Tre ning efek tyw no -
ści. Przeł. M. Sob czak, War sza wa 2009, s. 17.
5 http://ma ga zynl bq.pl/per spek ty wa -co achin -
gu -w -pol sce/ [do stęp: 2017.01.10].
6 Pi sał o tym: Z. Bau man, Kul tu ra w płyn nej
no wo cze sno ści, War sza wa 2011.
7 Z. Bau man, op. cit., s. 27.
8 V. De scom bes, Roz ter ki toż sa mo ści, przeł.
M. Krzy kaw ski, War sza wa 2013, s. 17-18.
9http://swiat co achin gu. pl/2011-09-27-04-22-
47/ty py -co achin gu -act/329-co aching -mie -
dzy kul tu ro wy -od po wie dzia -na -wy zwa nia -
-wspol cze sno sci [do stęp: 2017.01.05].
10 Ibi dem.

Dr hab. Ani ta Fran ko wiak – hu ma nist ka,
kul tu ro znaw ca, dy rek tor War miń sko ‐Ma ‐
zur skie go Od dzia łu Izby Co achin gu, dy plo ‐
mo wa ny co ach, pra cow nik na uko wy w In ‐
sty tu cie Dzien ni kar stwa i Ko mu ni ka cji
Spo łecz nej w Za kła dzie Ko mu ni ka cji Spo ‐
łecz nej i Ję zy ka Me diów na Uni wer sy te cie
War miń sko ‐Ma zur skim w Olsz ty nie, gdzie
zaj mu je się ba da niem prze strze ni me ‐
dial nych w per spek ty wie kul tu ro znaw ‐
czej i ko mu ni ka cyj nej oraz pro to ko łem dy ‐
plo ma tycz nym.
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W
cza sie przed świą tecz nych po rząd ków, któ re ob ję ły tak że „cze lu ście”
mo je go biur ka (jest ma łe, ale głę bo kie, wręcz prze pa ści ste), wy do by -

łem pla sti ko wą tecz kę, za wie ra ją cą cien ki plik ma szy no pi sów (nie wie le po -
nad 20 kar tek). Zna le zi sko bar dziej zdu mia ło mnie niż ucie szy ło, gdyż po -
go dzi łem się już z my ślą, że te tek sty za gi nę ły przed sied miu la ty
w ka ta stro fie, ja ką by ła prze pro wadz ka z Biel ska -Bia łej do Ko ło brze gu. Tecz -
ka za wie ra dzie sięć krót kich fe lie to nów (rzad ko prze kra cza ją cych dwie stro -
ny for ma tu A4), któ re w po ło wie lat 90. ubie głe go wie ku czy ta łem w Ra -
diu Ka to wi ce. Ta przy go da ra dio wa, dru ga w mo im ży ciu, oka za ła się na der
krót ka; o ile pa mię tam, ostat ni z tek stów już na wet nie po szedł na an te nę,
a któ ryś z po przed nich po szedł na pod kła dzie mu zycz nym, co by ło dla mnie
wy łącz nie iry tu ją ce – choć po win no mi „dać do my śle nia”. 

W tym mo men cie przy po mnia łem so bie dow cip ry sun ko wy sprzed wie -
lu lat, przed sta wia ją cy ta ką scen kę: chod ni kiem po jed nej stro nie uli cy prze -
my ka wą tły osob nik, zer ka jąc z wy raź nym nie po ko jem na dwóch osił ków,
pa trzą cych na nie go z chod ni ka po dru giej stro nie i za sta na wia ją cych się: „Da -
my mu do my śle nia?”. Mo ja sy tu acja (przed mi kro fo nem) by ła nie ja ko od -
wró ce niem tam tej z ry sun ku; to ja coś tam mó wi łem, a moi słu cha cze na ra -
zie mil cze li – ale już za ci ska jąc pię ści. Był jesz cze uprzej my re dak tor, któ ry
mnie za pro sił „na an te nę”. To za pew ne on wpadł na po mysł pod ło że nia de -
li kat nej mu zy ki pod mo je chro po wa te sło wa, łu dząc się za pew ne (jak nie -
daw no je den z po słów opo zy cji w na szym Sej mie), że „mu zy ka ła go dzi oby -
cza je”.

Sko ro na pi sa łem, że to by ła mo ja dru ga przy go da ra dio wa, krót ko wspo -
mnę też pierw szą – znacz nie dłuż szą, bo pa ro let nią. Ale tam ta zda rzy ła się
w za mierz chłej prze szło ści – prze ło mu lat 60. i 70. po przed nie go stu le cia,
kie dy to za sia da łem (jesz cze mło dy i bar dzo prze ję ty) raz w mie sią cu przed mi -
kro fo nem rze szow skie go ra dia. Wte dy jed nak czu łem wspar cie cał kiem spo -
rej licz by ra dio słu cha czy (au dy cja nada wa na by ła na fa lach roz gło śni kra -
kow skiej Pol skie go Ra dia), bie gle wła da ją cych ję zy kiem alu zji, w któ rym
pi sa łem swo je fe lie to ny. W po ło wie lat 90. mó wi li śmy już zu peł nie in nym
ję zy kiem – po zba wio nym fi ne zji, że by nie po wie dzieć to por nym. Wa li li śmy
sło wem na od lew jak ma czu gą – o tym też na po my ka łem w swo ich ów cze -
snych tek stach, któ rych nie ura to wał na wet pod kład mu zycz ny.

Po sta no wi łem je den z nich wy do być z tecz ki i pod su nąć dzi siej szym Czy -
tel ni kom „Ślą ska”.

*

Sło wa w sta nie nie waż ko ści

Tak się ja koś skła da ło, że do tąd – to zna czy do mo men tu, kie dy przed pa -
ro ma ty go dnia mi usia dłem przed tym mi kro fo nem – nie mia łem oka zji sko -
rzy stać z peł ni wol no ści sło wa w III Rze czy po spo li tej. Z tym więk szą uwa -
gą pa trzy łem, co dzie je się ze sło wem, któ re na gle zo sta ło wy zwo lo ne
z wszel kich cen zu ral nych ogra ni czeń. Oczy wi ście, jak przy tła cza ją ca chy -
ba więk szość lu dzi, któ rzy nie mo gą się oprzeć po ku sie pu bli ko wa nia swo -
ich wy po wie dzi, nie po sia da łem się z ra do ści. Pa mię ta łem prze cież bzdur -
ne wie lo go dzin ne dys ku sje (jed na cią gnę ła się na wet ca łą noc) z cen zo ra mi
na te mat np. bła he go fe lie to nu, któ ry usi ło wał prze my cić ja kąś cien ką alu -
zję. Wte dy po pro stu nie od par cie śmie szy ły mnie – a cza sem do pro wa dza -
ły do wście kło ści – „ar gu men ty” cen zo ra, że ów fe lie ton za gra ża fun da men -
tom ustro jo wym PRL -u al bo go dzi w na sze so ju sze. Kpią czy o dro gę
py ta ją? – za sta na wia łem się. Są ta cy głu pi czy ta cy cy nicz ni? Rzecz ja sna,
pra co wa li w cen zu rze i głup cy, i cy ni cy, ale by ło też pa ru cał kiem in te li gent -
nych i oczy ta nych mło dych lu dzi. Ba! W nie któ rych roz po zna wa łem mo ich
wła snych by łych stu den tów – i ci owe „ar gu men ty” re cy to wa li z uśmiesz -
kiem za że no wa nia. Po pro stu sa ma in sty tu cja cen zu ry jak i ca ły „fun da ment
ustro jo wy” zbu do wa ne by ły na za bo bon nym lę ku przed sło wem i wie rze w ma -
gicz ną moc sło wa.

Ów fun da ment był dość tan det ny i roz sy pał się gład ko; na der ży wot na oka -
za ła się na to miast wspo mnia na wia ra. W je sie ni 1989 ro ku wie lu z nas mia -
ło ab so lut ną pew ność, że re al ny świat two rzy się wy po wia da jąc od po wied -
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nie za klę cia, któ rych daw niej nie wol no nam by ło wy po -
wia dać. Wła śnie! To wy da je mi się istot ne: za bo bon ny lęk
wła dzy przed wy my ka ją cym się cen zu ral nym ogra ni cze -
niom sło wem po tę go wał u lu dzi do tknię tych ty mi ogra -
ni cze nia mi wia rę w je go cu dow ną si łę spraw czą. Wła ści -
wie każ dy, ko mu cen zu ra kne blo wa ła usta, czuł się
w po sia da niu SŁO WA, któ re mo gło by w se kun dzie od mie -
nić na sze ży cie. Jed ni pró bo wa li to spra wić ape lu jąc
do naj lep szych cech swo ich bliź nich – ci, rzecz ja sna wy -
da li mi się bar dziej sym pa tycz ni. Dru dzy otwar cie gło -
si li, że aby mo gło zwy cię żyć do bro, trze ba naj pierw przy -
kład nie wy eg zor cy zmo wać zło – i tych ja koś nie zdo ła łem
po lu bić. Ale jed ni i dru dzy prę dzej czy póź niej mu sie li spo -
strzec (nie któ rzy nie spo strze gli do dziś, to praw da), że
ich sło wa w prze ra ża ją cym tem pie tra cą swo ją ma gicz -
ną si lę od dzia ły wa nia – co stwier dziw szy mo gli po stą pić
w za sa dzie na dwa spo so by: za milk nąć al bo po wta rzać
swo je za klę cia co raz czę ściej i co raz gło śniej. Czy mu -
szę do da wać, że tyl ko nie licz ni zde cy do wa li się na to
pierw sze?

W każ dym ra zie – na zwij my ich tak – „eg zor cy ści”
mio ta ją na dal co raz cięż sze oskar że nia. Moż na od nieść
wra że nie, że wprost na ludz kie gło wy to czy się ka mien -
na la wi na. Nie mal sły szy się ogłu sza ją cy hur got gła -
zów, któ re po win ny ście rać lu dzi na proch. Ale to tyl -
ko złu dze nie aku stycz ne, a mio ta ne z fu rią ka mie nie,
za miast lu dzi miaż dżyć, fru wa ją so bie w po wie trzu w ja -
kiejś dziw nej prze strze ni, w któ rej na gle prze sta ło dzia -
łać pra wo gra wi ta cji. Oczy wi ście ci, któ rzy mie li zo -
stać uka mie no wa ni (a jest wśród nich spo ro
nie zgor szych ka na lii), na tych miast zo rien to wa li się, że
te sło wa, któ rych tak się lę ka li, oka za ły się pa pie ro wy -
mi ma czu ga mi – i nic dziw ne go, że te raz po kła da ją się
ze śmie chu. A „eg zor cy ści” da lej wa lą sło wem jak ce -
pem, jak kło ni cą…

Sy tu acja jest zgo ła gro te sko wa. Ta kie sce ny oglą da li -
śmy w fil mach nie od ża ło wa ne go Ben ny Hil la: je den tro -
glo dy ta odzia ny w skó rę wa li dru gie go w gło wę z roz ma -
chem ma czu gą, a ten dru gi ani drgnie. Nie za mie rzam się
wtrą cać w po ra chun ki ta kich dżen tel me nów, ale cza sem
czu ję przy pływ współ czu cia nie ty le dla bi te go, co dla bi -
ją ce go – i mam ocho tę mu po wie dzieć: jak już ko niecz -
nie mu sisz zdzie lić bliź nie go w gło wę kło ni cą, to naj pierw
sprawdź czy aby to sub tel ne na rzę dzie nie zo sta ło wy ko -
na ne z pa pie ru lub sty ro pia nu. Bo w ta kim wy pad ku tyl -
ko się zmę czysz, zma chasz, a kar co ny jesz cze ci się ro -
ze śmie je pro sto w nos.

*

Tak to so bie po kpi wa łem przed mi kro fo nem prze szło
dwa dzie ścia lat te mu, po chop nie ba ga te li zu jąc pro blem
bru ta li za cji ję zy ka na szych pu blicz nych dys put i nie
prze wi du jąc, że sa mo nad mier ne za gęsz cze nie w po -
wie trzu „słów w sta nie nie waż ko ści” mo że nam utrud -
nić od dy cha nie, czy li – mó wiąc wprost – ży cie w wol -
nym kra ju. 

„Wresz cie ży je my w wol nym kra ju!” – po wta rza li śmy
tak czę sto, że i te sło wa ry chło mu sia ły się zu żyć i za tra -
cić ca łą zło żo ność swo ich zna czeń. „Jest wol ność!”, „jest
de mo kra cja!” co raz czę ściej zna czy ło tyl ko „wszyst ko mi
wol no!”. Nie mal z dnia na dzień po stę po wa ła ero zja mo -
ral no ści in dy wi du al nej i spo łecz nej; pra wie znik nę ły z na -

sze go słow ni ka po ję cia „od po wie dzial ność” i „dys cy pli -
na”. Na wet sło wa Pa pie ża -Po la ka, że nie ma wol no ści bez
od po wie dzial no ści, na gle stra ci ły si łę od dzia ły wa nia. 

Oj! Ude rzy łem w ton zbyt wy so ki, więc mu szę szyb -
ko zejść o ja kąś ter cję (czy na wet okta wę) ni żej. Niech
mi w tym po mo że Ta de usz Ró że wicz, któ ry jak nikt in -
ny po siadł sztu kę łą cze nia to nów wy so kich i ni skich.
W 2004 ro ku na pi sał wiersz sło wa, któ ry za mie ścił w to -
mie Wyj ście. Za cy tu ję z nie go dwie środ ko we stro fy:

za mo je go dzie ciń stwa
moż na by ło sło wo
przy ło żyć do ra ny
moż na by ło po da ro wać
oso bie ko cha nej

te raz osła bio ne
owi nię te w ga ze tę
jesz cze tru ją cuch ną
jesz cze ra nią

Jesz cze za mo je go dzie ciń stwa ży wa by ła na iw na wia -
ra, że sło wa dzie lą się na do bre i złe; moż na by ło o kimś
po wie dzieć „do bre sło wo”, al bo przy naj mniej nie moż -
na by ło po wie dzieć „złe go sło wa”. Sło wo by ło nie za wod -
nym prze wod ni kiem w świe cie war to ści i lu dzi. Dziś już
wszyst kie sło wa zo sta ły za kła ma ne i zde gra do wa -
ne – więc jak żyć bez prze wod ni ka? 
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– Uro dzi łeś się w Kra ko wie, uczy łeś
w Ol ku szu, gra łeś w Lon dy nie, stu dio wa ‐
łeś we Wro cła wiu, obec nie miesz kasz
w War sza wie – trud no przy pi sać Cię
do miej sca, a jed nak mam wra że nie, że
Śląsk jest tym miej scem, z któ rym wie ‐
le Cię łą czy?

– Je stem obie ży świa tem. Uwiel biam
po zna wać no we miej sca, lu dzi. To bar -
dzo mnie in spi ru je i roz wi ja ja ko czło wie -
ka, ale też ja ko ak to ra. Z Ka to wi ca mi
zwią za ny je stem od dziec ka. Na uli cy Te -
atral nej miesz ka mo ja uko cha na bab cia
He le na, któ ra pro wa dzi ła ga bi net ko sme -
tycz ny. Przy cho dzi ły do niej cie ka we oso -
bo wo ści, rów nież ak tor ki Te atru Wy spiań -
skie go, m.in. Vio let ta Smo liń ska. Z bab cią
oglą da łem spek ta kle w Te atrze Ślą skim,
Te atrze Roz ryw ki, cho dzi li śmy na kon -
cer ty do fil har mo nii i na kon cer ty pro me -
na do we w Par ku Ko ściusz ki, a po stu -
diach za miesz ka łem w Ka to wi cach
i pra co wa łem w cho rzow skiej Roz ryw -
ce, a w ubie głym ro ku śpie wa łem kon cert

w Par ku Ko ściusz ki. Ma rze nia się speł -
nia ją. Uwiel biam Śląsk i Ślą za ków
za szcze rość. Tu taj nikt spraw nie owi ja
w ba weł nę. Pra cu ję też w Te atrze No wym
im. K. Dejm ka w Ło dzi i wi dzę, że Śląsk
ma z Ło dzią wie le wspól ne go – oprócz
in du strial nej i se ce syj nej za bu do wy wła -
śnie ta ką na tu ral ność i świe żość wśród lu -
dzi. Po za tym uwiel biam ślą ską gwa rę. Je -
stem go ro lem, ale cza sa mi
w to wa rzy stwie lu bię coś po ślą sku po -
wie dzieć. Mam sen ty ment do Ka to wic.
Czu ję się tu jak w do mu. Po za tym naj -
waż niej sze dla mnie oso by w mo im ar -
ty stycz nym ży ciu po cho dzą wła śnie stąd.

– Po dob no ja ko dzie się cio la tek by łeś
za fa scy no wa ny hi sto rią Ka to wic.

– To praw da. Roz po czą łem od tram wa -
jów. Zna łem na pa mięć wszyst kie li nie
tram wa jo we, jeź dzi łem ni mi ra zem z bab -
cią. Cio cie opo wia da ły mi, jak przed woj -
ną wy glą da ły Ka to wi ce, że mia ły praw dzi -
wy ry nek, przez któ ry pły nę ła Ra wa.
Za czą łem zbie rać wi do ków ki z Ka to -

wic – sta re i no we, ale też czy tać książ ki
o hi sto rii mia sta. Bab cia koń czy ła pra cę
o sie dem na stej, je dli śmy obiad, a po po -
łu dniu zwie dza li śmy mia sto i je go dziel -
ni ce. Kie dy by łem na sto lat kiem już sa mo -
dziel nie wę dro wa łem po róż nych
za ka mar kach po za cen trum, cho dzi łem
do Mu zeum Ślą skie go, Mu zeum Hi sto rii
Ka to wic. Dziś to już cał kiem oczy wi ste,
wy ciecz ki z ca łej Pol ski przy jeż dża ją, że -
by zo ba czyć Ni ki szo wiec, ale wte dy nie -
któ rzy się pod śmie wa li, mó wiąc, że chło -
pa ko wi się wi docz nie nu dzi. Po tem
przy szedł czas na te atr i hi sto ria mia sta już
tro chę po szła w od staw kę.

– Czy to wte dy roz po czą łeś współ pra ‐
cę ze ślą ski mi in sty tu cja mi kul tu ral ny mi?

– Nie tak od ra zu. Naj pierw przy go to -
wy wa łem spek ta kle dla ko le gów z blo ku,
póź niej by łem w róż nych gru pach te atral -
nych, sam rów nież za ło ży łem swój te -
atrzyk – Au tor ski Te atr Mło de go Wi dza.
Mia łem wte dy 11 lat. Dość szyb ko za czą -
łem zdo by wać na gro dy na fe sti wa lach
w ca łej Pol sce m.in. na gro dę za oso bo wość
ak tor ską na Fe sti wa lu „O Uśmiech Dziec -
ka” w My sło wi cach, ale też w Pa ła cu Mło -
dzie ży w Ka to wi cach. Dzię ki nie ży ją ce -
mu już dy rek to ro wi Te atru Ate neum,
pa nu Bo gu mi ło wi Pa ster na ko wi, tra fi -
łem na tekst Ja na Drdy Zga dy wan ki
On dry Świ niar ka i sam przy go to wa -
łem 40-mi nu to wy mo no dram, ma jąc za -
le d wie 14 lat. Zdo by wa łem na gro dy i wy -
róż nie nia m.in. na gro dę od Kon su la
Ge ne ral ne go Re pu bli ki Cze skiej.

– A kie dy po ja wi ło się To wa rzy stwo
Kul tu ry Te atral nej i pa ni Oty lia Czer ny?

– To by ło mniej wię cej w tym sa mym
cza sie. Pa ni Oty lia, czy li ko cha na pa ni To -
la, bo tak ją na zy wa li śmy, to by ła mo ja te -
atral na bab cia. Pa mię tam, że na pi sa łem
do TKT list, bo wte dy jesz cze pi sa ło się
li sty, i pa ni To la za dzwo ni ła do mnie i go -
dzi nę ze mną roz ma wia ła, a póź niej za pro -
si ła do swo je go biu ra na uli cy Młyń skiej
w Ka to wi cach. Po sze dłem tam i po pro -
stu się w niej „za ko cha łem”. To by ła pa -
ni star sza na wet od mo jej bab ci, ale zna -
la złem z nią wspól ne te ma ty. Bra łem
udział w kon kur sach na re cen zję te atral -
ną i by łem na gra dza ny, po tem zo sta łem
wo lon ta riu szem TKT i po ma ga łem w róż -
nych pra cach. Pa ni To la to by ła tor pe -
da – mia ła do sko na łą pa mięć, sza no wa ła
i ko cha ła lu dzi. Przed eg za mi na mi do szko -
ły te atral nej po sze dłem do niej, po wie dzia -
ła, że we mnie wie rzy, po bło go sła wi ła i za -
pew ni ła, że do sta nę się za pierw szym
ra zem. Tak się sta ło. Kie dyś po wie dzia -
ła: – Przyj dziesz kie dyś na mój grób, za -
pa lisz świecz kę i przy po mnisz so bie To -
lę i tę hi sto rię. Pa ni To la zmar ła
pod ko niec 2016 ro ku, mia ła 95 lat. Bar -
dzo mi Jej bra ku je.

– Po stu diach we wro cław skiej PWST
pra co wa łeś w Te atrze Roz ryw ki w Cho ‐
rzo wie. Jak tam tra fi łeś?

– Mo ją wiel ką fa scy na cją by ło ak tor -
stwo, ale pod ko niec li ceum po ja wi ło się
rów nież śpie wa nie. To chy ba Ewa De mar -
czyk spo wo do wa ła, że za pra gną łem śpie -
wać. Wi dzia łem trzy jej kon cer ty, a je den
z nich w Roz ryw ce. Zna łem też wspa nia -

Z AR TU REM GOT ZEM
roz ma wia KA TA RZY NA PI LAR SKA

Mam sen ty ment

do Ka to wic
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łe mu si ca le w Cho rzo wie i czu łem, że to
by ło by dla mnie ide al ne miej sce. Na IV ro -
ku śpie wa łem w kon cer cie Ener gia Pro.
Mło dzi pod czas Prze glą du Pio sen ki Ak tor -
skiej we Wro cła wiu. Śpie wa li w nim stu -
den ci szkól te atral nych z Pol ski, ale też
z in nych kra jów Eu ro py. Dy rek to ro wi Da -
riu szo wi Mił kow skie mu spodo bał się
wy stęp mój i ko le żan ki z ro ku, Da rii Ka -
pral skiej. Za pro sił nas na prze słu cha nie
i za an ga żo wał do te atru. Jed no cze śnie gra -
łem swo je kon cer ty, ale jeź dzi łem też
do Kra ko wa, po nie waż śpie wa łem w Piw -
ni cy pod Ba ra na mi.

– Jak uda wa ło ci się to wszyst ko po ‐
go dzić?

– Je stem nie spokojnym du chem, mam
ta kie ar ty stycz ne ADHD i mu szę ro bić wie -
le rze czy. W jed nym dniu pró ba z kom po -
zy to rem Zyg mun tem Ko niecz nym, któ ry
na pi sał spe cjal nie dla mnie pio sen kę, na -
stęp ne go dnia kon cert, a póź niej „Skrzy -
pek na da chu” w Cho rzo wie, i jesz cze tra -
sa kon cer to wa po USA w 2007 ro ku, bo
dość szyb ko by łem za pra sza ny na kon cer -
ty za gra nicz ne. Po dwóch la tach pra cy
w Cho rzo wie wy gra łem ca sting do spek -
ta klu Krzysz to fa Za le skie go i Ma cie ja
En gler ta w Te atrze Współ cze snym w War -
sza wie i do pie ro wte dy zro bi ło się na praw -
dę cia sno. Po tra fię się jed nak zor ga ni zo -
wać. Zdą ży łem przy go to wać jesz cze re ci tal
Uspo so bie nie przy jem ne na Ma łą Sce nę Te -
atru Roz ryw ki. Póź niej wzią łem udział
w ko lej nym ca stin gu do spek ta klu Pa mięt -
nik z Po wsta nia War szaw skie go w Te atrze
Ka mie ni ca w War sza wie, zo sta łem za an -
ga żo wa ny, i po trzech la tach zde cy do wa -
łem, że mu szę po że gnać się z Cho rzo wem.

– Na dal jed nak gra łeś w re gio nie.
W ka to wic kim klu bie Old Ti mers Ga ra ge
wy stą pi łeś w Pia skow ni cy Mi cha ła Wal ‐
cza ka, któ ra cie szy ła się w tej nie ty po wej
ada pta cji du żym za in te re so wa niem.

– To praw da. W tym klu bie ra zem z re -
ży se rem Ada mem Bier nac kim i ak tor ką
Anią Wal ko wiak otwie ra li śmy na szym
spek ta klem sce nę te atral ną. To by ło
w 2010 ro ku, w tej chwi li to już Te atr Old
Ti mers Ga ra ge, któ ry wy pro du ko wał
wie le spek ta kli. Bar dzo mi ło wspo mi nam
ten czas i przy jaz dy do Ka to wic. Adam
Grzą dziel, wła ści ciel klu bu, w któ rym jest
też mu zeum za byt ko wych po jaz dów,
stwo rzył coś nie sa mo wi te go w tym daw -
nym ki nie Piast. Gra li śmy pod sce ną,
a pu blicz ność sie dzia ła z dwóch
stron – na sce nie i na wi dow ni. Wy ko rzy -
sta li śmy te sta re sa mo cho dy i pu blicz no -
ści bar dzo się to po do ba ło. Na pre mie rę
przy szło dwa ra zy ty le osób, ile by ło
miejsc. To by ła wiel ka ra dość. Spek takl
zo stał prze nie sio ny do Te atru No we go
w Ło dzi, w któ rym za czą łem wte dy pra -
cę eta to wą.

– I zno wu by ły po dró że z War sza wy
do Ło dzi?

– Tak. Ca łe mo je ży cie to po dróż.
Do le gen dar ne go te atru Ka zi mie rza Dejm -
ka ścią gnął mnie ów cze sny dy rek tor
Zdzi sław Ja sku ła, po eta, ar ty sta otwar ty
na lu dzi i na po szu ki wa nia w te atrze. Bar -
dzo się cie szę, że mo głem go po znać. Nie -
ste ty, zmarł dwa la ta te mu.

– Omi nę li śmy Lon dyn. Na mię dzy na ‐
ro do wej sce nie za de biu to wa łeś w wie ‐
ku 16 lat.

– To by ło wiel kie szczę ście. Dy rek tor -
ka pol sko -an giel skie go Te atru The Ima -
gi na tion, An na Ma ria Gra ba nia, za pro si -
ła mnie do współ pra cy. Przy go to wa łem
tam trzy spek ta kle z cy klu Le gen dy pol -
skie i zjeź dzi li śmy z nim ca łą Wiel ką Bry -
ta nię. Pa ni An na za ufa ła mi, je stem jej
bar dzo wdzięcz ny, bo prze cież za ry zy ko -
wa ła, za pra sza jąc ama to ra.

– Zdol ne go ama to ra, z licz ny mi na gro ‐
da mi.

– Ale jed nak ama to ra, któ ry w chwi li
otrzy ma nia pro po zy cji miał 15 lat. Cza -
sa mi za wo do wi ak to rzy są nie od po wie -
dzial ni, a co do pie ro pod lo tek. Na szczę -
ście wszyst ko się uda ło. Wte dy nie
zda wa łem so bie chy ba spra wy z te go
wszyst kie go, co się wo kół mnie dzia ło.
Wte dy nie by ło mo wy o tre mie, o stre sie.
Dzi siaj mam już więk szą świa do mość te -
go, co pro po nu ję pu blicz no ści. Dla te go
czę sto za sta na wiam się, czy po dą żam
w do brym kie run ku.

– Skąd wzię ła się dam sko ‐mę ska te ‐
ma ty ka two ich pio se nek?

– Po cząt ko wo nie mia łem swo je go re -
per tu aru, wy bie ra łem ma ło zna ne utwo -
ry z re per tu aru in nych ar ty stów, ale kie -
dy na IV ro ku PWST tra fi łem do Piw ni cy
pod Ba ra na mi, po zna łem le gen dar nych
kom po zy to rów Ewy De mar czyk, czy li
Zyg mun ta Ko niecz ne go i An drze ja Za -
ryc kie go, któ rzy po da ro wa li mi swo je
pio sen ki. To by ło dla mnie wiel kie wy -
róż nie nie. W tym sa mym cza sie tra fi łem
na Dar ka Rzont kow skie go, współ twór -
cę Ka ba re tu Mu mio. Pio sen ki Dar ka
by ły bar dzo za baw ne, au to iro nicz ne
m.in. Ob cią żę cię za mo ją cią żę, Nie za -
ży łem pi guł ki oraz Obiekt sek su al ny.
Tak za ty tu ło wa łem mo ją pierw szą pły tę.
W pięć lat póź niej uka zał się Męż czy zna
pra wie ide al ny.

– Brzmi jak kon ty nu acja po przed niej
pły ty.

– Fak tycz nie, to coś w ro dza ju kon ty -
nu acji dam sko -mę skiej te ma ty ki, ale
jed nak coś cał kiem in ne go. Dzię ki Mi cha -
ło wi Za błoc kie mu po zna łem Agniesz kę
Chrza now ską, z któ rą bar dzo się za -
przy jaź ni łem. Agniesz ka za pro si ła mnie
naj pierw do swo jej au dy cji w Ra diu
Kra ków, a póź niej za gra łem kon cert
w jej Ra dio wym Te atrze Pio sen ki. To ona
wy my śli ła ty tuł ko lej nej pły ty. Po pro si -
łem ją, że by na pi sa ła jed ną pio sen kę
i zgo dzi ła się. W efek cie po wsta ło 13 pio -
se nek o psy cho fi zycz nej kon dy cji męż -
czyzn XXI wie ku. Pły ta róż ni ła się mu -
zycz nie od tej pierw szej, by ła bar dziej
po po wa i zy ska ła wiel ką po pu lar ność.
W cią gu trzech lat za gra łem pra wie 200
kon cer tów.

– To co ro bisz, jest też bar dzo róż no ‐
rod ne – w ubie głym ro ku, wraz z Emi ‐
lia nem Ka miń skim, Ka ta rzy ną Pa ko siń ‐
ską i Ra fa łem Kró li kow skim na gra łeś
pły tę z baj ka mi mu zycz ny mi dla dzie ci.
Przy po mi nam so bie jak czy ta łeś wier sze
w Te atrze Ma łym w Ty chach. Lu bisz pra ‐
cę sa mym gło sem?

– Bar dzo lu bię. Je stem ak to rem, dla te -
go tak wy czu lo ny je stem na sło wo,
a z ko lei ja ko wo ka li sta od bie ram bar dziej
in to na cję gło su, rytm i me lo dię. Wte dy
w Ty chach, ale też w Gli wi cach, By to miu
i wie lu in nych mia stach Pol ski czy ta łem
i śpie wa łem w ra mach Kra kow skie go Sa -
lo nu Po ezji An ny Dym nej. Je śli cho dzi
o baj ki, to są aż dwie pły ty. Do pro jek tu
za pro sił mnie To masz Gę si kow ski. Wcie -
lam się tam na przy kład w po stać kre ci -
ka Fel ka, któ ry chciał zo ba czyć słoń ce.
Mo ją cio cię gra Ju sty na Sień czył ło. To
wiel ka ra dość, bo ja od ta kich ba jek za -
czą łem przy go dę z te atrem. Naj pierw słu -
cha łem, póź niej spi sy wa łem je, a na stęp -
nie przed sta wia łem w swo im po ko ju.
Tam, gdzie miesz ka ją baj ki – ta ki ty tuł no -
si ta ostat nia pły ta.

– Wi dzo wie mo gą ko ja rzyć Cię tak że
z kil ku na stu ról se ria lo wych i fil mo ‐
wych. Któ raś jest Ci naj bliż sza?

– Trud no po wie dzieć. Nie sku pia łem
się na fil mie, choć bar dzo lu bię pra cę
z ka me rą i lu bię ta kie oszczęd ne ak tor -
stwo fil mo we. Mi le wspo mi nam pra cę
na Ślą sku nad fil mem te le wi zyj nym
Ścia na śmier ci, któ ry opo wia dał o tra ge -
dii w ko pal ni w Ru dzie Ślą skiej. Gra łem
mło de go gór ni ka, Wojt ka Wy stra cha.
To po stać au ten tycz na, a sta ty sto wa li
praw dzi wi gór ni cy. Do pie ro pod zie mią
zo ba czy łem, jak trud na i nie bez piecz na
jest ta pra ca. W se ria lu Na Wspól nej gra -
łem przez ja kiś czas gi ne ko lo ga. Po jed -
nym z kon cer tów przy szła ko bie ta w śred -
nim wie ku, któ ra bar dzo chcia ła umó wić
się na ba da nie, choć by w gar de ro bie.

– A film Ka rol – czło wiek, któ ry zo stał
pa pie żem?

– To był mój de biut. Gra łem tam nie -
wiel ką ról kę, cze skie go se mi na rzy stę, Ju -
ri ja No gę, ale sa ma te ma ty ka by ła dla
mnie istot na. Wte dy żył jesz cze Jan Pa -
weł II.

– Czy ta łam w jed nym z wy wia dów, że
nie któ rzy uwa ża li Cię za krew ne go Ka ‐
ro la Woj ty ły. Do pa trzy li się po do bieństw
w tym fil mie?

– Nie, to by ło w 1999 ro ku. Po je cha -
łem wte dy wy stę po wać do Lon dy nu
i wszy scy dzi wi li się, w ja ki spo sób zna -
lazł się tam mło dy chło pak bez żad nych
ko nek sji. Aku rat w tym cza sie Jan Pa -
weł II przy je chał do Pol ski. Od ra zu ktoś
rzu cił plot kę, że pa pież blon dyn i ja blon -
dyn, a do dat ko wo obo je je ste śmy z Ma -
ło pol ski, więc na pew no je stem ro dzi ną
pa pie ża. Po cząt ko wo pró bo wa łem to de -
men to wać, a póź niej na wet mi się te plot -
ki po do ba ły, więc niech tak zo sta nie.

– Mo że nie wszy scy wie dzą, że wszyst ‐
kie Two je do tych cza so we te le dy ski zo ‐
sta ły na gra ne na Ślą sku. Pierw szy po ‐
wstał wła śnie we wspo mnia nym Old
Ti mers Ga ra ge, ale i ko lej ne nie wy szły
po za gra ni cę wo je wódz twa.

– Trzy te le dy ski są ślą skie ze wzglę du
na miej sce, ale też ślą skich ar ty stów, któ -
rzy w nich za gra li. Mi lio ne rzy to pio sen -
ka o jed nym z dzie się ciu naj bo gat szych
Po la ków. Ide al nym miej scem był Old Ti -
mers Ga ra ge. A wy stą pił w nim m.in. Da -
rek Nie bu dek i tan ce rze z Te atru Roz ryw -
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ki, We ro ni ka Ra taj czak i Kry spin Her -
mań ski. Obec ny na rze czo ny po wstał
na zam ku w Ogro dzień cu i w re stau ra cji
grec kiej Iri ni, w Za wier ciu. Tam wy stą -
pi ła m.in. Go sia Ga dec ka, Prze mek Ka -
nia, Ma rian Flo rek, Piotr Wi śniew ski,
a w ro li pan ny mło dej Ewa Błach nio.
Z ko lei w TVP Ka to wi ce, w pro gra mie
Ane ty Chwal by, po zna łem Ir ka Bart ko -
wia ka, któ ry za pro sił mnie do Zło te go Po -
to ku i tam zro bi łem ko lej ny te le dysk
do pio sen ki Duch, du sza i cia ło, z Elą Ro -
ma now ską. Z ka to wic ką te le wi zją rów -
nież współ pra co wa łem od dziec ka, Ane -
ta mnie za uwa ży ła wie le lat te mu. We
wszyst kich te le dy skach nie mo gło też
oczy wi ście za brak nąć au tor ki, Agniesz -
ki Chrza now skiej, któ ra z ko lei po cho dzi
z So snow ca.

– Śląsk wy stą pił więc w fil mach pro ‐
mu ją cych dru gą pły tę pt. Męż czy zna
pra wie ide al ny i za ist niał na ca łym
świe cie, to wła śnie z tym al bu mem
wy stę po wa łeś od Sta nów Zjed no czo ‐
nych po Au stra lię. Po ta kich przy go dach
chęt niej się wra ca do do mu?

– Tak. Od kie dy mam swo je miesz ka nie
w War sza wie, czu ję, że mam swój dom. To
wspa nia łe wró cić po pię ciu ty go dniach tra -
sy poAu stra lii do swo je go łóż ka. Ostat nio
wy je cha łem w tra sę na ty dzień, wró ci łem
nad ra nem po ju bi le uszu Agniesz ki Chrza -
now skiej w Te atrze Va rie te w Kra ko wie
i oka za ło się, że za krę ci łem ka lo ry fe ry i by -
ło strasz nie zim no. Nie mniej jed nak wra -
ca się z ra do ścią.

– W koń cu zo sta łeś Ido lem. W cu dzy ‐
sło wie, bo to ty tuł po wie ści, któ rą dla
mło dzie ży na pi sa ła Mar ta Fox, miesz ka ‐
ją ca w Ka to wi cach. Jak to się sta ło, że
je steś głów nym bo ha te rem książ ki?

– Mar tę za wsze po dzi wia łem z bo ku,
du żo opo wia da ła o niej pa ni To la Czer -
ny. I kie dyś Mar ta przy je cha ła do Ol ku -
sza na spo tka nie z mło dzie żą. Czy ta łem
frag ment jej po wie ści. Przy go to wa łem się
so lid nie. Po la tach Mar ta wspo mi na ła, że
kie dy mnie usły sza ła, by ła pew na, że zo -
sta nę ak to rem. Póź niej po łą czy ła nas
wspól na pra ca w To wa rzy stwie Kul tu ry
Te atral nej. Kie dy skoń czy łem stu dia,
za czę li śmy się ar ty stycz nie przy jaź nić.
Czę sto na zy wam Mar tę mo ją te atral ną
ma mą. Po mo jej dru giej pły cie Mar ta za -
dzwo ni ła z pro po zy cją. Spo tka li śmy się
w Ka to wi cach, na Te atral nej, w ka wiar -
ni Za ku li sa mi, i tam zdra dzi ła swo je nie -
cne za mia ry. Zgo dzi łem się zo stać ty tu -
ło wym bo ha te rem. Po wieść po wsta ła
po kil ku mie sią cach, prze czy ta łem ją
przed dru kiem w jed ną noc, z wy pie ka -
mi na twa rzy. Miej sca ak cji są w tej po -
wie ści au ten tycz ne, tak że Te atr Bez Sce -
ny An drze ja Do pie ra ły, w któ rym zresz tą
śpie wa łem. Fa bu ła i bo ha te ro wie są fik -
cyj ni, tyl ko ja wy stę pu ję tam pod swo im
na zwi skiem. Ja ko bo ha ter li te rac ki uwi -
kła ny zo sta łem w prze wrot ną in try gę na -
sto let niej So ni.

– Czy w ar ty stycz nym ży ciu zda rza ły
Ci się po dob ne sy tu acje z fan ka mi?

– Wie le ta kich by ło, choć żad na nie
przy po mi na tej z po wie ści. Pod czas
tra sy kon cer to wej po USA tra fi łem psy -

cho fan kę, ame ry kań skie go po cho dze nia.
Jeź dzi ła ze mną po ca łej Ame ry ce, po -
ko ny wa ła cza sa mi wiel kie od le gło ści ze
Se at tle do Las Ve gas, al bo Los An ge les.
Wy zna wa ła mi mi łość po kon cer cie
pod czas pod pi sy wa nia płyt. Chcia ła,
że bym się z nią oże nił i zo stał w Sta nach.
Te raz wspo mi nam to z uśmie chem,
wte dy sy tu acja by ła bar dzo dra ma tycz -
na, nie wie dzia łem jak z niej wy brnąć.

– Z Mar tą Fox od by wasz wspól ne
spo tka nia. O co py ta ją Cię mło dzi lu dzie?

– O wszyst ko. Są bar dzo cie ka wi świa -
ta. Dla mnie to in ny kon takt z pu blicz no -
ścią, bar dzo in tym ny. Nie mo gę się przy -
sło nić tek stem, pio sen ką. To dla mnie
praw dzi wa przy go da. Spo tka nia są róż ne,
cza sa mi ka me ral ne, a zda rza się, że na wi -
dow ni jest 400 osób, jak w Te atrze No wym
wŁo dzi. To by ło bar dziej wy czer pu ją ce niż
spek takl! Mu sie li śmy zro bić show, ale chy -
ba się uda ło, bo póź niej przez go dzi nę pod -
pi sy wa li śmy książ ki.

– Jak by tej dzia łal no ści ak tor skiej i wo ‐
kal nej by ło ma ło, zo sta łeś nie daw no
pre ze sem Fun da cji Kul tu ry i Spor tu 44
w War sza wie. Co to za ini cja ty wa?

– Od wie lu lat an ga żu ję się w róż ne dzia -
ła nia cha ry ta tyw ne. Po trzeb na by ła jed -
nost ka praw na, aby móc dzia łać na rzecz
kul tu ry i spor tu. Zde cy do wa łem ra zem
z mo im bra tem, Nor ber tem, ab sol wen tem
Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go
w Kra ko wie, że czas za ło żyć fun da cję. Je -
stem od po wie dzial ny za dzia ła nia kul tu -
ral ne, mój brat za sport. To są na sze po -
cząt ki, ale już wy stą pi łem na Ga li
po świę co nej ko bie tom cho rym na no wo -
two ry. Fun da cja pro du ku je rów nież mo -
ją pły tę. Pla nu je my przy go to wy wać cie -
ka we pro jek ty mu zycz ne, te atral ne,
warsz ta ty ar ty stycz ne, spor to we. Za pra sza -
my do współ pra cy wszyst kich chęt nych.

– Nie zwal niasz tem pa, w Wa len tyn ‐
ki uka że się two ja trze cia pły ta z prze ‐
bo ja mi z Ka ba re tu Star szych Pa nów. Za ‐
wsze ucie ka łeś przed śpie wa niem nie
swo je go re per tu aru – co Cię prze ko na ‐
ło w tym przy pad ku?

– Mia łem kil ka pio se nek Star szych Pa -
nów w re per tu arze, też Mar ka Gre chu ty,
Agniesz ki Osiec kiej, Bu ła ta Oku dża wy.
Pod czas tra sy po Au stra lii, po nad rok te -
mu, śpie wa łem m.in. Już ką piesz się nie
dla mnie, w wer sji lek ko jaz zo wej, re ak -
cje pu blicz no ści prze ro sły mo je ocze ki -
wa nia. Przed kon cer tem w Ade laj dzie za -
czę li śmy im pro wi zo wać na pró bie
z kla wi szow cem, Da wi dem Lud kie wi -
czem, w efek cie cze go po wsta ła elek tro -
nicz na wer sja tej pio sen ki. Pu blicz ność
na ma wia ła mnie na na gra nie pły ty z ty -
mi pio sen ka mi i w ta kiej wła śnie for mie.
Póź niej po dob nie re ago wa no w Pol sce
i w Szwaj ca rii. Po my śla łem so bie, cze -
mu nie? Ale wie dzia łem, że nie mo gę zro -
bić tych pio se nek po bo że mu. Do dat ko -
wym im pul sem do pra cy był fakt, że
w 2018 ro ku przy pa da 60 rocz ni ca po -
wsta nia Ka ba re tu.

– Czy li bę dą to wy ko na nia nie tra dy ‐
cyj ne? Nie oba wiasz się kry ty ki – tak to
jest, gdy pew ne utwo ry od ra zu sły szy ‐
my w gło wie w ory gi na le.

– Strach za bi ja sztu kę. Gdy bym się bał,
to więk szo ści rze czy nie zro bił bym
w swo im ży ciu. Ory gi nał jest nie do ści -
gnio nym wzo rem i nie za mie rzam na wet
się z nim mie rzyć. Ale chcia łem zro bić
ukłon w stro nę tych wy bit nych ar ty stów,
któ rych w więk szo ści już nie ma al bo nie
wy stę pu ją pu blicz nie. To mo ja in ter pre -
ta cja mu zycz na tej wspa nia łej kla sy ki.
Uwa żam, że tyl ko w no wo cze sny spo sób
mo gę po ka zy wać te pio sen ki, aby prze -
mó wić do młod szej pu blicz no ści, któ ra
nie sły sza ła w ży ciu o Ka ba re cie Star -
szych Pa nów. Po za tym nie zmie niam tek -
stu i mu zy ki, szu kam w tej mu zy ce ryt -
mu, ba wię się nim, a tak że ga tun ka mi
mu zycz ny mi, for mą. Du żo w tych no -
wych aran ża cjach pa sti szu, ale to ka ba -
ret, więc trze ba tro chę przy mru żyć oczy
i śmiać się.

– Te le dysk do pio sen ki Już ką piesz się
nie dla mnie też nas pew nie za sko czy?

– Mam na dzie ję. Po wstał w Te atrze
No wym w Ło dzi, wy stą pi li wspa nia li ak -
to rzy m.in. Agniesz ka Ko rze niow ska,
Bar ba ra Dem biń ska, An na Wal ko wiak -
-Si kor ska, Ar le ta Le mań ska, Sła wo mir
Su lej. W jed ną z ról wcie li ła się sa ma
Mar ta Fox. Mia ła trud ną sce nę do ode -
gra nia, mu sia ła wdra pać się na wiel kie -
go, sztucz ne go wiel błą da i sie dzieć
na nim po nad go dzi nę. Re ży se rią za jął się
Adam Bier nac ki, któ ry jest au to rem hej -
na łu Ka to wic, i Ta de usz Ka bicz, stu dent
ka to wic kiej Fil mów ki. Pre mie ra w lu tym.

– Kie dy bę dzie my mo gli Cię znów
usły szeć na Gór nym Ślą sku?

– Ślą ska pre mie ra mo jej trze ciej pły -
ty z pio sen ka mi Star szych Pa nów od bę -
dzie się 18 mar ca w Te atrze Roz ryw ki.
Ser decz nie za pra szam. Zresz tą dość
czę sto śpie wam na Ślą sku – wie lo krot -
nie go ści łem w cią gu ostat nich lat w Te -
atrze Że la znym w Ka to wi cach, czy
w Te atrze Świę to chłOF Fi ce. Mam tu taj
swo ją pu blicz ność, któ ra o mnie nie za -
po mnia ła.

■

AR TUR GOTZ – wo ka li sta, ak tor te atral ny
i fil mo wy, po stu diach we wro cław skiej
PWST zwią za ny ze sce na mi War sza wy
(Współ cze sny, Ka mie ni ca, 6. Pię tro), Ło dzi
(No wy) i Cho rzo wa (Roz ryw ki). Wo kal nie
de biu to wał w Piw ni cy pod Ba ra na mi,
współ pra cu je z Zyg mun tem Ko niecz nym
i Agniesz ką Chrza now ską, grał w wie lu pro ‐
duk cjach te le wi zyj nych i fil mo wych. Wy ‐
dał al bu my: Obiekt sek su al ny i Męż czy zna
pra wie ide al ny. Ar ty sta śpie wał w ca łej Pol ‐
sce, ale rów nież w wie lu mia stach Eu ro ‐
py, USA i Au stra lii. Za grał po nad 350 kon ‐
cer tów. Te raz pro mu je swo ją trze cią pły tę
z pio sen ka mi z Ka ba re tu Star szych Pa nów
w elek tro nicz nych aran ża cjach.

KA TA RZY NA PI LAR SKA po cho dzi z Gli ‐
wic, mi ło śnicz ka te atru, dzien ni kar ka ra ‐
dio wa przez la ta zwią za na z Pol skim Ra ‐
diem Ka to wi ce i I Pro gra mem Pol skie go
Ra dia. Swo je tek sty pu bli ko wa ła m.in.
w por ta lu wia do mo.co. Obec nie zaj mu je
się pro mo cją kul tu ry.
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stycz nia 2018 r. o godz. 17.00 w Mu -
zeum im. Gu sta wa Mor cin ka w Sko -

czo wie od by ła się pro mo cja książ ki Szu -
ka nie klu czy. O li te ra tu rze po obo zo wej
Gu sta wa Mor cin ka, au tor stwa dr Lu cy -
ny Sa dzi kow skiej z Uni wer sy te tu Ślą skie -
go w Ka to wi cach. Pu bli ka cja, bę dą ca
prze pra co wa ną wer sją pra cy dok tor skiej,
uka za ła się na kła dem Wy daw nic twa Na -
uko we go „Śląsk” pod ko niec 2017 ro ku. 

Go ść mi wie czo ru by ły au tor ka książ -
ki oraz pro mo tor ka dy ser ta cji dok tor skiej
prof. Kry sty na He ska -Kwa śnie wicz, któ -
ra mo de ro wa ła i pod su mo wa ła roz mo wę. 

War to od no to wać, że spo tka nie mia ło
miej sce w sa li eks po zy cyj nej ze sta łą wy -
sta wą do ty czą cą ży cia i twór czo ści Gu -
sta wa Mor cin ka.

Pro mo cję po prze dzi ło przy wi ta nie go -
ści, wśród któ rych zna leź li się przed sta -
wi cie le Ra dy Miej skiej Sko czo wa, m.in.
prze wod ni czą cy Raj mund De dio i Ma ria
Brod nie wicz, eme ry to wa ni na uczy cie le
i dy rek tor Li ceum im. An to nie go Osu -
chow skie go w Cie szy nie Ma te usz Czu -
pry na, bur mistrz Sko czo wa po przed niej
ka den cji Ja ni na Ża gan, dr Jo an na Jur ga -
ła -Ju recz ka, dr hab. Mi ro sław Mi ka
z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, przed sta -
wi ciel ki Biu ra Pro mo cji Mia sta Sko -
czo wa, Mo ni ka Ja wor ska z „Go ścia Nie -
dziel ne go”, Ma ciej Ku glin spad ko bier ca
i oso ba bli ska Gu sta wo wi Mor cin ko wi,
dr Bo gu mi ła Wa rzą chow ska, kie row nik
Bi blio te ki Wy dzia łu Teo lo gicz ne go UŚ
oraz miesz kań cy mia sta. Wpro wa dze niem
do roz mo wy stał się za cy to wa ny przez
Ro za lię Waw ro no wicz, kie row ni ka Mu -
zeum im. Gu sta wa Mor cin ka frag ment re -
cen zji wy daw ni czej ks. prof. Je rze go
Szy mi ka, któ ry na pi sał, że: „… to jest
książ ka, z któ rej coś waż ne go dla ta jem -
ni cy czło wie czeń stwa i ży cia wy ni ka, to
jest my śle nie w zwar ciu z nie prze mi ja -
ją cą pro ble ma ty ką”. 

Au tor ka pod czas wie czo ru opo wie -
dzia ła, co skło ni ło ją do prze czy ta nia li -
te ra tu ry po obo zo wej, któ ra wy szła spod
pió ra pi sa rza, i ja kie po lek tu rze na ro dzi -
ły się re flek sje i wnio ski. Uświa do mi ła,
że twór czość po obo zo wa au to ra Li stów
spod mor wy, choć z róż nym na tę że -
niem, przed sta wia ma ka brycz ne ob ra zy
la gro we go ży cia, od któ rych do koń ca ży -
cia pi sarz nie mógł się uwol nić. Pi sar stwo
mia ło się stać swo istym ka thar sis dla au -
to ra i osób po po dob nych przej ściach,
a w przy szło ści dla wszyst kich, któ rych
ży cie po sta wi ło w sy tu acji gra nicz nej.

Dr Lu cy na Sa dzi kow ska in te re su ją co
opo wia da ła o swo jej książ ce. Wspo mnia -
ła, że swo iste go ro dza ju kon ty nu acją
i uzu peł nie niem jej wie dzy o do świad cze -
niach lu dzi, któ rzy prze ży li pie kło obo zów
kon cen tra cyj nych, by ły roz mo wy z ży ją -
cy mi jesz cze by ły mi więź niar ka mi la grów.
Po dzie li ła się oso bi sty mi spo strze że nia -
mi na te mat cier pie nia czło wie ka pod czas
dru giej woj ny świa to wej, twier dząc, że ta
te ma ty ka na da je twór czo ści Mor cin ka wy -
miar uni wer sal ny. Prze ko ny wa ła, że pi sar -
stwo au to ra Wy rą ba ne go chod ni ka, któ -
re po wsta ło tuż po do świad cze niach
z Da chau i na dłu go po nich (Ju dasz

z Mon te Si cu ro) jest rów nie waż ne, choć
nie do ce nia ne, jak te ma ty ka ślą ska.

Jed nak pi sarz, któ ry przed woj ną twier -
dził, że „lu dzie są do brzy”, prze for mu ło -
wał swój sąd, któ ry te raz brzmiał, że „lu -
dzie mo gą być do brzy”. Mor ci nek dzię ki
swo jej uf no ści i fran cisz kań skim za sa dom
za cho wał wia rę w Bo ga i czło wie ka. I ta -
ką po sta wę wpi sał też w po sta ci wie lu
swych bo ha te rów.

Sa dzi kow ska stwier dzi ła, że sąd wy bit -
ne go ba da cza, prof. Zbi gnie wa Je rze go No -
wa ka, iż li te rac ki wy raz prze żyć obo zo wych
był swe go ro dza ju za bie giem te ra peu tycz -
nym dla pi sa rza, stał się nie ja ko in spi ra cją
do na pi sa nia mo no gra fii, któ rej ce lem
nad rzęd nym jest pró ba udzie le nia od po wie -
dzi na py ta nie, czy moż li we jest od na le zie -
nie „klu czy”: do praw dy, do dru gie go
czło wie ka, do sa me go sie bie.

Na kar tach swo ich ksią żek au tor Ły ska
z po kła du Idy śmia ło za da wał py ta nia
o pod sta wo we war to ści, któ re za dru ta mi
kol cza sty mi zo sta ły lub wy da wać się
mo że, że zo sta ły zbru ka ne lub uni ce -
stwio ne.

Wie czór au tor ski był nie zwy kle in te -
re su ją cy, nie tyl ko ze wzglę du na te mat,
ale na oży wio ną roz mo wę mię dzy go ść -
mi a słu cha cza mi. Au tor ka, mó wiąc
o do świad cze niu cier pie nia przez pi sa rza
na pod sta wie je go pi sar stwa po obo zo we -
go, po ru szy ła te mat wia ry, świę to ści
i czło wie czeń stwa.

Dia log, ja ki pro wa dzi ły ba dacz ki, za -
chę cił uczest ni ków spo tka nia do za da wa -
nia py tań i po dzie le nia się swo imi od czu -
cia mi. Pew ne aspek ty z ży cia pi sa rza
zo sta ły zwe ry fi ko wa ne i wy ja śnio ne

przez prof. Kry sty nę He ską -Kwa śnie -
wicz, znaw czy nię je go ży cia i twór czo -
ści. Uczest ni cy pro mo cji do wie dzie li się
też in te re su ją cych in for ma cji z ży cia
oso bi ste go Gu sta wa Mor cin ka, od przy -
by łe go na spo tka nie Ma cie ja Ku gli na.
Oba lił on krzyw dzą cą Mor cin ka obie go -
wą opi nię, że był on czło wie kiem ską -
pym, skne rą. Wy star czy przy wo łać tyl -
ko jed ną z kil ku hi sto rii, ja ki mi Ma ciej
Ku glin po dzie lił się z ze bra ny mi, a któ -
ra do ty czy ła za ku pio ne go przez pi sa rza
we Wło szech eks pre su do ka wy, wów czas
przed mio tu bar dzo luk su so we go. Pod czas
spo tka nia roz wi nę ła się oży wio na dys ku -
sja i przy po mnia no po stać au to ra Za gu -
bio nych klu czy, któ re go po ło wa przy by -
łych pa mię ta ła ze swo je go oso bi ste go
kon tak tu i za cho wa ła we wdzięcz nej
pa mię ci. Wspo mnie nia by ły po zy tyw ne,
a sa me go pi sa rza okre ślo no ja ko kul tu -
ral ne go i do bre go czło wie ka.

By ło to in spi ru ją ce spo tka nie li te rac -
kie, pod czas któ re go Gu staw Mor ci nek
zo stał na no wo od kry ty, a go ście po za -
koń cze niu czę ści ofi cjal nej jesz cze w ku -
lu arach pro wa dzi li oży wio ne roz mo wy
na te mat wy bit ne go Sko czo wia ni na.
Na ko niec uczest ni cy na by li książ kę, usta -
wia jąc się w ko lej ce po au to graf.

Pro mo cja prze bie gła w bar dzo cie płej
i sym pa tycz nej at mos fe rze, a do dat ko -
wym wa lo rem był fakt, że od by ła się
w Mu zeum imie nia pi sa rza i w mie ście,
w któ rym przez czter dzie ści lat miesz kał
i two rzył.

RO ZA LIA WAW RO NO WICZ
Kie row nik Mu zeum

im. G. Mor cin ka w Sko czo wie

Niespodziewany
powrót
Gustawa Morcinka

Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, dr Lucyna Sadzikowska i Rozalia Wawronowicz
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1.
Nie jest tyl ko re ali za cją to po su
afek to wa nej skrom no ści stwier -

dze nie, że pi szą cy te sło wa czu je się
onie śmie lo ny przy pa da ją cym mu
w udzia le za szczy tem spor tre to wa nia
wła sne go Pro mo to ra, Pro fe so ra Ja -
na Ma lic kie go, któ re go był jed nym
z pierw szych dok to rów przed nie mal
ćwierć wie kiem na Wy dzia le Fi lo lo -

gicz nym Uni wer sy te tu Ślą skie go. Pro -
mo to ra, któ ry – by prze pi sać z de dy -
ka cji po miesz czo nych w kil ku książ -
kach – nie ustan nie wzy wał swo ich
uczniów do nie Zo ilo wej emu la cji.

Przy po mnę, że Jan Ma lic ki, ab sol -
went ka to wic kiej po lo ni sty ki AD 1972,
zwią za ny jest z nią przez ca łe swo je
ży cie za wo do we. Pod opie ką Pro fe so -

ra Ja na Za rem by roz po czął ka rie rę na -
uko wą, któ rej dy na mi ka mu sia ła bu -
dzić i po dziw, i zdu mie nie swym tem -
pem i roz ma chem. W cią gu czte rech lat
przy go to wał pra cę dok tor ską, ko lej ne
czte ry za ję ła mu ha bi li ta cja, nie ba wem
zo stał do cen tem, a w wie ku lat czter -
dzie stu sied miu uzy skał ty tuł pro fe so -
ra – wszyst ko to zde cy do wa nie wcze -
śniej niż prze wi dy wa ły to stan dar dy
w Je go po ko le niu. Dy na mi ka ta by ła
wszak że nie po go nią za ko lej ny mi
szcze bla mi aka de mic kiej ka rie ry, ale
wy ra sta ła z prze ko na nia, że do pie ro
wy peł niw szy wszyst kie zo bo wią za nia,
ja kie przed uczo nym sta wia aka de mic -
ka tra dy cja i pra wo, mo że on w spo -
sób w peł ni wol ny, nie za leż ny i twór -
czy roz wi jać swe ba da nia, po świę cić
się wy zwa niom, ja kie przy no si uni wer -
sy tec ka co dzien ność, a zwłasz cza bu -
do wać wła sną szko łę. 

2.
Spo śród ksią żek Pro fe so ra Ja -
na Ma lic kie go chciał bym zwró -

cić uwa gę tyl ko na kil ka naj waż niej -
szych, sta no wią cych za ra zem
fun da ment dla Je go póź niej szych pu -
bli ka cji. 

Już pierw sza, któ ra jest zmie nio ną
wer sją pra cy dok tor skiej, Sło wa i rze -
czy. Twór czość Wa cła wa Po toc kie go
wo bec pol skiej tra dy cji li te rac kiej
(1980) sta no wi ła no wo cze sną mo no -
gra fię nie co wów czas za po mnia ne go
po ety, przy wra ca ją cą mu wła ści we
miej sce wśród pi sa rzy pol skie go ba ro -
ku. Sta wia ła so bie ona za cel „okre śle -
nie miej sca, ja kie za jął Po toc ki w kon -
tek ście prze mian do ko nu ją cych się
w li te ra tu rze dru giej po ło wy XVII
wie ku”. Pa mię taj my, że książ ka po -
wsta ła jesz cze przed po ja wie niem się
fun da men tal nej edy cji Lesz ka Ku kul -
skie go i wciąż sta no wi waż ny punkt
od nie sie nia dla wszyst kich, któ rzy
zaj mu ją się po etą z Łuż nej. Świa do -
mość li te rac ka, prak ty ka ge no lo gicz -
na, to pi ka sta ro pol ska, wresz cie spo -
so by re cep cji dzieł Po toc kie go to
naj waż niej sze za gad nie nia po ru szo ne
w roz pra wie, wpro wa dza ją cej tak że
rzad ką wów czas me to dę re to rycz ne go
ba da nia tek stów daw nych, bli ską Pro -
fe so ro wi rów nież w je go ko lej nych stu -
diach. Uda ło się mu też nie ja ko
przy oka zji, na przy kła dzie twór czo -
ści Po toc kie go, uchwy cić ewo lu cję li -
te ra tu ry pol skiej w okre sie doj rza łe go
ba ro ku. Au tor kon klu do wał: „Tak
więc nie tyl ko tra dy cja mo dy fi ko wa -
ła struk tu rę dzie ła czy je dy nie na no -
wo okre śla ła je go funk cje. W po waż -
nym za kre sie przy czy ni ła się do te go
rów nież kul tu ra pi sa rza, ro zu mia na ja -
ko su ma do świad czeń li te rac kich, zna -
jo mość re guł i gu stów od bior cy oraz
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kon tak tów z in ny mi twór ca mi”.
Do twór czo ści Po toc kie go, jak rów nież
do wąt ków po ru szo nych w tej roz pra -
wie, jak choć by so cy nia nizm czy fi gu -
ra -to pos ry ce rza chrze ści jań skie go,
Pro fe sor Ma lic ki wra cać miał wie lo -
krot nie.

Opu bli ko wa na dwa la ta póź niej
książ ka ha bi li ta cyj na Mi ty na ro do -
we. Le chia da (1982) to pierw szy etap
za in te re so wa nia Pro fe so ra hi sto rio -
gra fią i za war ty mi w niej kon cep cja -
mi et no ge ne zy Pol ski (a póź niej rów -
nież Ślą ska) i pro ble mem le gen dy
epo ni micz nej, a za ra zem ba da nia mi
nad świa do mo ścią hi sto rycz ną. Zo sta -
ło tu wy ra żo ne prze ko na nie, że tyl ko
dzię ki na rzę dziom li te ra tu ro znaw -
czym mo że my do trzeć do naj głęb sze -
go, praw dzi we go prze sła nia, ja kie zo -
sta ło za pi sa ne w daw nych tek stach
hi sto rycz nych, co do ko nu je się dzię -
ki dia lek tycz ne mu oglą do wi praw -
do po do bień stwa -li te rac ko ści oraz
hi sto rycz no ści -praw dy za war tej
w dzie łach, któ re po dą ża ły za od -
mien ny mi tra dy cja mi czy też by ły
pi sa ne na uży tek in nych śro do wisk
i od bior ców, wy ra ża jąc wszak że ich
od mien ne za pa try wa nia i pró by okre -
śle nia wła snej toż sa mo ści, by osta tecz -
nie współ two rzyć ide olo gię sar mac ką
(to wszak że ko lej ny z ulu bio nych
pro ble mów Pro fe so ra Ma lic kie go),
de cy du ją cą o swo isto ści kul tu ry pol -
skiej i sta no wią cej w oświe ce niu czyn -
nik mo dy fi ku ją cy w niej to, co wspól -
ne, eu ro pej skie. 

Wąt ki te są wy raź ne rów nież w stu -
diach po miesz czo nych w zbio rze Le -
gat wie ku ry cer skie go. Stu dia sta ro pol -
skie (1989) i je go po sze rzo nym
wy da niu (Le gat wie ku ry cer skie go.
Stu dia sta ro pol skie daw ne i no -
we, 2006) – książ ce, któ ra zna la zła się
swe go cza su w ka no nie lek tur stu den -
tów po lo ni sty ki w Ka to wi cach i Szcze -
ci nie, a pew nie i in nych ośrod kach. Ze -
bra ne tu pra ce kon cen tru ją się przede
wszyst kim wo kół pro ble ma ty ki an tro -
po lo gicz nej i re to rycz nej w li te ra tu rze,
a tak że toż sa mo ści na ro do wej i kul tu -
ro wej – pol skiej i ślą skiej. Du ża część
książ ki do ty czy sze ro ko poj mo wa nej
hi sto rio gra fii. Czy tel nik ma więc moż -
li wość za po zna nia się z pa no ra mą li -
te ra tu ry sta ro pol skiej przez przyj rze -
nie się zja wi skom uzna nym przez
Pro fe so ra za naj bar dziej in te re sują ce.
Co waż ne, za pro po no wa ne przez Nie -
go in ter pre ta cje mo gą „uwieść” czy tel -
ni ka; po ka zać mu, że świat tek stów sta -
ro pol skich jest zaj mu ją cy i pa sjo nu ją cy,
a po ru sza ne w nich pro ble my by wa ją
ak tu al ne i dziś. Jan Ko cha now ski, Wa -
cław Po toc ki, Ma ciej Ka zi mierz Sar -
biew ski to au to rzy, któ rzy wie lo krot nie
zaj mo wa li i fa scy no wa li Pro fe so ra

Ma lic kie go, tak że ja ko bo ha te ro wie to -
mów przez nie go re da go wa nych.

Wresz cie książ ka Lau ry, to gi, pa sto -
ra ły. Szki ce o kul tu rze li te rac kiej re ne -
san so we go Ślą ska (1983) otwie ra
istot ny nurt ślą sko znaw czy w ba da -
niach Ja na Ma lic kie go. Zwra ca tu
uwa gę to, co stwier dza On o dłu gim
trwa niu ła ciń skie go hu ma ni zmu
na Ślą sku, współ ist nie niu li te ra tu ry pi -
sa nej po ła ci nie, po pol sku i po nie -
miec ku. A tak że obie gach czy tel ni -
czych, w któ rych funk cjo no wa ły te
li te ra tu ry. 

3.
Nie spo sób po mi nąć tu cur sus ho -
no rum – funk cji aka de mic kich

Pro fe so ra Ja na Ma lic kie go: po czy na -
jąc od za stęp cy dy rek to ra In sty tu tu Na -
uk o Li te ra tu rze (1974–1980), przez
pro dzie ka na Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go
(1982–1985) do dzie ka na Wy dzia łu Fi -
lo lo gicz ne go (1987–1990). Zwłasz cza
ta ostat nia funk cja, dzie ka na cza sów
prze ło mu, za słu gu je na do bit ne pod -
kre śle nie. Koń ców ka lat osiem dzie sią -
tych ubie głe go stu le cia by ła prze cież
nie tyl ko no wą rze czy wi sto ścią i po -
li tycz ną, i eko no micz ną uni wer sy te tów,
ale tak że szan są na do ko na nie rze czy
o wy mia rze i sym bo licz nym, i hi sto -
rycz nym. W przy pad ku Pro fe so ra Ma -
lic kie go, co oczy wi ste, przy po mnieć
trze ba je go wy gra ną ba ta lię o bu dy nek
Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR ja ko
ka to wic ką sie dzi bę czę ści Wy dzia łu Fi -
lo lo gicz ne go, zwłasz cza po lo ni sty ki.
Chy ba do dzi siej sze go dnia wszy scy,
któ rzy uczest ni czą w po sie dze niach
Ra dy Wy dzia łu czy w roz ma itych
uro czy sto ściach aka de mic kich od by -
wa ją cych w daw nej sa li eg ze ku ty wy
KW ma ją po czu cie prze ło mu, któ ry się
do ko nał i sym bo licz ne go wzię cia
w po sia da nie przez hu ma ni sty kę i na -
ukę prze strze ni, w któ rej kró lo wa ła
ide olo gia.

Po mi mo swych wie lo ra kich obo -
wiąz ków i za an ga żo wa nia dzie kan
Ma lic ki znaj do wał czas m.in. na to, by
co dwa ty go dnie sys te ma tycz nie do jeż -
dżać na za ję cia do no wo po wsta łe go
Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go, wspo -
ma ga jąc bu do wa nie sta ro polsz czy -
zny w mło dej uczel ni, prze cho dząc też
do miej sco wej le gen dy stu denc kiej ja -
ko bar dzo wy ma ga ją cy acz życz li wy
pro fe sor. Wła śnie w Szcze ci nie ów cze -
sny Do cent Ma lic ki spo ty kał się z wy -
bit nym neo la ty ni stą Pro fe so rem
Ste fa nem Za błoc kim. Obaj ucze ni ży -
wi li prze ko na nie, że do kom plet no ści
ja kie go kol wiek wy dzia łu fi lo lo gicz ne -
go nie zbęd ne są stu dia w za kre sie fi -
lo lo gii kla sycz nej. Ma rze nia szyb ko się
urze czy wist ni ły i Ka te dra Fi lo lo gii
Kla sycz nej zo sta ła po wo ła na w Ka to -

wi cach w ro ku aka de mic kim 
1991/1992. Był to w mo im prze ko na -
niu je den z naj waż niej szych suk ce sów
or ga ni za cyj nych Pro fe so ra Ja na Ma -
lic kie go, sta no wią cych nie co prze su -
nię te w cza sie do peł nie nie lat dzie ka -
no wa nia – zwłasz cza je śli przyj rzy my
się nie któ rym syl wet kom ufor mo wa -
nych tu, wciąż mło dych, jej pra cow -
ni ków, do sko na le roz po zna wal nych
i w kra ju, i za gra ni cą.

4.
Nie wąt pli wie nie bę dzie nad -
uży ciem stwier dze nie, że w ży -

ciu za wo do wym Pro fe so ra Ja na Ma -
lic kie go wy ra zi stą ce zu rę sta no wi
rok 1991, gdy ob jął sta no wi sko dy rek -
to ra Bi blio te ki Ślą skiej w Ka to wi cach,
któ re pia stu je nie prze rwa nie aż do dnia
dzi siej sze go. Gdy po dej mo wał się
no wych obo wiąz ków, był do nich
świet nie przy go to wa ny przez la ta
uczest ni cze nia w ad mi ni stra cji In -
sty tu tu i Wy dzia łu. Wie dział też, że ce -
na, ja ką trze ba bę dzie za to za pła cić
bę dzie wy so ka: za miast sku pić się
na pi sa niu pla no wa nych ko lej nych
ksią żek, bę dzie mu siał za jąć się bu do -
wą no we go gma chu książ ni cy i za rzą -
dza niem – a przy po mi nam, że by ły to
wciąż po cząt ki go spo dar ki ryn ko -
wej, kło po ty z fi nan so wa niem, wy ko -
naw ca mi etc. Kil ka lat póź niej, w ro -
ku 1998, po wstał jed nak po mnik
trwal szy od spi żu – je den z naj no wo -
cze śniej szych i naj bar dziej funk cjo nal -
nych bu dyn ków bi blio tecz nych w Eu -
ro pie. Dy rek tor Ma lic ki za wsze był
prze ko na ny, że by ła to de cy zja ze
wszech miar słusz na, po mi mo róż no -
rod nych kło po tów, ja kie przez po -
nad dwa dzie ścia lat mu siał sys te ma -
tycz nie prze zwy cię żać. Jed no cze śnie
Bi blio te ka Ślą ska pod rzą da mi Pro fe -
so ra co raz bar dziej umac nia ła swą po -
zy cję ja ko in sty tu cja na uko wa i kul -
tu ral na, do da jąc co raz to no we za da nia
i funk cje do ka len da rza swo ich dzia -
łań. Tym sa mym sta ła się ona nie moż -
li wą do prze ce nie nia pla ców ką, ma -
ją cą ugrun to wa ne miej sce i w re gio nie,
i w kra ju, i w Eu ro pie. Wspo mnę tyl -
ko dy na micz ne ba da nia ślą sko znaw -
cze, sta no wią ce kon ty nu ację pa sji
Pro fe so ra, po świę co ne im se rie wy -
daw ni cze i osob ne książ ki; licz ne
spo tka nia, wśród któ rych wy mie nić
wy pa da choć by cy klicz ny Ślą ski
Waw rzyn Li te rac ki; wy sta wy i kon cer -
ty; bo ga tą dzia łal ność edu ka cyj ną;
wresz cie przy gar nię cie pod skrzy dła
za cnej in sty tu cji cen nych ini cja tyw,
któ re na fa li prze mian bądź kło po tów
fi nan so wych pod mio tów do tych czas
je pro wa dzą cych zna la zły schro nie nie
w gma chu przy pla cu Ra dy Eu ro py 1
i pa tro na w oso bie je go go spo da -
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rza – choć by „Ślą skie Mi scel la nea”
oraz cza so pi smo po świę co ne li te ra tu -
rze dla dzie ci „Gu li wer”. A wszyst ko
to, pa mię taj my, dzia ło się i dzie je nie -
ja ko na mar gi ne sie czy ja ko uzu peł -
nie nie pod sta wo wej dzia łal no ści Bi -
blio te ki, roz wi ja ją cej księ go zbiór
i tra dy cyj ny, i cy fro wy, sta no wią cej też
punkt od nie sie nia dla kil ku set bi blio -
tek na Ślą sku, wresz cie sta jąc się po -
nie kąd dru gą bi blio te ką uni wer sy -
tec ką. „Po zo sta ję przy wi zji bi blio te ki
ak tyw nej, któ ra trud ni się nie tyl ko
gro ma dze niem i udo stęp nia niem zbio -
rów książ ko wych, ale też in te gru je
gru py lu dzi. Szcze gól nie za le ży mi
na bi blio te kach w ma łych gmi nach,
chciał bym, by w każ dej ist nia ła bi blio -
te ka, by nie łą czo no ich z do ma mi kul -
tu ry” – mó wił Pro fe sor przed kil ko ma
la ty.

Kie dy na wet po bież nie prze glą da
się pu bli ka cje Pro fe so ra z te go okre -
su je go dzia łal no ści za wo do wej (są
wśród nich tak że licz ne pra ce re dak -
cyj ne, edy cyj ne, po pu lar no nau ko we,
ese je przy po mi na ją ce nie mal za po -
mnia nych, a waż nych dla kul tu ry
ślą skiej i na ro do wej, jak choć by Jó -
zef Lom pa), nie moż na oprzeć się
wra że niu nie zwy kłe go dy na mi zmu,
wy ra ża ją ce go się sło wem ma gis: stil -
lae tem po rum – ‘kro pel ki cza su”,
o któ rych pi sał św. Au gu styn (Con -
fess. 11.2.2), zo sta ły w peł ni spo żyt -
ko wa ne, sta no wiąc otium po tru dach
pra cy ad mi ni stra cyj nej w książ ni cy
i co dzien no ści uni wer sy tec kiej.

5.
Ta ostat nia to prze cież nie tyl ko
kie ro wa nie Za kła dem Li te ra tu -

ry Śre dnio wie cza i Re ne san su (rów -
nież od ro ku 1991), któ ry stał się jed -
nym z naj cie kaw szych śro do wisk
sta ro po lan. To rów nież wy pro mo wa -
nie dzie siąt ków ma gi strów oraz nie -
mal trzy dzie stu dok to rów, z któ rych
więk szość po dej mo wa ła w swych
roz pra wach te ma ty sta ro pol skie i ślą -
sko znaw cze. Licz ba to im po nu ją ca,
po rów ny wal na chy ba tyl ko z se mi na -
rium Pro fe so ra An drze ja Bo row skie -
go na Wszech ni cy Kra kow skiej. To
rów nież udział (w róż nym cha rak te -
rze) w kil ku ko lo kwiach ha bi li ta cyj -
nych, rów nież wła snych uczniów,
z któ rych kil ko ro pra cu je na sta no wi -
skach pro fe sor skich nie tyl ko w ma -
cie rzy stym ośrod ku, ale rów nież
w War sza wie, Kra ko wie czy Po zna -
niu. O Pro fe so rze Ja nie Ma lic kim ja -
ko pro mo to rze moż na rzec, że to rze -
czy wi ście vir bo nus do cen di pe ri tus.
Ni gdy bo wiem nie na rzu cał swo im
uczniom te ma tów ani opcji me to do -
lo gicz nych, sta wiał na ich po znaw czą
cu pi di tas i cu rio si tas, a tak że ma tu -
ri tas – na wet je śli nie kie dy mie li po -
czu cie, że dzie je się tak zbyt wcze -
śnie. In spi ro wał, sty mu lo wał,
za chę cał, stwa rzał moż li wo ści wy stą -
pień kon fe ren cyj nych i pu bli ka cji
(by wspo mnieć tyl ko o za pro sze -
niach do skła da nia tek stów do ko lej -
nych to mów se rii „Sta ro pol skie tek -
sty i kon tek sty” czy no wej se rii „In
Gre mio”), bu du jąc praw dzi wie przy -

ja ciel ską wspól no tę ba da czy, dziś
ak tyw nych w wie lu miej scach nie tyl -
ko Pol ski.

6.
Do ro bek na uko wy, dy dak tycz ny,
ad mi ni stra cyj ny i kul tu ro twór czy

Pro fe so ra Ja na Ma lic kie go jest i bo -
ga ty, i róż no rod ny, i po nad prze cięt ny
w sen sie ta kim, że je go za trud nie nia -
mi i do ko na nia mi ob dzie lić by moż -
na kil ka osób. Jest też ów do ro bek
w ja kimś ro zu mie niu speł nio ny, acz
prze cież cze ka my na mo ment, w któ -
rym Ju bi lat, wol ny od trosk vi ta ac -
ti va i ad mi ni stra cji, bę dzie mógł ca -
ły swój czas po świę cać na vi ta
con tem pla ti va – na pra cę na uko wą,
na zre ali zo wa nie ma rzeń, ja kie for mu -
ło wał już przed trzy dzie stu la ty, jak
choć by na pi sa nie no wo cze snej pa no -
ra my li te ra tu ry ślą skiej (kon ty nu -
ując tym sa mym za mysł Win cen te go
Ogro dziń skie go), któ rej kon spekt dał
już w to mie Me to do lo gicz ne aspek ty
hi sto rycz no li te rac kich ba dań ślą sko -
znaw czych (1989). Ufać trze ba, że
w cza sie wiel kie go owo co wa nia znów
z wiel ką mo cą za szu mią lau ry, to gi
i pa sto ra ły, a Lech i in ni epo ni mo wie
po wró cą po la tach wraz z „Ka dłub ko -
wy mi wy my sła mi”; że Jan z Czar no -
la su i Wa cław z Po to ka znaj dą swe
miej sce w naj bar dziej doj rza łym
i twór czym eta pie ży cia na uko we go
Pro fe so ra, któ ry wszak że wciąż jesz -
cze przed nim. 
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– Ta de usz Sier ny: Na ja ki ro dzaj dzia łań,
im prez po wi nien być w na szym wo je ‐
wódz twie kła dzio ny szcze gól ny na cisk ze
wzglę du na za miar re ali za cji przed się ‐
wzięć zwią za nych z re ali za cją Pro gra mu
Wie lo let nie go Nie pod le gła 2017‐2021,
pa mię ta jąc, iż tu taj na Ślą sku kon ty nu owa ‐
ny on bę dzie do koń ca ro ku 2022? 

– An drzej Krzy sty niak: W mo im mnie ma -
niu głów ną ideą te go pro gra mu jest zak ty -
wi zo wa nie przede wszyst kim sa mo rzą dów
lo kal nych i re gio nal nych do or ga ni zo wa nia
uro czy stych ob cho dów tej rocz ni cy, w ce -
lu in te gra cji na szej spo łecz no ści, pro pa go -
wa nia hi sto rii. Trud no po wie dzieć ja ki ro -
dzaj im prez bę dzie tej idei naj bar dziej
sprzy jać, mó wiąc ogól nie my na Ślą sku,
mam tu na my śli wo je wódz two ka to wic -
kie – przede wszyst kim po win ni śmy kul ty -
wo wać pa mięć o Po wsta niach Śla skich,
krze wić kult bo ha te rów tych zry wów, upo -
wszech nić ży cio ry sy po wstań ców, oraz
wie dzy o po myśl nym dla Pol ski fi na le te go
zry wu. Ta ki bę dzie pro gram Wo je wo dy
Śląskie go, któ ry wspól nie przy go tu je my. Po -
ka że my tak że hi sto rię Po wstań ców w okre -
sie mię dzy wo jen nym, tra gicz ne ich lo sy we
wrze śniu 1939 ro ku po wkro cze niu wojsk
nie miec kich na Śląsk, w okre sie woj ny
oraz po woj nie do póź nych lat 80. W tej pre -
zen ta cji miesz czą się za rów no hi sto ria Ślą -
ska jak i hi sto ria Pol ski. 

– Jak po ka zy wać, jak de mon stro wać hi ‐
sto rię Ślą ska nie ja ko od ręb nej od Pol ski
dziel ni cy, ale ja ko in te gral ne go zjed no czo ‐
ne go z Pol ską re gio nu? Sło wem jak pro wa ‐
dzić edu ka cję re gio nal ną, tak by zmie rzać
do utrwa le nia ten den cji in te gra cyj nych,
a nie dez in te gra cyj nych w sa mym wo je ‐
wódz twie i wo bec resz ty Pol ski?

– Śląsk nie jest ja kąś wy alie no wa ną, sa -
mot ną wy spą oto czo ną wro ga mi, ni gdy
ta ką wy spą nie był. Wróć my do Po wstań
Ślą skich, upły nę ło kil ka set lat, w cza sie któ -
rych Śląsk jest po za pol skim or ga ni zmem
pań stwo wym, a mi mo to w 1918 roz po czy -
na się wrze nie w pol skim śro do wi sku Ślą -
za ków, w 1919 Pierw sze Po wsta nie Ślą skie,
ko lej ne po wsta nia, Ślą za cy wal czą. Oczy -
wi ście nie wszy scy miesz kań cy tej zie mi
chcą przy łą cze nia jej do Pol ski, Niem cy te -
go po stu la tu nie zgła sza ją i sta now czo, si -
ło wo mu się sprze ci wia ją. 

W okre sie mię dzy wo jen nym ogrom pra -
cy in te gra cyj nej wnie sio nej przez Ślą za ków,
któ rej efek ty uzy ski wa no z ogrom nym tru -
dem – nie tyl ko na Ślą sku – we wszyst kich
czę ściach i re gio nach Pol ski sca la nych

z ziem trzech prze cież za bo rów, czę sto kroć
wy jąt ko wo znisz czo nych przez woj nę i woj -
ska wo ju ją cych stron. Wresz cie 1939
rok – wkro cze nie wojsk nie miec kich spo -
ty ka się ze zbroj nym opo rem, re gu lar na ar -
mia „Śląsk” wy co fu je się, ale do 4-5 wrze -
śnia trwa wal ka z na jeźdź cą. Do wo dem
pol skości tych ziem jest cho ciaż by przy go -
to wa na przez nie miec ki wy wiad ob szer na li -
sta pro skryp cyj na na zwisk osób za kwa li fi -
ko wa nych do na tych mia sto wej li kwi da cji.

Gdy by Ślą za cy nie opto wa li za pol sko ścią
stwo rze nie ta kiej li sty nie by ło by w ża den spo -
sób uza sad nio ne, ale prze wi dy wa no opór
prze ciw ger ma ni za cji i spo rzą dzo no ta ki spis.

Ob raz re ne ga tów wi ta ją cych Niem ców
kwia ta mi, wi wa tu ją cych na cześć nie miec -
kiej ar mii zła, jest nie praw dzi wy, tak nie za -
cho wy wa li się Ślą za cy, to nie jest Śląsk.

– Jak Pa na zda niem opi sy wać okres
po 1945, na sza świa do mość roz dar ta jest
mię dzy skraj ny mi po stu la ta mi, wy łącz ‐
nie je dy nie czar nym, ne ga tyw nym i bia łym,
wy łącz nie po zy tyw nym ob ra zem Ślą ska.
Jak opi sy wać hi sto rię tych lat, by za cho wać
do brą pa mięć o wy sił kach i uczci wym do ‐
rob ku ży cio wym mi ja ją cych po ko leń na ‐
szych dziad ków, oj ców? 

– No, nie mo że być ten okres po 1945
do 1989 oce nia ny wy łącz nie ne ga tyw nie.
Po 1945 ro ku wkra cza Ar mia So wiec ka i in -
sta lo wa ny jest re żim ko mu ni stycz ny, pod -
po rząd ko wa ny Mo skwie, wro gi Pol sce.

Ja bym przed sta wił hi sto rię po wo jen ne -
go Ślą ska przez pry zmat dra ma tycz nych
dzie jów ro dzi ny Gir tle rów.

Oj ciec dwóch sy nów, po wsta niec ślą ski,
uczest nik II i III Po wsta nia Ślą skie go,
w 1939 po wkro cze niu Niem ców aresz to -
wa ny i w 1940 ro ku za mor do wa ny w obo -
zie kon cen tra cyj nym Mau thau sen; Jo achim
Gir tler kle ryk – któ ry za dzia łal ność an ty -
nie miec ką zo sta je zgi lo ty no wa ny w wię zie -
niu przy uli cy Mi ko łow skiej w Ka to wi cach;
Ste fan Gir tler żoł nierz Ar mii Kra jo wej
po 1945 ro ku, po 1945 żoł nierz Kon spi ra -
cyj ne go Woj ska Pol skie go, w 1946 ro ku ska -
za ny na ka rę śmier ci w po ka zo wym pro ce -
sie w ki nie Zo rza, w daw nym Do mu
Po wstań ców w Ka to wi cach, za mor do wa ny
przez roz strze la nie w grud niu 1946 ro -
ku – tak że w wię zie niu na ul. Mi ko łow skiej
w Ka to wi cach, w tym sa mym wię zie niu
gdzie Niem cy mor do wa li pol skich pa trio -
tów. To przy kład dra ma tycz nej hi sto rii ro -
dzi ny ślą skich pa trio tów.

La ta 1945-1989, bu du je się wiel ki prze -
mysł na Ślą sku, ko pal nie, hu ty da ją ce pra -

cę Ślą za kom i lu dziom na pły wo wym, po -
wsta wa ły no we mia sta np. Ty chy, Ja strzę -
bie i in. W tych ośrod kach nie znaj dzie my
ar gu men tów dla uza sad nie nia tzw. wie lo kul -
tu ro wo ści Ślą ska, tam ży li i pra co wa li wy -
łącz nie Ślą za cy i Po la cy z róż nych in nych
stron Pol ski. Lu dzie, któ rzy chcie li żyć
w Pol sce. To był ich nie wąt pli wy i bez dy -
sku syj ny do ro bek, uzy ska ny uczci wą, so lid -
ną pra cą. Dziś ma my nie ste ty na Ślą sku ob -
sza ry zde gra do wa ne, za po mnia ne, któ re
po la tach eks plo ata cji wo ła ją o po moc i tej
po mo cy w spo sób ab so lut nie uza sad nio ny
po trze bu ją. Mu si my mieć na dzie ję, że Ślą -
sko wi zo sta nie przy wró co ny no wo cze sny
prze mysł, że zda rzy się re in du stria li za cja.

– Ży je my w dru giej de ka dzie XXI wie ku,
po za pro ce sa mi de mo gra ficz ny mi – sta rze ‐
nia się na szej spo łecz no ści i wy lud nia nia
miast z po wo dów na tu ral nych, ob ser wu ‐
je my emi gra cję szcze gól nie tych do brze
wy kształ co nych, mło dych lu dzi ze Śla ska
do in nych miast Pol ski, Kra ko wa, War sza ‐
wy i za gra ni cę. Jak za ha mo wać i od wró ‐
cić ten nie bez piecz ny dla na sze go re gio nu
pro ces?

– Świat nie stoi w miej scu. Wszyst ko wo -
kół nas ule ga szyb kim zmia nom. Mam na -
dzie ję, że ten za uwa żo ny przez Pa na od pływ
lu dzi mło dych nie jest aż tak wiel ki, ale pro -
blem do strze gam, sam mam zna jo mych, któ -
rzy prze nie śli się np. do Rze szo wa, pięk ne -
go mia sta. 
Ży je my na ob sza rze gdzie cią gle jesz cze

funk cjo nu je du ży prze mysł, któ ry po uno -
wo cze śnie niu mo że być w przy szło ści
atrak cyj ny, znów ab sor bo wać wy so ko wy -
kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków.

Cze go po trze bu je my – no wo cze snej edu -
ka cji, dla kształ ce nia i do sko na le nia no wych
kadr, no wo cze sne go prze my słu, no we go
uprze my sło wie nia, no wych sprzy ja ją cych
wy so kiej ja ko ści ży cia oraz bez piecz nych
miejsc pra cy, ofert pra cy atrak cyj nych tu -
taj na Ślą sku, a nie w mię dzy na ro do wych
kor po ra cjach w War sza wie lub in nych mia -
stach. 

Mu si my być otwar ci na no we wy zwa nia
tech no lo gicz ne, go spo dar cze, kul tu ral ne
i spo łecz ne, nie mo że my za my kać się
w wą skim krę gu re gio nal nych per spek -
tyw, mu si my ofe ro wać mło dym lu dziom za -
rów no po stu diach tech nicz nych jak hu ma -
ni stycz nych po zy tyw ną, re al ną per spek ty wę
atrak cyj ne go roz wo ju i w mia rę do stat nie -
go ży cia w Pol sce, tu na Ślą sku.

– Dzię ku ję za roz mo wę. 
■

Roz mo wa z dr AN DRZE JEM KRZY STY NIA KIEM,

hi sto ry kiem, pu bli cy stą, dzia ła czem spo łecz nym

Musimy być
otwarci
na zmiany...
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K
il ka na ście ki lo me trów od Bol ko wa
we wsi Li pa, wśród gę stych drzew i za -

ro śli znaj du ją się ru iny zam ku. Ja dąc
przez Li pę cięż ko je zo ba czyć, po mi mo że
za mek ulo ko wa ny zo stał na skal nym
wznie sie niu. Zbu do wa ny na prze ło -
mie XIII – XIV wie ku przez je den ze ślą -
skich ro dów ry cer skich, miał peł nić ro lę
wa row ni, nie któ rzy jed nak chcą, aby je -
go dzie je wią zać z dzia łal no ścią za ko nu
tem pla riu szy.

W cza sie gdy w ca łej Eu ro pie na po pu -
lar no ści zy sku je nie naj wyż szych nie ste -
ty lo tów se rial „Kni ght fall”, opi su ją cy
owia ne ta jem ni ca mi ku li sy upad ku za ko -
nu tem pla riu szy, war to wspo mnieć o ślą -
skich – i jak naj bar dziej re al nych wąt kach
tej sły ną cej z se kre tów i nie praw do po dob -
nych le gend or ga ni za cji. We dług za cho wa -
nych do ku men tów trak tu ją cych o nada -
niach ziem i przy wi le jów, tem pla riu sze,
czy li ry ce rze z Za ko nu Ubo gich Ry ce rzy
Chry stu sa i Świą ty ni Sa lo mo na po sia da li
ko man do rie za ko nu w po bli skich miej sco -
wo ściach: Ole śni cy Ma łej, Bol ko wie, Le -
śni cy, Chwarsz cza nach.

Czy i wa row nia w Li pie na le ża ła do tem -
pla riu szy? Wie le na to wska zu je. Przy po -
mnij my jed nak na wstę pie hi sto rię tej
pięk nej straż ni cy. Za mek wy bu do wa ny
zo stał ja ko bu dow la go tyc ka. Oto czo ny su -
chą fo są, na prze strze ni wie ków zmie niał
swój styl jak i wła ści cie li. W XVII wie ku
prze bu do wa ny zo stał po raz ko lej ny, tym
ra zem na bu dow lę re ne san so wą przez ro -

dzi nę Ze ditz. Po utra cie zna cze nia woj sko -
we go po słu żył ja ko ma ga zyn i źró dło ka -
mie nia bu dow la ne go. W 1834 ro ku ku pił
go hra bia Ru dolph von Stil l fried-Rat to nitz.
W tym okre sie swo je go ist nie nia za mek
swym wy glą dem na wią zy wał do bu dow li
neo go tyc kich. Praw do po dob nie aż do za -
koń cze nia dru giej woj ny świa to wej wła ści -
cie lem wa row ni by ła pa ni von Hu ner be in,
z do mu von Spren ger, wraz z cór ką – ka -
pi ta no wą von Dra bich -Wa ech ter.

W la tach PRL za mek nie był użyt ko wa -
ny, po zo sta wio ny wła sne mu lo so wi bez na -
le ży tej opie ki ów cze snych władz po padł
w ru inę. W la tach sześć dzie sią tych mi nio -
ne go wie ku słu żył jesz cze ja ko ma ga zyn
miej sco we go PGR, po sia dał dziu ra wy
dach i nie któ re okna. Nie ste ty był to po -
czą tek ago nii te go obiek tu. Wa run ki at mo-
s fe rycz ne i zwy kłe de wa sta cje z ro ku
na rok po gar sza ły stan dum nej nie gdyś wa -
row ni. Ago nia za mczy ska trwa do dziś. Co
praw da po ja wi ło się świa teł ko na dziei, gdy
stał się wła sno ścią pry wat ną, jed nak roz -
po czę ty re mont ni gdy nie zo stał ukoń czo -
ny. Obec nie nie ist nie je już wie ża, któ ra
kształ tem przy po mi nać mia ła tę z bol kow -
skie go zam ku, nie ist nie je też już ja skół -
czy ogon.

Nie zwy kło ści li pow skim ru inom do da -
ją prze słan ki, wią żą ce za mek z za ko nem
tem pla riu szy. Nie któ rzy ba da cze wska zu -
ją, że w pew nym okre sie swo je go ist nie -
nia za mek mógł na le żeć do ta jem ni cze go
za ko nu. Ile praw dy, a ile le gend czy do -

mnie mań jest w opo wie ściach o po by cie
Ry ce rzy Świą ty ni Sa lo mo na na te re nie Pol -
ski, Ślą ska i Su de tów, trud no dzi siaj okre -
ślić. W przy pad ku zam ku w Li pie moż na
jed nak zna leźć wie le wska zó wek prze ma -
wia ją cych za tą te zą. Na ko rzyść opi nii
o rzą dach ry cer skie go za ko nu w Li pie prze -
ma wia ją choć by nie któ re ele men ty ar chi -
tek tu ry zam ku, lo chy, któ re czę ścio wo za -
cho wa ły się do dzi siaj, czy choć by
pi ra mi da na zam ku, któ ra przez wie le lat
na zy wa na by ła kuch nią. Ta struk tu ra to jed -
na z naj więk szych za ga dek wa row ni w Li -
pie. Zwią za ny jest z nią se kret, wręcz przy -
po mi na ją cy fa bu łę fil mów o przy go dach
In dia ny Jo ne sa. Tą bar dzo in te re su ją cą
spra wą jest fakt, że raz w ro ku, przez otwór
w zwień cze niu szczy to wym pi ra mi dy,
w dzień prze si le nia let nie go, pro mie nie
słoń ca wpa da ją do środ ka obiek tu,
tj. – do punk tu sku pie nia, czy li ulo ko wa -
nej w le wym na roż ni ku „stud ni”. 

Na le ży więc za dać py ta nia, dla cze go
wła śnie ta ki kształt, dla cze go pi ra mi da
i skąd bie rze się ta ko re la cja z prze si le niem
let nim. Co wska zu je sło necz ny pro mień,
wpa da jąc do zruj no wa nych, lecz wciąż po -
tęż nych go tyc kich mu rów? Być mo że to
ko lej ny przy kład fa scy na cji orien tem jed -
ne go z wła ści cie li zam ku, któ ry ka zał
ko min zam ko wej kuch ni wy bu do wać
w kształ cie pi ra mi dy, któ ra po wsta ła
na pla nie rom bu o po wierzch ni 70 me trów
kwa dra to wych i wy so ko ści 10 me trów.
Roz wa ża jąc teo rię o byt no ści tem pla riu szy
na zam ku w Li pie nie wy klu czo ne jest, że
pi ra mi da słu ży ła do ob ser wa cji astro no -
micz nych, a mo że tem pla riu sze kul ty wo -
wa li tu wia rę w ja kieś nie chrze ści jań skie
bó stwo, lub zaj mo wa li się ezo te rycz ną wie -
dzą sta ro żyt nych, wszak w pod zie miach
by łej Świą ty ni He ro da w Je ro zo li mie,
do ko na li oni ja kie goś ar che olo gicz ne go od -
kry cia, któ re to moc no za wa ży ło na ich hi -
sto rii. Czy w za gad ko wej kom na cie od by -
wa ły się dzi wacz ne ob rzę dy lub he re tyc kie
ry tu ały, o któ re po są dza li mni chów w zbro -
jach nie przy chyl ni im wład cy? I wresz -
cie – czy na te re nie zam ku mo gli oni ukryć
cen ne dla nich ar te fak ty?

Za pew ne już ni gdy nie da się do ciec
praw dy, oso bi ście uwa żam, że ta kie nie do -
po wie dzia ne hi sto rie ma ją swój urok, po -
nie waż uru cha mia ją wy obraź nię, co czy -
ni ta kie ru iny jesz cze pięk niej szy mi.
A au ra ta jem ni cy do da je im do dat ko wych
wa lo rów. Aby się o tym prze ko nać, wy star -
czy od wie dzić ru iny w Li pie. Wśród mu -
rów wciąż uno si się at mos fe ra nie sa mo wi -
to ści, a od wie dza jąc to miej sce wie czor ną
po rą wy star czy przy mknąć oczy i pu ścić
wo dze wy obraź ni, aby zo ba czyć ry ce rzy
w bia łych płasz czach z czer wo nym krzy -
żem. Żal tyl ko, że ta kie miej sca bez pow -
rot nie zni ka ją z na sze go kra jo bra zu i w po -
wol nym ko na niu sta ją się miej sco wy mi
wy sy pi ska mi śmie ci.

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”.

Śląskie ta jem nice
cz. 2

Templariusze na zamku w Lipie

Ślą ski ślad tem pla riu szy

Za kon Ubo gich Ry ce rzy Chry stu sa i Świą ty ni Sa lo mo na, czy li tem pla riu szy po ‐
wstał w 1118 ro ku w Je ro zo li mie. Za da niem ry ce rzy ‐za kon ni ków by ła ochro ‐
na piel grzy mów uda ją cych się do Zie mi Świę tej. Za kon szyb ko za czął otrzy my ‐
wać róż ne nada nia od świec kich wład ców w Eu ro pie. Ro sła je go po tę ga
fi nan so wa i wpły wy po li tycz ne. Wo bec upad ku Kró le stwa Je ro zo lim skie go,
u schył ku XIII wie ku za kon prze niósł głów ną sie dzi bę na Cypr, a na stęp nie do Fran ‐
cji. Tem pla riu sze sta no wi li po tęż ną si łę mi li tar ną – brac two sta no wi ło świet ‐
nie wy szko lo ną i do brze wy po sa żo ną ar mię, mo gą cą za gro zić nie jed ne mu kró ‐
le stwu. Woj sko wy cha rak ter za ko nu prze kła dał się na licz ne twier dze, któ ry mi
dys po no wa li ry ce rze za kon ni spod zna ku czer wo ne go krzy ża. Na te re nie obec ‐
nej Pol ski za kon miał zda niem nie któ rych ba da czy na wet 50 ko man do rii!
Od XIII wie ku po sia dło ści prze ka zy wa li tem pla riu szom ta cy wład cy jak wiel ko ‐
pol ski ksią żę Prze mysł II czy ksią żę ślą ski Hen ryk Bro da ty. To wła śnie dzię ki nie ‐
mu pierw si na tych te re nach tem pla riu sze osie dli li się w 1226 ro ku w Ole śni ‐
cy Ma łej pod Oła wą. Szyb ko przy by wa ło zam ków tem pla riu szy na Dol nym Ślą sku
oraz Opolsz czyź nie. Na le ża ły do nich zam ki w Ro go wie Opol skim, Krap ko wi cach
i Otmę cie, ko lej ne sie dzi by ry cer skie go za ko nu znaj do wa ły się w Ob row cu i Prud ‐
ni ku, a śla dy tem pla riu szy wio dą tak że na Gór ny Śląsk, m.in. do Gli wic, we dle
nie któ rych teo rii na wet na te re ny Za głę bia Dą brow skie go, to już jed nak zu peł ‐
nie in na hi sto ria – do któ rej być mo że wró ci my.
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N
aj bar dziej in no wa cyj ne po dej ście
do za rzą dza nia wy lud nia ją cy mi się

mia sta mi po le ga na... wy bu rza niu ca łych
dziel nic. To nie żart. To jest po waż na kon -
cep cja i prak ty ka zna na z tych cy wi li za cji,
któ re pierw sze we szły w spi ra lę post in du -
strial ne go re gre su.

O ży ciu i umie ra niu miast de cy du je de -
mo gra fia. To wia do mo. W PRL mie li śmy
do czy nie nia z nie mal nie prze rwa nym
pro ce sem roz ro stu miast. Mia ło to wie le
do brych i złych kon se kwen cji, jed nak że
w men tal no ści spo łecz nej wy two rzy ła się
dość moc na wia ra, że wzrost jest do bry,
a każ de zmniej sze nie – złe. Nie zo sta li śmy
przy go to wa ni do ak cep ta cji ja kich kol -
wiek ogra ni czeń w tkan ce miej skiej. Prze -
ciw nie. Ob ser wu je my prze ja wy sil ne go
prze ko na nia, że trze ba „ra to wać to, co ist -
nie je” i bar dzo po wo li doj rze wa my do my -
śli, że moż na tyl ko: „chro nić to, co war -
to”. Tak po stę pu je chi rurg: by ura to wać
rę kę, mu si nie kie dy od jąć zmiaż dżo ny pa -
lec, od któ re go mo gła by się za cząć gan gre -
na. Po dob nie – spo dzie wa jąc się po wo -
dzi – wy zna cza my gra ni ce ob sza ru
bro nio ne go „za wszel ką ce nę”, go dząc się
jed no cze śnie na za la nie te re nów mniej war -
to ścio wych lub obiek tyw nie nie do ura to -
wa nia.

Nie zna ne kosz ty za sto ju

De mo gra fia spra wia naj mniej kło po tów,
gdy licz ba lud no ści jest sta bil na lub nie co
przy ra sta. Gwał tow ny wzrost po wo du je zna -
ne na pię cia i kosz ty, na to miast gwał tow ny
spa dek po wo du je kosz ty... nie zna ne. Po ro -
ku 1990 wła dze miast ślą skich po cząt ko wo
nie zda wa ły so bie spra wy z po wa gi sy tu acji,
póź niej róż ny mi drob ny mi po su nię cia mi
pró bo wa ły ja koś wspo ma gać de mo gra fię,
a te raz już zro zu mia ły, że są bez sil ne wo -
bec ży wio łu. Nie spo sób wal czyć z me ga -
tren da mi. Już wie my, że przez ca łe dzie się -
cio le cia mia sta na Ślą sku nie bę dą ro snąć,
a tyl ko nad zwy czaj ne oko licz no ści mo gą
po wstrzy mać dal szy spa dek licz by miesz -
kań ców. Je śli więc nie li czy my na cud, po -
win ni śmy przy sto so wać na sze mia sta do te -
go, co nie uchron ne.

W sto sun ku do koń ców ki lat osiem dzie -
sią tych – więk szość miast Gór no ślą sko -Za -
głę biow skiej Me tro po lii stra ci ło już re al -
nie od 20 do 30% oby wa te li. Ge ne ro wa ło
to pew ne trud no ści i wy zwa nia dla lo kal -
nych spo łecz no ści, np. ko niecz ność za my -
ka nia pla có wek oświa to wych czy ko rek -
ty w sys te mach trans por tu pu blicz ne go.
Do tych czas jed nak kon se kwen cje de po pu -
la cji nie by ły oce nia ne ja ko szcze gól nie
dra ma tycz ne. U schył ku PRL cią gle jesz -
cze w zbyt ma łej licz bie lo ka li miesz ka ło
zbyt du żo lu dzi i pew ne „roz gęsz cze nie”
by ło bar dzo po żą da ne. Dziś po ja wia ją
się wy zwa nia zu peł nie in nej na tu ry.

Z pro gnoz opu bli ko wa nych w li sto pa -
dzie 2017 r. przez IGiPZ PAN wy ni ka, że
w cią gu naj bliż szych 30 lat licz ba miesz kań -
ców Za brza, By to mia i Świę to chło wic bę -
dzie da lej spa dać na wet do po ło wy obec ne -
go sta nu. W po zo sta łych mia stach mo że być
tyl ko nie co le piej. Kon se kwen cje nie ogra -
ni czą się już do drob nych nie do god no ści.

Zmia ny bę dą do ty czyć wła ści wie każ dej
dzie dzi ny ży cia spo łecz no -go spo dar cze go.
Tym ra zem chciał bym sku pić się tyl ko
na zmia nie struk tur prze strzen nych. 

Pu sto sta ny – za bój cy miast 

Co się sta nie z na szą ko nur ba cją, któ ra
stop nio wo prze sta je być lu dziom po trzeb -
na w ta kim ukła dzie urba ni stycz no -ar chi -
tek to nicz nym, w ja kim ją dzi siaj zna my?
Ra dy kal ne zmniej sza nie licz by miesz -
kań ców po wo du je wzrost licz by nie wy ko -
rzy sty wa nych miesz kań, tzw. pu sto sta nów
o ure gu lo wa nej sy tu acji wła sno ścio wej. To
zja wi sko, obec nie już za uwa żal ne, bę dzie
się na si lać. Gdy by opusz cza ne by ły stop -
nio wo po szcze gól ne ka mie ni ce i blo ki po -
ło żo ne w są siedz twie, pro ces wy lud nia nia
był by re la tyw nie ła twy do za rzą dza nia.
Nie ste ty tak się nie dzie je. W prak ty ce pu -
sto sta ny po ja wia ją się w każ dej dziel ni cy
i kwar ta le, w wie lu ka mie ni cach rów no -
cze śnie. Choć nie któ re stre fy są za zwy czaj
nie co bar dziej na ra żo ne na ten pro ces niż
in ne – wo bec szyb kie go i ma so we go wy -
lud nia nia się miast, a z tym ma my już
do czy nie nia w me tro po lii, pro ces ten do -
tknie wszyst kie struk tu ry miej skie. Nie któ -
re pu sto sta ny w spo sób mniej czy bar dziej
le gal ny za go spo da ru ją mi gran ci kra jo wi
i za gra nicz ni, ale to nie roz wią zu je sta rych
pro ble mów i stwa rza no we.

Po wol ne wy lud nia nie ozna cza, że w wie -
lu ka mie ni cach bę dzie za ję tych tyl ko kil -
ka miesz kań i to na tych ostat nich wła ści -
cie li, czę sto sa mot nych eme ry tów (głów nie
eme ryt ki) spad nie koszt utrzy ma nia ca łej
nie ru cho mo ści. W po szcze gól nych kwar -
ta łach jed ne bu dyn ki zo sta ną za mknię te
i wy łą czo ne z eks plo ata cji, w są sied nich
cią gle ktoś bę dzie miesz kał. W wie lu
dziel ni cach licz ba miesz kań ców spad nie na -
wet kil ka krot nie po ni żej licz by, dla któ rej
by ły pro jek to wa ne. Jed nak kosz ty utrzy ma -
nia in fra struk tu ry tech nicz nej i ko mu ni ka -
cyj nej, zie le ni, bez pie czeń stwa i in. nie
spad ną pro por cjo nal nie do spad ku licz by
miesz kań ców. Mo gą wręcz ro snąć.
A z uwa gi na spa dek licz by po dat ni -
ków – nie bę dzie miał kto za ra biać na utrzy -
ma nie sub stan cji. Je dy nym spo so bem
na re duk cję kosz tów bę dzie więc ob ni że -
nie ja ko ści wszyst kich usług pu blicz nych:
mniej kur sów au to bu sów, rza dziej przy ci -
na ne traw ni ki, więk sze dziu ry w dro gach
i chod ni kach, mniej pa tro li stra ży miej skiej,
niż sze ci śnie nie wo dy w ru rach, rza dziej po -
ja wia ją ce się śmie ciar ki, dłuż sze prze rwy
w do sta wie prą du, cie pła itd. 

Nie ste ty sce na riusz za ry so wa ny po wy -
żej to nie fu tu ro lo gia sfru stro wa ne go pla -
ni sty. To spra woz da nie z naj now szej hi sto -
rii De tro it, No we go Or le anu i wie lu in nych
miast, któ re do świad czy ły de po pu la cji
w ska li, któ rej spo dzie wa my się w me tro -
po lii ślą sko -za głę biow skiej. W isto cie

Ma so we
wy bu rze nia

Me cha nizm dzia ła nia spi ra li ne ga tyw nie wzmac nia ją cych się zja wisk kry zy so wych

WOJCIECH JARCZEWSKI
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w De tro it by ło jesz cze go rzej. Nie do fi nan -
so wa na miej ska straż po żar na za de cy do -
wa ła, że nie bę dzie ga si ła po ża rów w nie -
któ rych czę ściach mia sta, a do in nych
prze sta ły jeź dzić na wet miej skie ka ret ki,
bo po li cja cał ko wi cie zre zy gno wa ła z ich
pa tro lo wa nia. Z cza sem przed się bior stwo
wo do cią gów wy łą czy ło wo dę dla czę ści
dziel nic itd.

Re wi ta li za cja – le kar stwo do bre,
ale na in ną cho ro bę

Pro blem po stę pu ją cej de gra da cji miast
zo stał już po nad 10 lat te mu za uwa żo ny
na po zio mie kra jo wym. Na „roz wią za nie”
słusz nie zdia gno zo wa ne go pro ble mu zo -
sta ły więc skie ro wa ne środ ki po mo co we
ze źró dła szcze gól nie do te go ce lu wła -
ści we go, czy li fun du szy eu ro pej skich
w ra mach ko lej nych re gio nal nych pro gra -
mów ope ra cyj nych. In stru men tem, któ ry
z za ło że nia po wi nien roz wią zać pro ble -
my tzw. „miast tra cą cych funk cje” mia -
ła być re wi ta li za cja. To dzia ła nie, wzo ro -
wa ne na naj lep szych do świad cze niach
bry tyj skich, nie miec kich i fran cu skich,
w 2015 r. zy ska ło umo co wa nie usta wo -
we. Ów cze sny rząd obie cał, że do ro -
ku 2020 na re wi ta li za cję prze zna czo -
na zo sta nie kwo ta 25 mi liar dów zło tych.
Zi den ty fi ko wa no tak że trzy mia sta szcze -
gól nie szyb ko „tra cą ce swo je funk cje”,
wśród któ rych zna lazł się By tom. 

Już dzi siaj sta je się oczy wi ste, że pro -
gram „400 mln zł na re wi ta li za cję By to -
mia” wła ści wie nic zna czą ce go w mie ście
nie zmie ni, a już na pew no nie wy bi je mia -
sta ze spi ral nej ścież ki sta le po głę bia ją ce -
go się kry zy su, do brze zna nej z do świad -
czeń za pa da ją cych się miast an giel skich
czy fran cu skich. W isto cie naj praw do po -
dob niej w ogó le nie bę dzie my mo gli

prze ko nać się, jak ten pro gram za dzia łał,
po nie waż więk szość tych pie nię dzy i tak
do By to mia praw do po dob nie nie tra fi. Pie -
nią dze z re gio nal nych pro gra mów ope ra -
cyj nych ma ją tę wła ści wość, że ich wy dat -
ko wa nie wy ma ga tzw. wkła du wła sne go.
Lo gi ka środ ków na zy wa nych „po mo co wy -
mi” jest w tym za kre sie bez względ na i mó -
wi: „do sta niesz na sze mi lio ny, ale do -
łóż 15–25%” (w prak ty ce ra czej do kła da
się wię cej, bo w unij nych re gu la cjach mo -
wa jest tyl ko o tzw. kosz tach kwa li fi ko wa -
nych). A tak się nie szczę śli wie skła da, że
By tom nie tyl ko nie ma żad nych swo ich
pie nię dzy (w grud niu 2017 r. bra kło środ -
ków na wy na gro dze nia dla pra cow ni ków
urzę du), ale na wet nie bar dzo ma od ko -
go po ży czać. 

Ana li zu jąc po nad dzie się cio let nią hi sto -
rię re wi ta li za cji w Pol sce, moż na już jed -
no znacz nie po wie dzieć, że nie jest to roz -
wią za nie sku tecz nie wspie ra ją ce mia sta,
któ re tra cą wię cej niż 30% miesz kań ców.
Z za ło że nia bo wiem re wi ta li za cja ma na ce -
lu do ko na nie pew nych prze kształ ceń, re no -
wa cji, ak ty wi za cji i prze or ga ni zo wa nia
ist nie ją cej struk tu ry miej skiej w ce lu nada -
nia jej no wych im pul sów roz wo jo wych.
Tyl ko że mia sta zbu do wa ne dla 200 tys.
osób, w któ rych bę dzie miesz ka ło za le d -
wie 100 ty się cy, nie są w sta nie ra cjo nal nie
ab sor bo wać środ ków na stan dar do wą re wi -
ta li za cję i od po wia dać po zy tyw nie na ta kie,
w su mie po wierz chow ne, im pul sy.

Prze kształ ce nia po przez wy bu rze nia
– roz wią za nie (ra czej) nie uchron ne

Ma my więc ta ką oto sy tu ację: licz ba
miesz kań ców miast me tro po lii ślą skiej sta -
le się zmniej sza i ten pro ces w prze wi dy -
wal nej przy szło ści nie wy ha mu je. Mia sta
tra cą ce trze cią część miesz kań ców nie są

w sta nie w dłuż szej per spek ty wie (czy li
do utra ty zdol no ści kre dy to wej) za pew nić
do tych cza so we go po zio mu usług dla ca -
łe go do tych cza so we go ob sza ru. 

Do świad cze nia ame ry kań skie czy nie -
miec kie pro wa dzą do wnio sku, że je dy -
nym sen sow nym roz wią za niem w ta kiej
sy tu acji są ma so we wy bu rze nia ca łych
kwar ta łów i dziel nic. To po dej ście zo sta -
ło już prze te sto wa ne na te re nie by łe go
NRD. Sztan da ro wym przy kła dem oka zał
się Lipsk, gdzie licz ba lud no ści bar dzo
szyb ko – bo już w la tach 1990. spa dła
z 750 do 530 ty się cy miesz kań ców. W ta -
kiej sy tu acji zre zy gno wa no z cią gle po -
wszech ne go jesz cze w Pol sce po dej -
ścia – ra to wa nia sub stan cji ca łe go mia sta.
Wy bra ne zo sta ły zur ba ni zo wa ne ob sza ry
stra te gicz ne, ta kie nie prze kra czal ne li nie
opo ru, któ re mia ły być wspie ra ne aż
do uzy ska nia po zy tyw nych im pul sów
roz wo jo wych.

Wska za no tak że dziel ni ce do li kwi da cji.
Z tych dziel nic wy sie dlo no wszyst kich
miesz kań ców do ob sza rów stra te gicz ne go
roz wo ju, a na stęp nie w ca ło ści je wy bu ‐
rzo no, po zo sta wia jąc (bar dzo oszczęd nie)
szcze gól nie war to ścio we ele men ty dzie -
dzic twa ma te rial ne go; ra czej bez miesz kań -
ców. Po po nad de ka dzie re ali za cji ta kie -
go pro gra mu uda ło się uzy skać sta bi li za cję.
Ob sza ry wska za ne ja ko te re ny stra te gicz -
ne go roz wo ju za czę ły się roz wi jać, a obec -
nie co ro ku licz ba miesz kań ców mia sta
zwięk sza się na wet o 10 tys. osób. Pa nu -
je jed nak do syć zgod na opi nia, że bez prze -
pro wa dze nia pro gra mu ma syw nych wy bu -
rzeń – ca łe mia sto stop nio wo za mie nia ło by
się w pu sto sze ją cy slums, a spi ra la ne ga -
tyw nych zja wisk by ła by co raz trud niej sza
do za trzy ma nia. 

Sce na riusz gro zy czy ko niecz ność?

Trze ba dziś roz pa trzyć ta kie wła śnie chi -
rur gicz ne, pre cy zyj ne roz wią za nie dla
przy naj mniej czę ści miast wo je wódz twa
ślą skie go. Bę dzie to wy ma ga ło po pierw -
sze: od rzu ce nia obo wią zu ją ce go obec nie
pa ra dyg ma tu kon ser wo wa nia i ochro ny za -
sta nych struk tur urba ni stycz nych, a po dru -
gie: zmian w pra wie, umoż li wia ją cych
prze pro wa dze nie ma so wych prze sie dleń
i wy bu rzeń. I nie obej dzie się bez du żych
pie nię dzy, któ re nie bę dą po cho dzi ły z lo -
kal nych bu dże tów. Bo mia sta po wo li zbli -
ża ją się do gra nic swo ich zdol no ści kre dy -
to wych, a nie któ re – jak By tom – już je
wła ści wie prze kro czy ły. 

Moż na oczy wi ście pró bo wać da lej „pu -
dro wać” rze czy wi stość, re wi ta li zu jąc tu
czy tam po szcze gól ne bu dyn ki i obiek ty,
moż na od na wiać skwer ki i bu do wać ścież -
ki ro we ro we, pro wa dzą ce od wy lud nia ją -
cych się dziel nic do za mknię tych fa bryk.
Ale skut ki bra ku od waż nych de cy zji bę -
dą dla miast ślą skiej me tro po lii bar dzo po -
waż ne. Prze dys ku tuj my to dziś, za nim ju -
tro prze mó wią... bul do że ry!

Dr WOJ CIECH JAR CZEW SKI
jest dy rek to rem Kra jo we go In sty tu tu

Po li ty ki Prze strzen nej i Miesz kal nic twa 

Za miesz ka ne ob sza ry, wska za ne ja ko zde gra do wa ne (na po trze by Gmin ne go Pro gra mu Re wi ta li -
za cji By to mia)
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P
o cho dzą cy z Łu bia ko ło Gli wic wro -
cław ski pi sarz i kry tyk li te rac ki Je rzy

Plu ta na sy ca swo je tek sty wtrę ta mi gwa -
ro wy mi. Jed ne mu ze zbio rów opo wia dań
z lat 60. na przy kład dał ty tuł „Ry ma” (ry -
ma, czy li ka tar), a w wy da nym w ro -
ku 2016 „Prze cin ku”, w pod roz dzia le
„Jo cie smo la”, na pi sał: „Kie dy to sły sza -
łem ostat ni raz? Czy nie w ze szłym ro ku?
Gdy by łem w Gli wi cach. Chy ba tak.
Na pew no wte dy? Tyl ko kto to po wie -
dział? Pa mię tam: zde ner wo wa na ko bie ta,
któ ra mo gła by ucho dzić za mo ją cór kę.
Do mnie? Chy ba nie. Po pro stu zno wu
usły sza łem po raz ty sięcz ny. Po ro ku
nie obec no ści. Od ra zu po wyj ściu z au to -
bu su Wro cław -Kro sno. Jo cie smo la.
Czy li: mam cię gdzieś. Mam cię w no sie.
Mam cię w d... Nie za wra caj mi gło wy.
Od czep się ode mnie. Nic mnie to nie ob -
cho dzi. Jo cie smo la. A gdzie smo ła?
W smo le bę dę się w pie kle sma żył? Jo cie
smo la!”.

W „Ma łym słow ni ku gwa ry Gór ne go
Ślą ska” Bo że ny Cząst ki -Szy mon, Je rze -
go Lu dwi ga i He le ny Sy no wiec” z ro -
ku 2000 na str. 228 czy tam: smo lić coś, ko -
goś – „lek ce wa żyć coś, ko goś, nie
przej mo wać się czymś”; zwrot smól//smol
go – „nie przej muj się” (wy ra że nie nie chę -
ci, bra ku za in te re so wa nia, na wet po gar dy):
Smól//Smol to, ju tro do sta niesz lep szo ocy -
na. Smól//Smol to, co óna go do. Jo to smo -
la!; smo lić się – 1. „przej mo wać się, pa -
tycz ko wać się”: Niy smól sie z tym, ino
pódź do dóm, 2. „ro bić coś po wo li, guz -
drać się: Co sie tak d (ł) ugo smo lisz z tóm
ro bo tóm.

Mam szcze gól ny sen ty ment do tych
form, bo gdy bym miał wy znać, któ re ze
ślą skich wy ra zów zro bi ły ka rie rę w mo -
im wro cław skim do mu, to za li czył bym
do nich – obok (c) ha sio ka „śmiet ni ka”,
wy cie py wa nia „wy rzu ca nia” i elw ra
„rzu tu kar ne go z 11 me trów” – chy ba
wła śnie owo smo le nie. Gdy chce my ko -
goś bli skie go po cie szyć i prze ko nać
do nie przej mo wa nia się, po wie my wszy -
scy – nie tyl ko ja – w nie ofi cjal nych sy -

tu acjach ko mu ni ka cyj nych: Smól to!,
smo lić to! Na ogół po ma ga! – do po wiem
żar to bli wie.

Dla lek sy kal ne go zaś po rząd ku do daj -
my, że w ję zy ku ogól nym smo lić to „bru -
dzić sa dzą, sma rem itp.”: gar nek smo li;
smo lić so bie rę ce, ubra nie sma rem, sa dza -
mi, wę glem; przy sło wie przy ga niał ko cioł
garn ko wi, a sam smo li – „o kimś, kto
zwra ca uwa gę in nym, a sam po peł nia po -
dob ne błę dy”, smo lić się – „bru dzić,
smo lić sa me go sie bie”: smo lić się sa dzą,
„być smo lo nym”: garn ki się smo lą
na ogniu; sma lić – „przy pie kać coś
ogniem, opa lać z wierz chu, po wle kać
sa dzą”: ogień sma lił ścia ny do mu; fra ze -
olo gizm du by sma lo ne – „bred nie, głup -
stwa, an dro ny” (u Ada ma Mic kie wi cza:
„Dziew czy na du by sma lo ne bre dzi, a gmin
ro zu mo wi bluź ni”), prze starz. sma lić cho -
lew ki – „ubie gać się o wzglę dy ko bie ty, za -
le cać się, umi zgać się”, „o słoń cu, lam pie
kwar co wej: grzać, opa lać, przy pie kać”:
słoń ce sma li ło twa rze, sma lić się – „przy -
pa lać się, tlić się”, „po wle kać się sa dzą
pod wpły wem ognia”; gar nek sma li się
od ognia („Uni wer sal ny słow nik ję zy ka
pol skie go” pod red. prof. Sta ni sła wa Du -
bi sza z ro ku 2003).

W pew nym miej scu swe go „Prze cin ka”
Je rzy Plu ta pi sze tak: „Mo ja ro dzin na
miej sco wość Łu bie nie znaj du je się już
w po wie cie gli wic kim (kie dyś to szec ko -
-gli wic kim), lecz w... tar no gór skim. Zo -
sta łem ziom kiem prof. Ja na Miod ka?
Po wia to wym”, a ja po twier dze nie tej
ad mi ni stra cyj nej zmia ny wi dzę cho ciaż -
by w ko lo ro wan ce wy da nej w ro ku 2010
przez Sta ro stwo Po wia to we w Tar now -
skich Gó rach „Zam ki i pa ła ce po wia tu tar -
no gór skie go” (opra co wa nie, ry sun ki Mi -
ro sław Ogiń ski, opra co wa nie her bów
Ar ka diusz Ku zio -Pod ruc ki), któ rą wień -
czy pa łac Ba il do nów w Łu biu. Czy tam
o nim: „Po sia dłość tę na by ła w XVIII w.
ro dzi na po cho dzą ce go ze Szko cji Joh na
Ba il do na – słyn ne go bu dow ni cze go hu -
ty w Gli wi cach. Pa łac w je go obec nym
kształ cie wzniósł w ro ku 1860 je go syn

Ar tur von Ba il don -Brie stwelt. Stał się on
głów ną sie dzi bą ro du. Ko lej nym wła ści -
cie lem Łu bia po śmier ci Ar tu ra w 1909
ro ku był Er win Alek san der Ber gwelt -Ba -
il don, syn je go naj star szej cór ki Ali cji He -
le ny. Po woj nie pa łac jak i ca ły ma ją tek
ja ko do bra po nie miec kie zo stał zna cjo na -
li zo wa ny. W póź niej szych la tach uległ
znacz nym znisz cze niom. Od re stau ro wa -
no go na po cząt ku lat 90. Dziś mie ści się
w nim Dom Po mo cy Spo łecz nej”.

A co o Plu to wym Łu biu mo że po wie -
dzieć ję zy ko znaw ca ono ma sta, czy li ba -
dacz nazw (gr. ono ma – „na zwa”)? – Na -
le ży ono do ro dzi ny nazw miej sco wych
zna nych ca łe mu świa tu sło wiań skie mu, ta -
kich jak pol skie Łu bia ny, Łu bian ka, Łub -
ni ce, Łub ni ca czy bułg. i ma ced. Lub ni -
ca. Mój i Je rze go Plu ty wro cław ski
pro fe sor Sta ni sław Ro spond (1906-1982)
ostrze ga w swym „Słow ni ku ety mo lo gicz -
nym miast i gmin PRL” z ro ku 1984, by
nie mie szać tych nazw z pra sło wiań ską
pod sta wą ljub, lju bi ti – „lu bić, ko chać”.
Wszyst kie one po cho dzą od wy ra zów
łub – „ko ra drzew na, zwłasz cza li py”, łu -
bo – „drze wo dar te z li pi ny, mło dej dę bi -
ny”, są więc ty po wy mi na zwa mi to po gra -
ficz ny mi, na wią zu ją cy mi do re aliów
te re no wych.

Oczy wi ście, mor fo lo gicz nie spo krew -
nio ny jest z ni mi łu bin, a w „Słow ni ku ety -
mo lo gicz nym ję zy ka pol skie go” z ro -
ku 1927 Alek san dra Bru eck ne ra zna leźć
moż na po nad to in for ma cję, że łub „ko ra
li po wa” to by ła kie dyś tak że „bud ka
na wo zie”, pa łu ba, łu bie i za łub ce na to -
miast ozna cza ły też „okry cie łu ku”, ca ły
zaś wy wód do ty czą cy ha sła łub koń czy się
wska za niem je go aryj skie go po cho dze nia
i związ ku z łac. li ber z lu ber „ły ko,
książ ka”, niem. Lau be (sta re lo uft „ko ra”,
„ły ko”, z te go Lucht „strych, pod da sze”,
a mo że i Luft „po wie trze”?), li tew. łu ba
„de ska”, mo że i ło uba (s) „ko ra”, łu ob ties
„ob łu py wać się”, ło tew. lu obu la iks „okres
na wio snę, kie dy ły ka drą”. I tak z Łu bia
do szli śmy do jak że od le głych epok!

■

Smól to!

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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RAFAŁ KIERZYNKA

Ra fał Kie rzyn ka, ur. 1967, po eta i pro za ik, sę dzia pra wa mię dzy na ro do we go. Przez dłu gie la ta zwią za ny z Za wier ciem,
czło nek gru py li te rac kiej „Sza lej”. Jest au to rem dwóch to mi ków wier szy: Sie dem na ście mod nych wier szy (1995), Nę dza
po ezji (2015), a tak że dwóch zbio rów opo wia dań: In ne zda rze nia (1998), Pod spodem (2017).

OTO ZA DA NIE PA MIĘ CI, GDY BĘ DZIESZ UMIE RAŁ

(Sło wa wy ry te na płyt ce gro bo wej z Hip po nion,
po świę co nej Dio ni zo so wi, pa tro nu ją ce mu po dró ży w za świa ty)

Bij cie w bę ben, bij cie w bę ben dla Kró la! Niech ło skot roz świe tli po la nę!
Niech spło szy cie nie zwie rząt i wspo mnie nie lu dzi!
Ich czas mi nął, nim nad szedł.

Dmij cie w pisz czał ki i fle ty, bij cie w bę ben dla Kró la!
Któ ry nad cho dzi, pi ja ny i na gi, z ob wi słym brzu chem
I ocza mi wil ka. Wśród sta rych bab i dziew cząt o krwa wią cych skro niach,
Wśród osza la łych Ty jad, wy ją cych i głod nych.
Księ życ wła da ni mi, Księ życ je wy śmie wa.

Lej cie krew i wi no, lej cie łzy dla Kró la!
Zro dzo ne go, za bi te go i zmar twych wsta łe go.
Nic nie jest wy ba czo ne i nic za po mnia ne.

Te są za da nia pa mię ci, gdy bę dziesz umie rał:
Krzycz, je stem dziec kiem Zie mi i bę kar tem Nie ba!
Ga snę z pra gnie nia, ko nam!
A gdy przyj dę, wo łaj, że śmierć jest złu dze nie,
Że jest tyl ko ży cie, do koń ca lub bez koń ca,
Tak jak bę dziesz wo lał.

Ale to kie dyś, ju tro, mo że po ko la cji.
Te raz bij cie w bę ben, lej cie krew dla Kró la.
Noc nie usta ją ca wzra sta na po la nie,
Mil czą ca i ci cha, ja sna, do sko na ła.
Roz pa la oczy Kró la, sza lo ne i mą dre,
Sta re i okrut ne.

SU MER

W do rze czu Ache ron tu, War ty, Styk su i Pi li cy,
Tam gdzie wszyst ko się dzie je,
Sens się go dzi z bez sen sem, wia ra z wie dzą,
A roz pacz z na dzie ją.
Więc tam wła śnie, w głę bo kiej do li nie
Mię dzy gó rą Ara rat a Gó rą Zbo rów,
Być mo że na ich szczy tach, tak po sta no wio no:
Niech czło wiek, od dzi siaj i na za wsze
Ży je w cza sie prze szłym. Po przed nim. Przed -po przed nim.
I niech co raz głę biej, ni czym szczur w piw ni cy,
Scho dzi w swo je gro ty, Ło kiet ka czy La scaux,
Aby na ich dnie zna leźć ko goś, ko go tam wca le nie ma.

Nie bój my się, nie krzycz my, tak być mu si po pro stu.
Je ste śmy tyl ko echem, tyl ko echem je ste śmy.

W do rze czu Prze mszy, Ska man dra, Eu fra tu, Ty gry su,
Na ro gu ulic Do jazd i Champs -Élysées,
Sto ty się cy lat te mu, a być mo że wczo raj,
Tak po sta no wio no:
Niech czło wiek od dzi siaj i na za wsze
Ży je w cza sie prze szłym i niech prze szłym bę dzie.
Tak sa mo bo go wie, ci któ rzy wciąż ży ją:
Ozy rys i Dio ni zos, Za ra tu stra, Zeus,
Ka rol Marks, Jah we, za ka pior z pół no cy
Ze swym za pchlo nym kun dlem, Wiel ki Ma ni tou.

Nie bój my się, nie krzycz my, tak być mu si po pro stu.
Je ste śmy tyl ko echem, tyl ko echem je ste śmy.
Na pu sty niach Su me ru, na Pu sty ni Błę dow skiej,
W do rze czu War ty, Pi li cy, Styk su, Ache ron tu.
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AJ GEUS MU SI UMRZEĆ

Oj ciec mu si umrzeć, wszyst ko się wy da rzy ło.
Czar ne ża gle na masz tach i ka mien ne fa le.
By dlę za bi te. Obo siecz ny to pór roz rą bał mu szczę kę.
Zdechł, uf ny i głu pi, ze zdzi wie niem w śle piach.
Nie waż ne.

Ariad na, naj pięk niej sza. Wzią łem to, co mia ła:
Kłę bek weł ny, cia ło, chy ba tak że ser ce.
Po zo sta ła sa ma, jak zwy kle, oszu ka na, bez dom na.
Z te go, co sły sza łem
Do łą czy ła do ban dy pi ja ne go boż ka.
O jej ję zy ku i ustach krą żą le gen dy.
Nie waż ne.

Król jest tyl ko je den: po grom ca by ko ła ka,
Ra buś la bi ryn tu, ko cha nek i księż ni czek.
Więc oj ciec mu si umrzeć.
Sta nie na ska le przy por cie, złą czy się w okrzy ku
Z czar ną mu zy ką mo rza, któ re – przez ła ska wość – 
Na zwę póź niej je go imie niem.
Nie waż ne.

Bę dę sam, jak za wsze, po tęż ny i groź ny,
Dziel ny, mi ło sier ny, Król, Król tyl ko je den.
Wiatr na mo jej twa rzy
Przy po mi na, nie ufa,
Za da je py ta nia.

OSTAT NI WIERSZ DLA ŻO NY

Przejdź prze ze mnie bez grze chu, w bez de chu, po wo li.
Otwórz się na mnie jak ot chłań lub ró ża.
Tam, gdzie mil cze nie nie ba do ty ka się wzgó rza
Jest nasz burz li wy spo kój i spo koj na bu rza.

Roz trza skaj mo je ser ce, to nic, że za bo li.
Żad nej ta niej czu ło ści, żad nych ła twych wspo mnień. 
Nie ła two jest mnie do strzec, lecz trud niej za po mnieć.
Ucz się mnie, ucz mnie i na uczaj o mnie.

Je steś noc i słoń ce, ła god ność i ostrość,
Ka płan ko Księ ży ca (oraz in nych pla net),
Wie żo z ko ści sło nio wej, sy jam ska ma sio stro.
Patrz! Le żę py skiem w bło cie przed twy mi szpil ka mi.

Przejdź prze ze mnie. Ja cze kam, w bez ru chu, w bez de chu.
Roz kwit nij mnie, pro szę, jak oset czy ró żę.
Za nim noc roz pa li gwiaz dy nad po dwó rzem,
Zdo bądź mnie, pro szę, już je stem go to wy.
Je stem bó lem w twym ser cu,
Bó lem two jej gło wy.
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N
aj pięk niej o Ho me rze wy ra ził się
Owi diusz w swo ich ele gij nych

Amo res (Mi łost kach we dle Cze sła wa
Mi cha lu nia): „a quo seu fon te pe ren -
ni – va tum Pie riis ora ri gan tur aqu is”.
Ta de usz Sin ko, au tor ob szer ne go, dwu -
to mo we go Za ry su hi sto rii li te ra tu ry
grec kiej, bę dą ce go i tak skró tem je go
sze ściu wo lu mi nów Li te ra tu ry grec kiej,
tłu ma czy te skrzy dla te sło wa na stę pu -
ją co: „z nie go ni by ze sta le pły ną ce go
źró dła zwil ża ją się usta wiesz czów
wo dą Muz pie ryj skich” (Za rys hi sto rii
li te ra tu ry grec kiej, War sza wa 1959,
t. 1, s. 124). Owa cy ta cja ma kształt fo -
ne tycz ne go chia zmu, w któ rym po -
szcze gól ne skład ni ki ukła da ją się we
wzór AB BA: a quo – pe ren ni – Pie ‐
riis – aqu is. (O tej re to rycz nej fi gu rze
bę dzie jesz cze mo wa w dal szych wy -
wo dach.) Au tor Sztu ki ko cha nia świet -
nie po twier dza tu ogrom wie dzy mi to -
lo gicz nej, mi li tar nej, oby cza jo wej czy
geo gra ficz nej Ilia dy oraz Ody sei, ale
jed no cze śnie – przez for mę swej wy po -
wie dzi – sy gna li zu je pięk no i bo gac two
lek sy kal ne tych po ema tów, ich ję zyk
od wo łu ją cy się do roz licz nych dia lek -
tów mo wy sta ro żyt nych Gre ków. 

Zyg munt Ku biak w ese ju Ho mer Jó -
ze fa Wit tli na, do da nym do trze ciej wer -
sji Wit tli no wej Ody sei, au to ry ta tyw nie
i su ge styw nie in for mu je: „Tekst Ho me -
ra jest mo zai ką gra ma tycz ną i słow ni -

ko wą. Prze wa ża ją cą bar wę na da ją mu
ce chy dia lek tu joń skie go, ale bar dzo
czę sto po ja wia ją się for my nie zgod ne
z tym dia lek tem. Od cza sów sta ro żyt -
nych na zy wa się owe for my eol ski mi.
[…] Ję zyk Ho me ra jest fo ne tycz nie i ar -
ty stycz nie głę bo ko har mo nij ną, ale zu -
peł nie nie ho mo ge nicz ną syn te zą róż -
nych okre sów roz wo ju mo wy grec kiej.
Jest ję zy kiem sztucz nym, jak san skryt,
bli skim mo wie sa kral nej przez swą
tra dy cyj ność i hie ra tycz ność. Jest od -
dzie lo nym od mo wy po tocz nej ję zy -
kiem po etyc kim” (Ho mer: Ody se ja.
Prze kład z grec kie go Jó ze fa Wit tli na.
Po sło wie na pi sał Zyg munt Ku biak.
War sza wa 1982, s. 426; edy cję tę cy tu -
ję ja ko JW3). 

Co to wszyst ko ozna cza dla czy tel ni -
ka, któ ry nie cie szy się po li glo ty zmem
i nie zna ję zy ka an tycz nych miesz kań -
ców ba se nu Mo rza Śród ziem ne go (boć
są wśród nas i ta cy, któ rzy po ca łym
świe cie – in ter ne to wym – szu ka ją part -
ne rów do roz mó wek w dia lek cie joń skim
i eol skim sprzed pra wie trzech ty siąc le -
ci!)? Co to zna czy dla mi ło śni ka Ulis se -
sa Ja me sa Joy ce’a, któ ry za dzi wio ny jest
wie lo sty lo wo ścią tej po wie ści, ma ją cą
od da wać wie lo ję zycz ność wzor ca, czy li
po ema tu Ho me ra? Co to w koń cu zna -
czy dla tłu ma cza Ody sei? 

Ma my oczy wi ście pa ra fra zę pro za tor -
ską utwo ru grec kie go, czy li słyn ne tłu -

ma cze nie Ja na Pa ran dow skie go z ro -
ku 1953 (wie lo krot nie wzna wia ne i wy -
zy ski wa ne na wet przez stu den tów fi lo -
lo gii kla sycz nej). Ale za łóż my, iż
chcie li by śmy zbli żyć się do po ezji,
do Muz pie ryj skich, czy li
„9 có rek kró la Pie ro sa w Pie rii [Ma ce -
do nia], któ rym na dał imio na dzie wię ciu
muz” (Wła dy sław Ko pa liń ski: Słow nik
mi tów i tra dy cji kul tu ry, War sza wa 1991,
s. 863), jed nym sło wem, iż pra gnie my
roz ko szo wać się nie tyl ko fa bu łą, ale
i sztu ką epic ką po ema tu o Pe ne lo pie, Te -
le ma chu i Ody se uszu. Wte dy po le ca się
nam al bo dzie ło wspo mi na ne go już
Wit tli na, al bo prze kład XIX -wiecz ne go
po ety, Lu cja na Sie mień skie go (1807-
1877). Wy bór tu nie jest ła twy, bo sam
Ku biak raz chwa li tłu ma cze nie Wit tli -
na („uwa żam tę Ody se ję za naj wy bit niej -
szy, obok Ilia dy Fran cisz ka Dmo chow -
skie go, pol ski prze kład Ho me ra”,
JW3, 423), a in nym ra zem za chwy ca się
wcze śniej szą trans la cją: „za wsze lu bi łem
Ody se ję Sie mień skie go, lecz te raz,
po dłu gim i bli skim z nią ob co wa niu
w pra cy nad tą edy cją [Dzie ła Ho me ra
w se rii „Bi blio the ca Mun di”], nie tyl ko
jesz cze bar dziej ją lu bię, ale też wy so -
ko ce nię” (Ho mer: Ilia da. Prze ło żył
Fran ci szek Ksa we ry Dmo chow ski.
Z ory gi na łem sko la cjo no wał, opra co wał,
ko men ta rzem opa trzył i aneks ze sta wił
Zyg munt Ku biak, War sza wa 1990,
s. 71). 

Tak się szczę śli wie skła da, że mam
na biur ku po kaź ny tom, za wie ra ją cy
pierw szą pró bę po etyc kiej wer sji Ody -
sei, przy go to wy wa ną przez sie dem lat
(w trak cie I woj ny świa to wej i tuż
po niej) przez li ry ka z krę gu ska man dryc -
kie go. Stro na ty tu ło wa za wie ra na stę pu -
ją ce in for ma cje: Ho mer: Ody se ja.
Z grec kie go prze ło żył i przed mo wą po -
prze dził Jó zef Wit tlin. Rzecz o Ho me -
rze na pi sał Ry szard Gan szy niec. Księ -
gar nia Wy daw ni cza H. Al ten ber ga we
Lwo wie. Wy daw nic two Za kła du Na ro -
do we go im. Osso liń skich we Lwo -
wie. MCMXXIV; cy tu jąc tę księ gę,
uży wam skró tu JW1). Au tor prze kła du
we wstę pie (Sło wo tłu ma cza do czy tel -
ni ka) za miesz cza wy mow ne wy ra zy
wdzięcz no ści: dzię ku je „by łe mu ka pi ta -
no wi wojsk au striac kich, do cen to wi fi -
lo lo gii kla sycz nej na uni wer sy te cie cze -
skim w Pra dze, dok to ro wi Fran cisz ko wi
No wot ne mu, za umoż li wie nie [mu] pra -
cy pod czas cięż kiej służ by woj sko wej
w r. 1917.” (cóż za re we la cja o prze wa -
dze Muz nad ar ma ta mi!), pro fe so ro wi
Sta ni sła wo wi Wit kow skie mu za „wska -
zów ki na uko we”, a tak że „wiel kie mu
epi ko wi Po pio łów i Wia tru od mo rza,
Ste fa no wi Że rom skie mu, któ re go szcze -
re i wiel ko dusz ne za in te re so wa nie się
[tym] prze kła dem, w Za ko pa nem,
w r. 1921.”, do da ło mu wie le za pa łu
(JW1, 26). 

Dzie ło, po wsta ją ce pod ta ki mi zna ko -
mi ty mi au spi cja mi i przy wy dat nej po -
mo cy wy daw ców (z ich ra mie nia rzecz
re da go wał Pa ran dow ski), przez po -
nad 30 lat bar dzo się zmie nia ło, ale dwa

Blask Odysei
JERZY PASZEK

B L A S K  A R  C Y  D Z I E Ł
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ini cjal ne hek sa me try po zo sta ły bez
zmia ny: „Ty, Mu zo, daj pieśń o mę żu by -
wa łym, co sro gie udrę ki / Cier piał,
od kie dy prze świę tą wa row nię Troi po -
kru szył” (JW1, 35; JW3, 33). Już od po -
cząt ku wi dać jed nak, iż te 16-sy la bo we
wer sy, na peł nio ne ar cha izma mi i słow -
nic twem gwa ro wym, grze szą – mo im
zda niem – tzw. wa tą po etyc ką, słu żą cą
do za peł nia nia luk w dłu gich li nij kach:
„W gro ciech z czy ste go krysz ta łu – wię -
zi go bo ska śród bo giń, / Nim fa Ka lip -
so, na je go ko cha nie ła sa, i wię zi…”
(JW1, 35); „Przecz tam nie uszedł nie -
do li? Przecz tam nie czmych nął z obie -
rzy?” (ibid.). Chy ba i Wit tlin za uwa żył
w koń cu nie sto sow ność cy to wa nych
uryw ków, bo w ostat niej re dak cji brzmią
one tak: „W gro cie skle pio nej go wię zi
czci god na nim fa Ka lip so, / Bo ska śród
bo giń, i pra gnie mał żon kiem swym go
uczy nić” (JW3, 33); „Cze muż to na wet
we wła snym do mu wśród lu dzi ko cha -
nych, / Zły los go sma gać nie prze stał?”
(ibid.). 

Uwa żam, że 16-sy la bo we wer se ty
u Wit tli na nie two rzą wy ra zi stych ca ło -
ści, nie by wa ją traf nym i szczę śli wym
od zwier cie dle niem 6-sto po wych hek sa -
me trów Ho me ra. Sie mień ski, wy daw szy
już w la tach 1844-1845 pieśń Ody se usz
u Fe aków, i koń cząc swą pra cę na edy -
cji kra kow skiej (1873) i war szaw skiej
(1876), od wo ły wał się do 13-zgło sko we -
go ryt mu wer sów Pa na Ta de usza. I to
mu się zna ko mi cie po wio dło! W tych li -
nij kach na wet ar cha izmy, wy ra zy gwa -
ro we czy sło wiań skie (ru sy cy zmy, ru te -
ni zmy) od czy tu je my ze zro zu mie niem
i bez za glą da nia do Lin de go czy in nych
dyk cjo na rzy (my ślę, że Wit tlin nie za -
uwa żył, iż w tzw. słow ni ku war szaw skim
z pierw szej ćwier ci XX wie ku obok słów
sta ro pol skich wy stę pu je w du żej ilo ści
lek sy ka gwa ro wa). Aby przy bli żyć opi -
sy wa ne tech ni ki prze kła do we, przy to czę
trzy frag men ty z księ gi VII, za wie ra ją -
ce opis sa du kró la Fe aków. Naj pierw tłu -
ma cze nie Sie mień skie go (ko rzy stam
z edy cji: Ho mer: Ody se ja. Prze ło żył Lu -
cjan Sie mień ski. Z ory gi na łem sko la cjo -
no wał, opra co wał, ko men ta rzem opa trzył
i aneks ze sta wił Zyg munt Ku biak, War -
sza wa 1990; wy da nie to cy tu ję, uży wa -
jąc skró tu LS): 

„Za dzie dziń cem sad du ży cią gnął się
od bro ny, / Czte ro mor go wy, wko ło pło -
tem ogro dzo ny, / Kę dy drze wa wy so kie
i kwie ciem okry te / Ro dzą gra na ty,
grusz ki, jabł ka sma ko wi te […] Je den
owoc się klu je, dru gi już doj rze wa; /
Jabł ko idzie po jabł ku, grusz kę grusz ka
spy cha, / Fi ga fi gę, i owoc za wsze się
uśmiécha.” (LS 102). 

Wit tlin naj pierw spo lsz czył ten sam
wy imek Ody sei na stę pu ją co: 

„Przy zam ku, tuż za po dwór cem,
za bro ną – sad był ogrom ny, / Czte ro -
mor go wy, opło con z obu stron: we -
wnątrz ato li / Ro sły tam drze wa wiel ga -
śne, a obar czo ne owo cem: / A oto
gra nat, a grusz ka, a jabł ko z ró żem
na li cu […] owoc / Gdzie je den – kieł -
ki wy pusz cza, gdzie iny – so bie już źrze -

je, / Grusz ka grusz kę wy py cha, ja błusz -
ko – jabł ko wy ga nia, / Fi ga fi gę – a win -
ne gro no też idzie po gro nie.”
(JW1, 122). 

Osta tecz nie wer se ty hek sa me tro we
brzmią u Wit tli na nie co ina czej, mniej
dzi wacz nie, choć nie za bar dzo od cho -
dzą od wer sji z ro ku 1924: 

„Przed do mem pod le po dwór ca,
za bra mą, sad był ogrom ny, / Czte ro mor -
go wy, gro dzo ny z wszech stron, a w sa -
dzie tym ro sły / Drze wa ol brzy mie,
brze mien ne buj nie zro dzo nym owo -
cem: / A oto grusz ka, a gra nat, a jabł ko
z ru mień cem na li cu, […] owoc / Gdzie
je den kieł ki wy pusz cza, gdzie in ny so -
bie doj rze wa, / Grusz ka gru szecz kę
wy py cha, ja błusz ko jabł ko wy ga nia, / Fi -
ga fi gę, a win ne gro no też idzie po gro -
nie.” (JW3, 132). 

Otóż wy da je mi się, że czy tel nik
Sie mień skie go nic nie tra ci z wia do -
mo ści o sa dzie Fe aków z po wo du
krót szych o trzy sy la by wer sów w tym
prze kła dzie! Za uważ my, iż na wią za -
nia do Mi ko ła ja Re ja w po sta ci po wtó -
rzeń spój ni ka „a” (za cho wa ne w obu
wer sjach tłu ma cze nia Wit tli na)
i zdrob nień (naj pierw tyl ko „ja błusz -
ko”, po tem też i „gru szecz ka”) miesz -
czą się na po gra ni czu wspo mi na nej
prze ze mnie wa ty po etyc kiej (nb.
wers z grusz ką i jab kiem po cząt ko wo
ma 15, a osta tecz nie 16 sy lab). Zwar -
te wer sy Sie mień skie go („Je den owoc
się klu je, dru gi już doj rze wa, / Jabł -
ko idzie po jabł ku, grusz kę grusz ka
spy cha”) chy ba na wet le piej i ła twiej
się re cy tu je niż spo lsz czo ne hek sa me -
try – in kan ta cje Wit tli na! 

Do wo dem prze myśl nej (jak prze -
myśl ny był Odys, w wie le for te lów bo -
ga ty!) sztu ki po etyc kiej Sie mień skie go
mo gą być chia zmy fo ne tycz ne, o któ rych
już wspo mi na łem. Oto wy mow ne przy -
kła dy kil ku z nich: „Nędz na po rę ka, któ -
ra rę czy za nędz ni kiem” (LS 120),
„I słu cha dźwię ku gę śli, a krę cą się słu ‐
gi” (LS 128), „Sro dze za wył, aż wy ciem
od tęt ni ła sro giem” (LS 139), „ogar nię -

to / W chle ny, w chi to ny. A tak ze szli -
śmy ich w chwi li” (LS 158), „Pę dzim
k’wy spie Eei, gdzie Eos się ro dzi”
(LS 181). Nie wspo mnę już o bo gac twie
ali te ra cji, któ rej exem plum mo że być
wers: „Bę dę w Spar cie, a pier wej
w piasz czy stym Py lo nie” (LS 27) czy
opar ty na gło skach no so wych wy imek:
„Lecz ja z my śla mi my mi mam nie ma -
łą mę kę” (LS 307). Jak że wie le ra zy czy -
tel nik na po tka tu so czy ste, 3-sy la bo we
ry my ty pu: „do żo ny – w ska le wy drą -
żonéj” (LS 7), „sa mo łó wek – ostró wek;
na po żar cie – otwar cie” (LS 41). Rza -
dziej po ja wia ją się 4-sy la bo we zgod no -
ści brzmie nio we: „po stać je go cud -
na – do swo je go sud na” (LS 43) lub
zna ko mi te „nie do łę ga – nie do się ga”
(LS 327). A ry my ho mo ni mo we ty pu
„pa stuch strze że – słu ży szcze rze”
(LS 240)? Dow cip ne jest na zwa nie cór -
ki Opsa Opsów ną: „Eu ry kle ja Opsów -
na; Ops po Pej ze no rze” (LS 31), gdy
u Wit tli na wid nie je „cna Eu ry kle ja, / Có -
ra Opso wa, a wnu ka Pej ze no ro wa: sza -
far ka” (JW3, 55). 

Dzię ki fi lo lo gicz nym ba da niom i ad -
iu sta cyj nym wy sił kom Zyg mun ta Ku bia -
ka nad Dzie ła mi Ho me ra w se rii „Bi blio -
the ca Mun di” wie my, ja kie hek sa me try
ory gi na łu po mi nął Sie mień ski (czy
Dmo chow ski), ja kie do dat ki wpro wa dzi -
li tłu ma cze, jak w ory gi na le na zy wa no
sta ro żyt ne re alia, któ re na si po eci spo -
lsz czy li (Dmo chow ski ke ryk sów, he rol -
dów, za mie nia na woź nych; u Sie mień -
skie go po ja wia się kraj czy za miast
da itro sa, czy li słu żeb ni ka roz dzie la ją ce -
go mię so przy uczcie; „zwy kła uczta” za -
stę pu je „era nos” [nb. sło wo zna ne skra -
bli stom!], czy li ucztę skład ko wą), ja kie
pol skie idio my wpro wa dzi li (np. grec -
kie okre śle nie „do swo je go do mu” Sie -
mień ski prze mie nia na: „do oj czy stych
śmie ci”) lub jak ra dzi li so bie z epi te tem
Ju trzen ki „ro do dak ty los”, czy li „ró ża no -
pal ca”. Blask Ody sei sta je się o wie le sil -
niej szy, gdy wspo ma ga my się her ku le -
so wy mi pra ca mi Ku bia ka!

■
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Między
nutami

Mu zy ka ży dow ska w NO SPR

C
zy ist nie je mu zy ka ży dow ska? Py -
ta nie nie no we; w mia rę po sze rza -

nia się na szej wie dzy o kul tu rze
mu zycz nej XIX i XX wie ku na bie -
ra my pew no ści, iż nie cho dzi tu
o mu zy kę two rzo ną przez Ży dów (tu
ko lej ne py ta nie, też nie raz już za da -
wa ne: kto jest Ży dem?), lecz o ży -
dow skość de kla ro wa ną. Tzw. „re ne -
sans ży dow ski” – prąd umy sło wy
i kul tu ral ny, któ ry ogar nął za sy mi lo -
wa ną mniej szość ży dow ską Eu ro py
Za chod niej w II po ło wie XIX wie -
ku, za kła dał m.in. two rze nie tra dy -
cji ży dow skiej. Brzmi to dość kon -
tro wer syj nie (tra dy cja two rzo na?),
lecz w prak ty ce jest ła twe do ogar -
nię cia: ogra ni cza jąc się do spraw mu -
zycz nych po wie my, że cho dzi ło
o wy kre owa nie na ro do wej szko ły ży -
dow skiej w mu zy ce, ana lo gicz nej
do szko ły ro syj skiej, pol skiej, cze -
skiej itd. Naj star sze ży dow skie to wa -
rzy stwa mu zycz ne, po wo ła ne do ży -
cia w ce lu two rze nia i pro pa go wa nia
mu zy ki ży dow skiej, po wsta ły jesz -
cze w XIX wie ku w Ro sji. Tam też
za ini cjo wa no ak cję zbie ra nia ży -
dow skich me lo dii lu do wych. Dru gim
co do waż no ści ośrod kiem roz wo ju
mu zy ki ży dow skiej był Ber lin, gdzie
na po cząt ku XX wie ku uka zy wa ło
się eks klu zyw ne pi smo „Ost und
West” pro wa dzą ce dział pu bli ka cji
nu to wych i or ga ni zu ją ce kon cer ty.
Nie moż na za po mnieć tak że o Wied -
niu ja ko tra dy cyj nym ośrod ku mu zy -
ki sy na go gal nej, zre for mo wa nej
w po ło wie XIX wie ku przez tam tej -
sze go „kró la kan to rów” Sa lo mo na
Sul ze ra, i o USA, gdzie sul ze row ski
re per tu ar do tarł w la tach 60. XIX w.
aż na Dzi ki Za chód. Mu zy kę ży dow -
ską upra wia no na ogół w zna nej
i na szej szko le na ro do wej w po sta ci
sty li za cji me lo dii lu do wych (cha -
sydz kich lub pa le styń skich). Po pierw -
szej woj nie świa to wej po ja wi li się
kom po zy to rzy zwią za ni z mo der ni -
zmem, dla któ rych me los ży dow ski
sta no wił je dy nie in spi ra cję. Wśród
nich fe no me nal ną sła wę zdo był uro -
dzo ny w Szwaj ca rii, a póź niej zwią -
za ny ze Sta na mi Zjed no czo ny mi
Er nest Bloch. Je go drob ne utwo ry in -
spi ro wa ne du chem mu zy ki ży dow -
skiej (jak sam mó wił – in spi ra cja ta
dzia ła ła w war stwie pod świa do mo -
ści) zo sta ły w la tach 20. XX wie ku
wy da ne przez wie deń ską Uni ver sal
Edi tion (tę sa mą ofi cy nę, któ ra pu -
bli ko wa ła utwo ry Ka ro la Szy ma -
now skie go), co za pew ni ło im po pu -
lar ność wśród wir tu ozów; z ko lei
chó ral ne psal my oraz dzie ła ka me -

MAG DA LE NA DZIA DEK

ral ne by ły pre zen towa ne na fe sti wa -
lach Mię dzy na ro do we go To wa rzy -
stwa Mu zy ki Współ cze snej – naj waż -
niej szym przed wo jen nym fo rum
pro mo cji mu zy ki no wej. Szczyt po -
pu lar no ści mu zy ki Blo cha to la ta 30.,
kie dy je go ora to rium in spi ro wa ne
mu zy ką sy na go gal ne go na bo żeń stwa
Avo dath Ha ko desh zo sta ło wy ko na -
ne w Pa ry żu, a po tem obie gło ca łą za -
chod nią Eu ro pę, aż po Pra gę.

W Pol sce mię dzy wo jen nej utwo -
ry Blo cha po ja wia ły się na es tra dach
kon cer to wych bar dzo rzad ko i by ły
to je dy nie je go wcze sne utwo ry in -
stru men tal ne, wśród nich rap so dia
She lo mo (1916) na wio lon cze lę i or -
kie strę, któ rą usły sze li śmy w NO SPR
na kon cer cie abo na men to wym 19
stycz nia, w wy ko na niu Tan ji Tet zlaff,
pod dy rek cją Le onar da Slat ki na.
Utwór za brzmiał bar dzo świe żo
i cie ka wie. Pier wia stek eg zo tycz ny
jest w nim uję ty w spo sób dość
oczy wi sty, nie mniej nie osten ta cyj -
ny; ca ły urok kom po zy cji tkwi
w barw nej, na stro jo wej in stru men ta -
cji, trak tu ją cej or kie strę ja ko spo istą
„mag mę” – w spo sób zbli żo ny nie -
co do fre sków or kie stro wych De bus -
sy’ego. Na oma wia nym kon cer cie
usły sze li śmy jesz cze VI Sym fo nię
Czaj kow skie go oraz kom po zy cję
wła sną Slat ki na – Ki nah, po świę co -
ną pa mię ci ro dzi ców au to ra.

No wa książ ka o Szy ma now skim

W
sza cow nej nie miec kiej ofi cy nie
wy daw ni czej Har ras si mo witz

Ver lag uka za ła się z koń cem ubie głe -
go ro ku książ ka o Ka ro lu Szy ma -
now skim. Na pi sa ła ją zna na do sko -
na le wszyst kim pol skim me lo ma nom
Da nu ta Gwiz da lan ka. Książ ka, no -
szą ca ty tuł Verführer (Uwo dzi ciel) to

owoc kil ku let nie go, żmud ne go ślę -
cze nia nad wy da ny mi przez Te re sę
Chy liń ską li sta mi kom po zy to ra oraz
roz ma ity mi do ku men ta mi wspo -
mnie nio wy mi, kry tycz no mu zycz -
ny mi itd. Źró dła te zna my do sko na -
le, a jed nak na pod sta wie książ ki
Gwiz da lan ki uświa da mia my so bie,
jak bar dzo jed no stron na by ła na sza
do tych cza so wa ich lek tu ra. W miej -
sce tra dy cyj ne go Szy ma now skie go:
sa mot ne go, nie zro zu mia łe go przez
oto cze nie, wro go trak to wa ne go przez
pol skich kry ty ków i co naj wy żej
obo jęt nie przez wła dze II RP, otrzy -
mu je my no wy por tret kom po zy to ra,
wy do by wa ją cy na świa tło dzien ne tu -
szo wa ne przez do tych cza so wych
ba da czy ce chy je go oso bo wo ści.
Z opo wie ści Gwiz da lan ki – na pi sa -
nej barw nym, cię tym, miej sca mi
na wet ciut zło śli wym ję zy kiem, wy -
ła nia się naj pierw roz piesz czo ne
dziec ko, na stęp nie „zło ty mło dzie -
niec” wy da ją cy pie nią dze otrzy ma -
ne od me ce na sów na sza lo ne eska -
pa dy i ge jow skie or gie, trud ny ko le ga
zry wa ją cy przy jaź nie wsku tek naj -
mniej szych nie po ro zu mień, wiel ki
ego ista, wy ma ga ją cy dla sie bie spe -
cjal ne go trak to wa nia, wpa trzo ny
w sie bie Nar cyz, trud ny pa cjent itd.
Au tor ka prze ana li zo wa ła re la cje
emo cjo nal ne Szy ma now skie go, uwy -
dat nia jąc z jed nej stro ny je go sil ny
zwią zek z mat ką, sio stra mi i ich
dzieć mi, z dru giej – brak za an ga żo -
wa nia w sta łe związ ki uczu cio we
z part ne ra mi oraz in stru men tal ne
trak to wa nie dar czyń ców. Zo sta ły
pod li czo ne przy cho dy i wy dat ki ar -
ty sty (su my fak tycz nie astro no micz -
ne!), prze śle dzo ne ku li sy je go ka rie -
ry w Pol sce i za gra ni cą (bez uni ka nia
draż li wych kwe stii ta kich jak re la cje
z ar ty sta mi nie miec ki mi w okre -
sie III Rze szy), roz po zna ne rze czy -
wi ste oko licz no ści waż niej szych
wy ko nań utwo rów. Au tor ka sta ra ła
się spe ne tro wać wszel kie do stęp ne
za po mo cą lek tu ry źró deł war stwy
umy sło wo ści i oso bo wo ści ar ty sty,
łącz nie z cie ka wie uję tym wąt kiem
je go re li gij no ści. Swo ją re la cję koń -
czy Gwiz da lan ka przy po mnie niem
sen ten cji He ine go, iż „twór czość
ar ty sty jest za wsze więk sza niż on
sam”. Trak tu ję to nie tyl ko ja ko
kur tu azyj ne uspra wie dli wie nie się
z prze pro wa dzo nej bru tal nej wi wi -
sek cji, ale ja ko pro po zy cję dla
wszyst kich, któ rzy zaj mu ją się ży cio -
ry sa mi sław nych kom po zy to rów.
Cho dzą słu chy, że Uwo dzi ciel uka -
że się wkrót ce w ję zy ku pol skim, i to
w roz sze rzo nej wer sji. Oby to na stą -
pi ło jak naj prę dzej. ■
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P
in dar w Odzie ne mej skiej trze ciej
uczcił po wsze cza sy zwy cię stwo Ary -

sto klej de sa – re pre zen tu ją ce go wy spę
czy bar dziej wy sep kę Aj gi nę – w pan kra -
to nie. By ła to kon ku ren cja zbli żo na
do współ cze snej bru tal nej wal ki dwóch za -
wod ni ków w klat ce lub po za nią. Oprócz
chwy tów za pa śni czych i bok ser skich,
do pusz cza no nie tyl ko ła ma nie no sów
i gry zie nie, ale tak że wy kłu wa nie oczu
prze ciw ni ka. Unie śmier tel nio ny w odzie
olim pij czyk mu siał być za tem nie złym za -
bi ja ką i w myśl usta leń Pin da ra „mę czą -
ce zniósł cio sy”, od pła ca jąc cio sa mi,
któ re  je go ano ni mo we go ry wa la umę czy -
ły sku tecz niej (a mo że pra wie na amen).
Wię cej o Ary sto klej de sie nie wie my,
a wła ści wie nic nie wie my, lecz nie spor -
to wy bo ha ter Aj gi ny, zna nej bar dziej ja -
ko Egi na, jest naj waż niej szy. Pin dar
wzniósł się po nad du sze nie, ma sa kro wa -
nie i wy kłu wa nie, za uwa ża jąc: „Każ da
rzecz cze goś in ne go pra gnie. / Zwy cię stwo
w ago nach naj bar dziej ce ni so bie pieśń.
/ Naj god niej szą to wa rzysz kę wień ców
i spraw no ści”. 

Cze sław Slezák, po eta zwią za ny przez
wie le lat z Ka to wi ca mi i słusz nie przy po -
mnia ny nie daw no w „Ślą sku” przez Ta -
de usza Sier ne go, ce nił so bie – i do ce nił
– mi to lo gię spor tu. To mik Pie śni olim pij -
skie ogło sił w 1972 ro ku, nie wąt pli wie
przy oka zji igrzysk w Mo na chium i być
mo że z in ten cją ja kie goś współ za wod nic -
twa li te rac kie go, do któ re go w la tach olim -
pij skich nie bra ko wa ło za chęt. 

Wiel kie i oczy wi ste „my” w prze ży wa -
niu naj waż niej szych wy da rzeń w te atrze
spor tu, li ry ka re du ku je do in tym ne go
i emo cjo nal ne go (ale też in te lek tu al ne go)
„ja”. Mo że tak że kon fron to wać swe
moż li wo ści ze spor to wą ekos fe rą, a więc
do słow nie sfe rą wo kół gwiaz dy, gwiazd,
prze strze nią do na zwa nia i zo bra zo wa nia
ję zy kiem wo kół wi do wi ska. Wów czas,
oczy wi ście, gest po etyc ki nie ty le od wo -
łu je do spra woz da nia, re la cji spor to wej
(bo po zo sta wia ją wy po wie dziom wła ści -
wym – in for ma cyj nym i pu bli cy stycz -
nym), ile sta je się for mą od wo ła nia – bądź
od wró ce nia – spra woz da nia. Dla te go
też znicz olim pij ski w wier szu Slezáka
jest oso bo wy – i bar dzo ludz ki – „Oto da -
ję znak / prze bie ga jąc przez kra je / aby -
ście po rów na li / swo je czy ny / i umie jęt -
no ści”.

Szcze gól ne to umie jęt no ści i wy jąt ko -
we spraw no ści, gdyż – w od róż nie niu
od in nych, z któ rych zda je się eg za min
w szko le ży cia – na gra dza ne są me da la -
mi i chwi lo wym od po czyn kiem na po -
dium. 

Na igrzy skach w Mo na chium – w ro -
ku edy cji Pie śni olim pij skich – po raz
pierw szy mie rzo no czas na me cie z do -
kład no ścią do set nej czę ści se kun dy.
W pły wac kim wy ści gu na 400 me trów
sty lem zmien nym na wet ta do kład ność za -
wio dła. Pierw szeń stwo uzy skał Gun nar
Lars son ze Szwe cji. Uho no ro wa ny sre -
brem (lub na srebr no prze gra ny) Ame ry -
ka nin Tim McKee oka zał się gor szy
o dwie ty sięcz ne se kun dy. Za współ wła -
ści ciel kę zło te go lau ru moż na więc uznać

ko sme tycz kę. Pa znok cie Szwe da by ły
dłuż sze o mi li metr lub dwa, a więc ja ko
pierw szy do tknął ścia ny ba se nu. Póź niej
zre zy gno wa no z po dob nych ab sur dów
i rów no wa ga cza su w set nych kla sy fi ku -
je pły wa ków bądź lek ko atle tów na rów -
no rzęd nych miej scach. Za nie cha no rów -
nież po my słu, aby me da le wie szać
na szy jach ko ni, sznu ro wa dłach pan to fli
bie ga czy, wio słach wio śla rzy – oraz wrę -
czać dy plo my oku la rom, któ re no szą
strzel cy i łucz ni cy. 

Po etyc ki sport ro ku 1972 chce być wol -
ny od te go ro dza ju gier. Ku la – bo ha ter -
ka li rycz na wier sza Slezáka – wy zna je:
„Cięż ka je stem / po dob nie jak kształt
świa ta”. Dysk, naj bar dziej ar ty stycz ny ze
sprzę tów, któ ry mi po słu gu ją się lek ko atle -
ci, re cy tu je dum nie: „Jesz cze je stem /
trwam na brze gach po wie trza / wę dru ję
w głę bi nach wia trów. – „Na po mo ście
sztan gi stów, ale i wszę dzie tam, gdzie sta -
wia się po mo sty, by lu dzie pod rzu ca li
i rwa li wła sny los, sły szy my re to rycz ne
py ta nie: „Co cięż sze – / ży cie / czy bunt
że la za?”. 

Ele men tem mi to lo gii olim pij skiej
– i w ogó le za bo bo nów spor to wych – jest
rów ność szans uczest ni ków wi do wi ska.
Mniej uta len to wa nych i go rzej wy kar mio -
nych od żyw ka mi nie eli mi nu ją z za ba wy
wy łącz nie róż ne mi ni ma, ko niecz ność
osią gnię cia okre ślo nych me trów, cen ty -
me trów lub ki lo gra mów, gdyż na wet
już na are nie do sko na le moż na od róż nić
ak to rów pierw szo pla no wych od sta ty -
stów. Wy nik star cia pił ka rzy wod nych
z Wę gier z ich od po wied ni ka mi z Ma le -
di wów moż na od gad nąć bez ko niecz no -
ści ob ser wa cji uczest ni czą cej, a sprin ter -
ka z Afga ni sta nu lub tycz karz
re pre zen tu ją cy Bhu tan bę dą eg zo tycz ną
cie ka wost ką. W wier szach Slezáka dra -
mat ry wa li za cji nie spro wa dza się jed nak
do dra ma tu pod mio tów wal ki o me da le.
To czło wiek, ssak w ba se nie, na bież ni,
rzut ni, w rin gu al bo na za pa śni czej ma -
cie, jest prze gra nym w swym bo jo wa niu
z ma te rią i ży wio ła mi. Za wod nik mo że
nu cić me lo dię zwy cię stwa al bo tej me lo -
dii tę sk nie wy cze ki wać, lecz me tal – bo -
ha ter Pie śni me ta lu – wie swo je: „Za nim

mnie rzu cisz / wy gła dziw szy w ku lę /
w dysk / w młot do ty kiem swo ich rąk bru -
tal nych /…/ po myśl o mnie / któ ry nie
chce / po ko nać prze strze ni / i wy ko rzy -
stu je pra wa gra wi ta cji / prze ciw ko to bie”.
Wiatr, ty tu ło wy bo ha ter in ne go wier sza,
skar ci próż nych: „Mo gę na gle / wszyst -
ko uni ce stwić / po dmu chem prze ci -
wieństw / w ob cą twarz”. Prze szko dy
do po ko na nia w bie gu na trzy ki lo me -
try – „Ży ją mar twe / śle pe / okrut ne / peł -
ne ocze ki wań / na szej klę ski”.

W eg zy sten cji spor to wej, w tej – jak pi -
sze Slezák – „zgry zo cie re kor du”, zwy -
cię stwa i po raż ki zna czą to sa mo, są złu -
dze nia mi ży wych or ga ni zmów
wrzu co nych do pie kła wal ki, nie kie dy wy -
dłu bu ją cych so bie oczy – wza jem nie
i za wy so ką ga żę. W świe cie ma ło po etyc -
kim no tat ka li rycz na jest mi mo wszyst ko
pew ną for mą na dziei. W otwar ciu po ema -
tu Zie mia jest naj da lej au tor Pie śni olim -
pij skich przy po mi na (i tro chę na po mi na):
„Kie dy Zie mia / po wra ca do czło wie ka
/ – śmie je się. / Tyl ko my na od le głość nie -
moż li wą / do zro zu mie nia / do kań cza my
mo dli twą / ży cie zmar łych”. Pa te tycz nie
na pi sa ne, ale ja koś do znie sie nia, bo to
otwar cie „ora to rium” dla Ja nu sza Ku so -
ciń skie go. W pa to sie, czy chce my te go,
czy nie, za wsze jest ba nal nie zwy czaj na
i naj pro ściej wy ra żo na go rycz. 

Emil Záto pek, któ re mu Slezák wier sza
nie po świę cił, po dob no za pew nił ry wa -
li, z któ ry mi sta nął na li nii star tu olim pij -
skie go ma ra to nu: „Pa no wie, bę dzie my
tro chę umie rać”. W ży ciu spor to wym jest
ko niecz na, moż li wa do prze łknię cia
przez czło wie ka, daw ka umie ra nia.
Od bar dzo daw na ce nię so bie szcze gól -
nie dwie li nij ki z Pie śni olim pij skich:
„Ma ra ton jest o wie le da lej / niż od le głość
dla bie ga czy”. 

Znicz, bo ha ter wier sza na pi sa ne go
przez Slezáka w ro ku igrzysk olim pij skich
w Mo na chium, nie mógł wie dzieć, że gdy
za pło nie spor tow com wszyst kich na ro dów
na praw dę, po wi ta go sal wa ar mat nia.
Z po wo dów oczy wi stych, ar ma ty usta wio -
no po za sta dio nem. I niech tak po zo sta -
nie. 

■

Rok olim pij ski 

RYSZARD JASNORZEWSKI

Zgryzoty

rekordów
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nia, pa mię ci. Au tor ka pod kre śla ła w wy wia -
dach, że w ka mie niu szu ka te go, co za bra -
kło, bądź się wy czer pa ło w ży ciu, w świe -
cie ży wych. Na le ży na kar mić ka mień,
po nie waż nie jest przed mio tem do sko na łym
i sa mo wy star czal nym jak u Her ber ta. Po trze -
bu je czer pać ze świa ta. Utra ta ka mie nia jest
utra tą moż li wo ści na kar mie nia go rze czy -
wi sto ścią, by nie umarł (a wraz z nim
dziew czyn ka). 

Bron ka No wic ka wy ko rzy stu je sche mat
sym bo licz ne go wy rzu ce nia ka mie nia, by
w ten spo sób przed sta wić cha rak ter przej -
ścia w do ro słość. To doj rze wa nie do ko na -
ne na gle oraz przed wcze śnie. Co praw da
pod miot zy sku je sa mo świa do mość, ale jed -
no cze śnie tra ci umie jęt ność nie win nej i ni -
czym nie uwa run ko wa nej per cep cji. Stąd też
dziew czyn ka pró bu je za stą pić ka mień kasz -
ta nem: „Kasz tan jest po dob ny do ka mie nia”
(s. 57). Pod miot dzię ki tej za mia nie usi łu -
je po wró cić do wcze śniej szej re la cji, ja ką
miał z ka mie niem. Au tor ka po dej mu je rów -
nież te mat trau my, szcze gól nie za zna czo nej
w wier szach: Próg, oraz Kie sze nie, nie umie -
jęt no ści po go dze nia się z bo le sną prze szło -
ścią oraz z pro ble ma mi zwią za ny mi z wy -
ra że niem oso bi stej tra ge dii. Kwe stia słów
jest dla tej po ezji nie zwy kle istot na. Sło wa
do słow nie grzę zną w ustach, nie jed no krot -
nie usi łu je się je wy do być na ze wnątrz, prze -
ka zać świa tu. Są stłu mio ne, sta ją się wy rzu -
tem su mie nia. Po nad to nie po tra fią w peł ni
opi sać rze czy wi sto ści, oka zu ją się nie wy star -
cza ją ce. Stąd też czy ta nie, od kry wa nie mo -
że się od być je dy nie przez cia ło. Co wię cej,
każ dą myśl nie wy ar ty ku ło wa ną ob le pia
po zor nie nie ru cho my, wspo mi na ny Smu tek,
któ ry „przy cho dzi i jest”. In nym ra zem „le -
ży obok. Nie top nie je. Na wet się nie po ci”
(s. 13). Do pie ro do tyk „in spek to ra wska zu -
ją ce go i in spek to ra kciu ka” (s. 35) zmu sza
dziew czyn kę do od da nia słów, po ka za nia się
świa tu. Nie sku tecz nie, po nie waż re wi zja
koń czy się bru tal nym ude rze niem dziec ka
bu tem. 

Cia ło dla No wic kiej to pla stycz na for ma
od kry wa ją ca każ dy aspekt rze czy wi sto ści.
Au tor ka w nie zwy kle in te re su ją cy spo sób
przed sta wia dy cho to micz ność do świad cze -
nia przez do tyk. Po cząt ko wo w for mie od -
kry wa nia peł ne go za cie ka wie nia, z cza sem
jed nak pod kre śla dra ma tycz ną re la cję dziew -
czyn ki ze świa tem, któ rą trau ma tycz ne
prze ży cia cie le sne zmu sza ją do wy co fa nia
się i od da nia pierw szeń stwa w po zna niu ka -
mie nio wi.

Na kar mić ka mień to de biut in try gu ją cy
spo so bem pod ję cia te ma tu trau my, któ rej
bez po śred ni mi świad ka mi oka zu ją się przed -
mio ty co dzien no ści. Jest on rów nież hoł dem
zło żo nym prze szło ści za mknię tej nie tyl ko
w ma te rii, ale przede wszyst kim w ima gi -
na cji. Książ ka No wic kiej nie zwy kle głę bo -
ko za nu rza się w kul tu rze mi kro hi sto rii, któ -
re peł ne są od wo łań do fi lo zo fii, mi to lo gii,
ale rów nież psy cho ana li zy. Po brzmie wa
w niej echo freu dow skiej kon cep cji po wro -
tu do ło na mat ki, jak i from mow skiej my -
śli o ido lach. To wresz cie po etyc ka wi zja
doj rze wa nia, któ re go na głe na dej ście wy wo -
łu je chęć wy rze cze nia się in dy wi du al no ści
na rzecz po czu cia bez pie czeń stwa.

N
a kar mić ka mień Bron ki No wic kiej to
zbiór krót kich opo wia dań, frag men -

tów hi sto rii z ży cia, któ rych świad kiem jest
dziew czyn ka. Trak tu je ona świat ja ko prze -
strzeń peł ną oso bli wo ści. Bo ha ter ka po szu -
ku je przede wszyst kim praw dy w świe cie,
w któ rym funk cjo nu je. In te re su ją ce jest od -
kry wa nie ży cia przez dziew czyn kę. Do ko -
nu je się ono głów nie przez kon takt z cia łem,
skó rą – po sia da zna mio na so ma tycz nej re -
la cji ze świa tem. Owo do świad cze nie nie jest
jed nak czymś no wym, wpi su je się w nurt
po ezji pol skiej, któ ry – jak pi sał Ma rian Sta -
la – ewo ku je do świad cze nie świa ta przez
pry zmat cie le sno ści. To tak że do zna nie, któ -
re przy wo łu je me ta fo rę Pro usta – mia no wi -
cie do tkli wą i nie prze ka zy wal ną do koń ca
w sło wie pa mięć cia ła.

Pod miot prze cho wu je wsze la kie rze czy,
któ re wcze śniej na le ża ły do bli skich (m.in.
grze bień, po dusz kę do igieł, ły żecz kę, naf -
ta li nę, fo to gra fię, bu ty), po nie waż no szą
w so bie pa mięć o nie ist nie ją cych miej scach
oraz ode szłych oso bach. Owo swo iste go ro -
dza ju zbie rac two dziew czyn ki by wa utrud -
nio ne przez sa me rze czy, któ re pra gną być
od kry te, za uwa żo ne, nie tyl ko po sia da ne:
„Jak zo ba czyć wszyst ko, je śli wo kół wi dać
tyl ko rze czy i każ da chce być po zna na?”
(s. 13). Rze czy w po ezji No wic kiej do ma -
ga ją się uwa gi, bo pro si o nią jed no cze śnie
prze szłość, za mknię ta w co dzien nych przed -
mio tach. Oka zu je się jed nak, co bo le śnie
pod kre śla No wic ka, że zro zu mie nie i od kry -
cie wszyst kie go jest nie moż li we. Dziec ko
(dziew czyn ka) tak że „wie, skądś wie”
(s. 13), że ca ło ścio we po zna nie jest po za jej
za się giem. Wspo mi na o tym uper so ni fi ko -
wa na po stać Smut ku, któ ry przy po mi na
o owym ogra ni cze niu po zna nia i tym sa mym
za czy na sta wiać py ta nia oraz pro ble my
na tu ry on to lo gicz nej. 

Cha rak te ry stycz ny w Na kar mić ka mień
jest sta tus przed mio tów prze cho wy wa nych,

któ re u No wic kiej nie oży wa ją w wy obraź -
ni pod mio tu ja ko echa prze szłych wy da rzeń,
lecz sta ją się dla dziec ka mi nia tu ro wą wer -
sją świa ta do ro słych. W wier szu Puch mo -
wa o tor cie z pla ste li ny, ma łym no żu, do mu
z fi ran ką, me bla mi i za sta wą. Za baw ki
oraz za ba wa sta ją się dla dziew czyn ki nie -
świa do mą ini cja cją w świat do ro słych.
Przed mio ty Bron ki No wic kiej przyj mu ją sta -
tus książ ki, któ re no szą w so bie nie tyl ko pa -
mięć o te raź niej szo ści, ale tak że o prze szło -
ści, jak w wier szu Wi de lec, w któ rym
mo wa o są siad ce pi ją cej ka wę i wy rzu ca ją -
cej z sie bie sta re cza sy, któ re „za le ga ją w niej
jak fu sy na dnie szklan ki” (s. 19). Owe fu -
sy – wspo mnie nia – „są co raz cień sze, ale
cią gle da ją się za pa rzyć” (s. 19). Pod miot
„lu bi słu chać [tych hi sto rii] – uczy się
o ży ciu” (s. 19). Co wię cej z rze czy po sia -
da ją cych w so bie pa mięć, moż na do ko nać
fi zycz ne go od czy ta nia prze szło ści, gdyż nie -
któ re z przed mio tów zo sta ły nie ja ko zde kon -
stru owa ne: „woj na jest wte dy, gdy przed -
mio ty tra cą ro zum. Boi się jeść wi del cem.
Trzy ma go z da le ka od wło sów” (s. 19).

Nie zwy kle istot na dla tej po ezji jest re -
la cja ze świa tem, któ ra re ali zu je się przez
do tyk oraz zmy sły. Rze czy umoż li wia ją po -
zna nie, a naj waż niej szym z nich oka zu je się
ka mień. Dla pod mio tu prze kształ ca się on
w ka ta li za tor świa ta, filtr, dzię ki któ re mu
rze czy wi stość przy naj mniej w czę ści ma
szan sę zo stać od kry ta. U No wic kiej dziec -
ko py ta ka mień o róż ne kwe stie, trzy ma go
pod ję zy kiem, co waż niej sze jed nak, dziew -
czyn ka od da je mu pierw szeń stwo od kry cia
po szcze gól nych ele men tów świa ta. Ka -
mień to fi gu ra sta tecz na, wiecz na, ale tak -
że sil nie opa no wu ją ca oso bo wość dziec ka:
„Ka mień jadł ten wi dok ra zem z dziec kiem,
któ re już wie dzia ło: wy ży wi ka mień czym -
kol wiek, co przej dzie przez zmy sły” (s. 27).
Ka mień ma zna cze nie sym bo licz ne: ozna -
cza ból, śmierć, ale tak że apo te ozę ist nie -

KSIĄŻKI MARTYNA DYMON

Trauma i przedmioty

codzienności

Bron ka No wic ka: Na kar mić ka mień
Ob ra zy rze czy. Wyd. 2. Biu ro Li te rac kie,
Środa Śląska 2017, s. 64. 
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K
się gar nie Jor ge Car rió na to książ ka,
któ ra udo wad nia czy tel ni ko wi, iż miej -

sca mo gą mieć swój spe cy ficz ny smak.
Hisz pań ski pi sarz, po dróż nik i wy kła dow -
ca aka de mic ki łą czy w niej wszyst kie swo -
je pa sje. Opi su jąc księ gar nie za rów no eu -
ro pej skie, jak i au stra lij skie, za głę bia jąc się
w afry kań skie, po łu dnio wo ame ry kań skie
skle py z książ ka mi, prze mie rza jąc Sta ny
Zjed no czo ne w po szu ki wa niu za rów no
wiel kich ma ga zy nów, jak i ma łych skle pi -
ków, Car rión za każ dym ra zem po ka zu je
czy tel ni ko wi ich nie zwy kłość i ulot ność.
Księ gar nie – twier dzi pi sarz – ma ją za wsze
coś do za ofe ro wa nia, każ da z nich jest spe -
cy ficz ną he tero to pią, ofe ru ją cą od wie dza -
ją ce mu nie skoń czo ną ilość opo wie ści, dróg
i ście żek, któ ry mi moż na po dą żyć. Two rzą
one nie ty po wą ma pę, któ rej lek tu ra za każ -
dym ra zem oka zu je się być in ną przy go dą.
Ży wot księ gar ni nie jest pew ny. Szyb ko zni -
ka ją, zmie nia się ich cha rak ter. Choć Car -
rión opi su je re al nie ist nie ją ce księ gar nie, to
czy tel nik wie, że jest to opo wieść pi sa na
z pe spek ty wy cza su już mi nio ne go. Me lan -
cho lij ny ton nie do mi nu je jed nak w książ -
ce, za wsze rów no wa ży go ra dość, wy ni ka -
ją ca ze spo tka nia z ko lej nym księ ga rzem,
z od kry cia ko lej nej książ ki w naj bar dziej
nie spo dzie wa nym miej scu, sło wem – ra dość
wy ni ka ją ca z przy go dy. Umie jęt ne do zo wa -
nie przez au to ra no stal gicz ne go i ra do sne -
go to nu spra wia, że książ kę czy ta się z wiel -
ką przy jem no ścią. 

Dla au to ra Księ gar ni lek tu ra je go książ -
ki przez ko lej nych czy tel ni ków ma wy miar
wręcz mi stycz ny. We wstę pie Car rión pi sze,
że jest to stu dium „o świe cie ja ko księ gar -
ni i księ gar ni ja ko świe cie, o iro nii i po wa -
dze, o dzie jach wszyst kich ksią żek i każ dej
z osob na”. Mo ment, w któ rym tra fia ona
do rąk czy tel ni ka, pod kre śla au tor, „zna czy
[…] że wła śnie opu ści ła ona jed ną he te ro -
to pię, aby wnik nąć w in ną, wraz z nie unik -
nio ny mi mo dy fi ka cja mi sen su, zmia na mi
zna cze nia. Tak dzia ła ta książ ka: […] skła -
da ją się [na nią – EB] obec no ści i za po mnie -

nia, ana lo gie i sy nekdo chy, zbiór zło to ustych
frag men tów i od pad ki pew nej hi sto rii lub
przy szłej en cy klo pe dii, nie moż li wej do na -
pi sa nia”. 

Czy tel nik jest w tym uję ciu eks plo ra to -
rem, po dróż ni kiem po świe cie zna czeń,
prze mie rza ją cym i po zwa la ją cym uczest ni -
czyć Księ gar niom w przy go dzie, ja ką sta -
je się jed nost ko wa lek tu ra, za bra nie książ -
ki do do mu. Fi lo zo fia lek tu ry, ja ką pro po nu je
czy tel ni ko wi Car rión, jest uwo dzi ciel ska. Jej
ro do wo du moż na szu kać za rów no w od nie -
sie niach do Pa sa ży Wal te ra Ben ja mi na
od któ re go au tor za po ży cza w du żej mie rze
me lan cho lij ny ton, lecz przede wszyst kim
wi dać w niej in spi ra cję pły ną cą z lek tu ry
Don Ki cho ta z La Man chy Mi gu ela de Ce -
rvan te sa. Czy tel nik, po dob nie jak Don Ki -
chot, po dej mu jąc lek tu rę – wy ru sza na nie -
po wta rzal ną przy go dę z tek stem, uczest ni czy
w pro ce sie kon stru owa nia świa ta. Świa ta,
któ ry moż na czy tać wie lo wąt ko wo. 

Księ gar nie są tak że opo wie ścią o fa scy na -
cjach lek tu ro wych ich au to ra. Wal ter Ben ja -
min, Su san Son tag, Octa vio Paz, Ray Bradb -
bu ry, Ste fan Zwe ig, Lu igi Pi ran del lo to
tyl ko kil ka na zwisk z cy to wa nych w książ -
ce au to rów. Za ska ku je traf ność i pięk no
przy wo ły wa nych przez Car rió na frag men tów,
ku si od bior cę i za chę ca do się gnię cia po przy -
wo ły wa ne w Księ gar niach książ ki. W po dob -
ny spo sób od dzia łu ją na czy tel ni ka wple cio -
ne w opo wie ści o ko lej nych księ gar niach
hi sto rie sku pia ją ce się na zna nych pi sa -
rzach, dla któ rych te skarb ni ce ksią żek sta -
wa ły się nie raz are ną do pro wa dze nia dys -
put na te ma ty po li tycz ne i spo łecz ne. Wśród
przy wo ła nych au to rów zna leź li się m.in. Joy -
ce, Bor ges, Cortázar, Go ethe. Pi sarz od wo -
łu je się do nich nie bez przy czy ny. W jed nej
z koń co wych czę ści książ ki stwier dza, że
„pro pa gu je war to ścio wą fik cję”, przed sta wia -
jąc księ gar nie ja ko „cen tra kul tu ry, mi ty, prze -
strze nie dia lo gu i de ba ty, i przy jaź ni, cza sa -
mi mi ło ści”. Pro pe deu ty ka, ja ką uru cha mia
w swo jej książ ce Car rión, nie jest bez ce lo -
wa. Au tor po ka zu je ja kie są kon se kwen cje za -

KSIĄŻKI EWA BARTOS

Smak lektury

wie rze nia „war to ścio wej fik cji”, opo wie ści
o ro li księ gar ni w kul tu rze. „Ja mes Bo swell
po zna Sa mu ela John so na w książ ni cy To ma
Da vie sa przy Rus sell Stre et, Joy ce znaj dzie
wy daw cę dla Ulis se sa […] Jo seph Pla ja ko
dziec ko od wie dzi księ gar nię Ca net w Fi gu -
ras i pod pi sze pakt z li te ra tu rą” – pi sze hisz -
pań ski au tor, po ka zu jąc jak waż ną ro lę w ży -
ciu pi sa rza mo gą ode grać księ gar nie. 

Jed nak opo wieść Car rió na nie jest tyl ko
pięk ną ba śnią o ro li księ gar ni w kształ to wa -
niu się kul tu ry li te rac kiej. Waż ną czę ść roz -
wa żań pi sa rza sta no wią kwe stie po li tycz ne.
Au tor po dą ża jąc za my ślą Mi che la Fo -
ucaul ta po ka zu je, iż ten kto ma wie dzę, ten
ma wła dzę. „Księ gar nia trzy ma rę kę na pul -
sie te raź niej szo ści, współ prze ży wa ją, lecz
tak że eks cy tu je się, gdy pod le ga ona zmia -
nom” – pi sze au tor, pod kre śla jąc róż ni cę po -
mię dzy bi blio te ką a księ gar nią. Obie te prze -
strze nie są miej sca mi po dat ny mi na dzia ła nie
wła dzy. Ty le tyl ko, że pierw sza jest are ną
szyb kie go re ago wa nia, miej scem, w któ rym
do ko nu ją się re wo lu cje. 

Pi sa rza in te re su ją tak że skan da le, aresz to -
wa nia ksią żek uzna nych w da nym cza sie hi -
sto rycz nym przez wła dze za nie od po wied nie
dla spo łe czeń stwa. „W Tur cji do mi nu je li te -
ra tu ra na cjo na li stycz na, jak w Egip cie an ty -
se mic ka, a w Izra elu is la mo fo bicz na” – pi sze
Car rión, uświa da mia jąc czy tel ni kom, jak
wiel ki wpływ na kształt spo łe czeń stwa i je -
go ide olo gię mo że mieć tak, zda wa ło by się,
try wial na prze strzeń, ja ką jest sklep z książ -
ka mi. W cie ka wy spo sób opi su je naj więk -
szych zbrod nia rzy świa ta: Sta li na, Hi tle ra
z per spek ty wy ich pa sji ko lek cjo ner skiej, któ -
ra – z jed nej stro ny – czy ni ła z nich ko ne se -
rów sztu ki, a z dru giej – ta sa ma wie dza wy -
wie dzio na z książ ek, ka za ła wpro wa dzać co
rusz bar dziej re stryk cyj ne me to dy cen zu ry,
łącz nie z pa le niem ksią żek. Czy ta jąc Księ gar -
nie od bior ca mo że po znać nie zwy kłą hi sto -
rię cen zu ry, re pre sji, eks ter mi na cji ksią żek.
Uzmy sło wić so bie, jak waż ną ro lę ode gra ły
książ ki w kształ to wa niu się de mo kra tycz nych
spo łe czeństw, a tak że ja ką od gry wa ją w pro -
jek to wa niu to ta li tar nych ustro jów. 

„Każ da księ gar nia jest stresz cze niem
świa ta. To nie tra sa lot ni cza, ale wę drów ka
po śród re ga łów łą czą ca twój kraj i je go mo -
wę z od le gły mi kra ina mi, gdzie mó wi się in -
nym ję zy kiem. Nie jest gra ni cą pań stwo wą,
lecz przej ściem – po pro stu przej ściem – ku
in nej to po gra fii i tym sa mym to po ni mii,
i tym sa mym epo ce […]” – pi sze Car rión
i kon se kwent nie w czter na stu róż nych opo -
wie ściach prze no si czy tel ni ka w cza sie
i prze strze ni. Za pra sza do się gnię cia w głąb
hi sto rii, aby przyj rzał się ateń skim księ gar -
niom. Za chę ca do zba da nia ro li, ja ką ode -
gra ły naj star sze książ ki świa ta, do prze śle -
dze nia skan da li i przyj rze nia się książ kom
orien tal nym. Nie lek ce wa ży przy tym prze -
mian, ja kie na stę pu ją wraz z wszech ogar -
nia ją cym wszyst kie dzie dzi ny ży cia roz wo -
jem In ter ne tu. To wszyst ko, prze ło żo ne
na ję zyk pol ski przez Ada ma El ba now skie -
go, z za cho wa niem lek ko ści sty lu Car rió na,
spra wia, że Księ gar nie to po zy cja god na po -
le ce nia za rów no mo lom książ ko wym, jak
rów nież tym, któ rzy do pie ro roz ko chu ją się
w książ kach. 

Jor ge Car rión: Księ gar nie. Przeł. Adam El ‐
ba now ski. Ofi cy na Li te rac ka No ir sur
Blanc, War sza wa 2017, s. 333.
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go, któ rych czę ścią był szmu giel je dze nia
oraz nie le gal na apro wi za cja. Get to po sia da -
ło swo ją we wnętrz ną dy na mi kę wa run ko -
wa ną przez chro no lo gię zda rzeń od bie ga ją -
cą od po wszech nych wy obra żeń. Bi kont
wspo mi na rów nież o przy pad kach po wro -
tów do get ta wią żą cych się z bra kiem kon -
tak tów po aryj skiej stro nie, złym wy glą dem.
De cy du ją cym czyn ni kiem sprzy ja ją cym
po wo dze niu ak cji ra tun ko wej oka zy wa ły się
re zer wy pie nięż ne oraz łut szczę ścia. Au tor -
ka pre cy zu je rów nież kto w oku po wa nej sto -
li cy oka zy wał się dla Ży dów re al nym za gro -
że niem: by li to Po la cy, któ rzy na le że li
do „sza rej stre fy”; to wła śnie oni de nun cjo -
wa li Ży dów, stąd stwier dze nie „po za get tem
los ży dow ski jest w du żej mie rze w pol skich
rę kach” (s. 209). Wspo mi na o tym rów nież
An na Sy no radz ka -De ma dre, po wo łu jąc się
na sło wa Ma rii Iwasz kie wicz -Woj dow -
skiej, śle dzą ca lo sy ma jąt ku ro dzi ny Wer -
ten ste inów od wie dza ne go przez Je rze go
An drze jew skie go na po trze by pu bli ka cji Je -
rzy An drze jew ski. Przy czy nek do bio gra fii
pry wat nej. 

Waż nym ogni wem nar ra cji bio graf ki
oka zu ją się sta ra nia ma ją ce na ce lu wska -
za nie roz bu do wa nej siat ki kon spi ra cyj nej
czu wa ją cej nad po wo dze niem ak cji ra tun -
ko wych (lo gi sty ką i pro ce de rem wy pro wa -
dza nia dzie ci z get ta). Do pie ro oba le nie wie -
lu mi tów i nie po ro zu mień po zwa la na zda nie
so bie spra wy z roz ma chu, ja kim ce cho wa -
ły się przed się wzię cia „Że go ty” i jej współ -
pra cow ni ków, któ rych pa ra dok sy wy ra zi ła
Sen dle ro wa w jed nym z kon fe ren cyj nych
prze mó wień (je go ste no gra mów nie uda ło
się jed nak Bi kont od na leźć): „w oku po wa -
nej War sza wie du żo ła twiej by ło zna leźć
miej sce w sa lo nie, gdzie by pod dy wa nem
zo stał ukry ty du ży czołg, niż by się zna la zło
miej sce dla jed ne go ma łe go dziec ka ży dow -
skie go” (s. 339).

Pró ba we ry fi ka cji bio gra fii Sen dle ro wej
jest mi strzow skim stu dium mi kro lo gicz nym
za spra wą kon fron to wa nia spor nych fak tów
z jej ży cia i ujaw nie nia ge ne zy li sty 2500
ura to wa nych ży dow skich dzie ci (na licz bę
tę skła da ją się wszyst kie przy pad ki in ter wen -
cji Że go ty, na wet te do ty czą ce do ro słych po -
trze bu ją cych fał szy wych me tryk). Bi kont pi -
sze więc przede wszyst kim o kru cho ści
ludz kiej pa mię ci i po trze bie wia ry w mi syj -
ną moc au to ry te tu ja kim sta ła się po woj nie
Sen dle ro wa (bez wzglę du na jej par tyj ną
dzia łal ność i ży cio ry so we nie ści sło ści i kon -
fa bu la cje). Śledz two Bi kont ujaw nia z re -
por ter skim za cię ciem nie sa mo wi te zwro ty
cha rak te ro lo gicz ne (ca sus Ja na Do bra czyń -
skie go, an ty se mi ty, któ ry pod wpły wem Ja -
dwi gi Pio trow skiej ak tyw nie włą czył się
w ak cję po mo co wą), skom pli ko wa ne mo -
ty wa cje ra tu ją cych (ca sus przy wo ła ne go
mał żeń stwa Bor ciń skich) oraz dez in te gra -
cję ro dzin ży dow skich. Po wo jen ne lo sy Sen -
dle ro wej ujaw nia ją ce nę ja ką za pła ci ła
za swe dzia ła nia (pro ble my ro dzin ne i dwa
nie uda ne mał żeń stwa oraz wia ra w kon cy -
lia cyj ny po ten cjał jej ży cio ry su, któ ra do -
pro wa dzi ła do cen zu ro wa nia prze szło ści
i uwie rzy tel nia nia za wy żo nej licz by ura to -
wa nych). W opo wie ści Bi kont sta je się
ona za kład nicz ką wła snych wspo mnień
i ocze ki wań Po la ków. 

A
n na Bi kont ja ko wpro wa dze nie do ba dań
nad lo sa mi dzie ci ra to wa nych przez pra -

cow ni ce Wy dzia łu Opie ki Spo łecz nej i Zdro -
wia Pu blicz ne go zlo ka li zo wa ne go przy uli -
cy Wol skiej 4 (m.in. Ja dwi gę Pio trow ską,
Ja dwi gę Sa łek -De ne ko, Ire nę Schultz oraz
Ire nę de do mo Krzy ża now ską, pri mo vo to
Sen dler) wy ko rzy stu je re kon struk cję ro -
dzin nej sy tu acji Dia ny Blu men feld, Jo na sa
Tur ko wa i ich cór ki – Mar ga ri ty. Mał żeń stwo
ak to rów po uciecz ce z warsz ta tu przed mio -
tów drew nia nych, w któ rym trwa ła ob ła wa,
bę dą ca czę ścią wiel kiej ak cji li kwi da cyj nej
trwa ją cej od 22 lip ca do 23 wrze śnia 1942
ro ku, zde cy do wa ło się na po wie rze nie cór -
ki (z po wo du bra ku moż li wo ści ulo ko wa nia
jej w klasz to rze) Sta ni sła wie Bor ciń skiej. To
wła śnie w tym cza so wym schro nie niu, któ -
re go ini cja tor ka mi by ły Wan da Wy rob ko wa
i Zo fia Wi śniew ska, dziew czy na do zna wa -
ła prze mo cy fi zycz nej i sek su al nej ze stro -
ny Bog da na – sy na go spo da rzy. Jed nak za -
sad ni czym pro ble mem by ło nie wy star cza ją ce
ko mor ne, o czym Tur kow zo stał po in for mo -
wa ny li stow nie; nie mógł wie dzieć, że po -
byt w miesz ka niu przy Wspól nej 73 zo stał
już opła co ny przez Sen dle ro wą. 

Hi sto ria na kre ślo na przez Bi kont w pierw -
szym roz dzia le sta no wi od po wied nią in tro -
duk cję, speł nia ją cą za da nie na kre śle nia
re la cji pol sko -ży dow skich w spo sób eg zem -
pli fi ka cyj ny; Bor ciń ska re pre zen tu je typ
ko bie ty in te re sow nej („chcia ła za ro bić”,
s. 25), Bor ciń ski zaś nie mógł się sprze ci wić
de cy zjom żo ny, któ ra go bi ła. Z re la cji
Tur ko wa pa ra fra zo wa nej przez Bi kont wy -
ła nia się por tret kon for mi sty: „Był po ru szo -
ny współ czu ciem, z ja kim ten mó wił o lo -
sie Ży dów, i pew nie nie chciał wie dzieć
o in te re sach żo ny” (s. 31). Mąż w wy ni ku
re wi zji gi nie w Au schwitz za dzia łal ność
kon spi ra cyj ną, a apo dyk tycz na żo na po upad -
ku po wsta nia war szaw skie go tra fia do obo -
zu w Prusz ko wie, a na stęp nie na wieś

pod War sza wą. W epi lo gu czy tel nik do wia -
du je się o emi gra cji Mar ga ri ty i jej ro dzi ców
do Sta nów Zjed no czo nych i nie prze pra co -
wa nej trau mie cór ki z po wo du roz łą ki, któ -
ra we dług oca la łej nie by ła ko niecz na, lecz
świad czy ła o bra ku mi ło ści ro dzi ciel skiej.
Tur kow stał się orę dow ni kiem w spra wie
nada nia Sen dle ro wej me da lu Spra wie dli wy
wśród Na ro dów Świa ta. Od zna czo na da rzy -
ła go aten cją do te go stop nia, że w spra wie
o ko la bo ra cję Wie ry Gran z na zi sta mi po par -
ła Tur ko wa, któ ry do ma gał się uka ra nia śpie -
wacz ki. Tem pe ra tu ra emo cjo nal na tej re la -
cji by ła nie zwy kle wy so ka, po dob nie jak
in nych, za war tych przez Sen dle ro wą z pod -
opiecz ny mi lub współ pra cow ni ka mi.

W książ ce Sen dle ro wa. W ukry ciu Bi kont
pro wa dzi trój wąt ko wą nar ra cję: re wi du je in -
ten cje ra tu ją cych, śle dzi na stęp stwa psy cho -
fi zycz ne zwią za ne z sy tu acją uwię zie nia
i tro pie nia oca la łych przez szmal cow ni ków
i sta ra się usta lić głów ne fak ty z ży cia Sen -
dle ro wej, któ rej bio gra fia za spra wą roz po -
wszech nie nia spra wy mor du w Je dwab nem
przy bra ła for mę ha gio gra fii. Dzię ki ar chi -
wal nej kwe ren dzie oraz roz mo wom z oca -
la ły mi (Mi cha łem Gło wiń skim, Mar ga ri tą
Tur kow), ich dzieć mi (Mi kim i Ron nym
Körne ra mi), dzieć mi ra tu ją cych (Han ną
Re cho wicz) oraz spe cja li sta mi (Bar ba rą
En gel king i Ali ną Mo li sak) moż li we sta je
się ujaw nie nie se kre tów, któ rych de po zy ta -
riu sza mi by li wy łącz nie ura to wa ni, rzu ca -
ją cych świa tło na re la cję mię dzy ra tu ją cy -
mi a ra to wa ny mi oraz sto pień de struk cji,
któ rej źró dłem by ła świa do mość utra ty ro -
dzi ny w ra mach ak cji eks ter mi na cyj nych
(ca sus Bog da na Woj dow skie go, któ ry po -
peł nił sa mo bój stwo 21 kwiet nia 1994 ro ku).
Bi kont sta ra się w płyn ny spo sób po łą czyć
mi kro hi sto rię ży cia Sen dle ro wej, wspo mi -
na ją cej czas oku pa cji z od le głej per spek ty -
wy oraz hi sto rię zor ga ni zo wa nych dzia łań
po mo co wych na te re nie get ta war szaw skie -

KSIĄŻKI ANDRZEJ JUCHNIEWICZ

Cena (prze)życia

po drugiej stronie muru

An na Bi kont: Sen dle ro wa. W ukry ciu,
Czarne, Wo ło wiec 2017, s. 480.
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wo łu jąc się do ba dań te ma tycz nych, ja kie
prze pro wa dzi ła w szko le, pi sze, iż jej ucznio -
wie, któ rzy czy ta li choć by Go dzi nę pą so wej
ró ży, na zwa li ją „książ ką o ciu chach”. Wni -
kli we ba da nia po ka zu ją jed nak dru gie dno ta -
kie go „prze ro stu” ubio ru. Dla bo ha te rek pi -
sar ki za ło że nie ubra nia to nie mal świę to,
jed no z naj waż niej szych wy da rzeń dnia.
W jed nej z od słon mo że oka zać się prze bra -
niem, mo że wy zwa lać jak i znie wa lać, mo -
że być rów nież sym bo lem sta tu su ma te rial -
ne go lub na rzę dziem wła dzy, nie za po mi na jąc
o pod sta wo wej funk cji ubra nia dla ko bie ty,
czy li źró dło przy jem no ści. I na tę wła śnie
przy jem ność zwra ca uwa gę au tor ka, do -
szu ku jąc się w ubra niach funk cji sta no wią -
cej re kom pen sa tę. Za co jest to re kom pen sa -
ta? Czy na praw dę po przez ubiór moż na
po ka zać in ne go sie bie? Mo że ma on coś
ukryć? Ję drych po chy la się nad ty mi pro ble -
ma mi, czy niąc to w spo sób cie ka wy, wcią -
ga ją cy czy tel ni ka, na wet te go, któ ry nie
prze pa da za mo dą. 

Ubra nia w Go dzi nie pą so wej ró ży są
wszę dzie. Sa ma po wieść za czy na się w chwi -
li, gdy jed na z bo ha te rek, An da oglą da suk -
nie na skle po wej wi try nie. Roz my śla nad tym,
że na wet gdy by we szła w po sia da nie tej suk -
ni, ja ko czter na sto lat ka nie mia ła by gdzie
w niej iść. Jej ma rze nie speł nia się w mo men -
cie, gdy prze no si się w cza sie. Jed nak że stro -
je z bel le epo que oka zu ją się być nie tyl ko
krę pu ją ce swo bod ne od dy cha nie, lecz sta no -
wią rów nież na kaz okre śla ją cy nor my spo -
łecz ne. Gor set już w pierw szych sce nach po -
wie ści ja wi się bo ha ter ce ja ko na rzę dzie
tor tur. Dziew czy na czu je się skrę po wa na za -
rów no fi zycz nie jak i psy chicz nie. Au tor ka,
na pod sta wie stro jów An dy (wy god ne
spodnie zmie nia ją się w fal ba nia stą bie li znę)
stwier dza, że nie do ko na ła się tu prze mia na
Kop ciusz ka. Ko rzy sta jąc z moż li wo ści ja kie
da je kry ty ka fe mi ni stycz na Ję drych in ter pre -
tu je gor set w ka te go rii pod po rząd ko wa nia się
męż czy znom. Ko bie ta, bę dą ca do dat kiem
do męż czy zny, mu si też pre zen to wać się
w spo sób nie na gan ny, po wab ny, na wet za ce -
nę wła snej wy go dy. Za ło że nie gor se tu to tak -
że wej ście w do ro słość, w ten spo sób dziew -
czy na prze ista cza się w ko bie tę, czy li wła śnie
ko goś pod po rząd ko wa ne go męż czyź nie.
An da ma rzy o zmia nie stro ju, bo „tyl ko wy -
god ne ubra nie, uwol nio ne z gor se tu cia ło, bę -
dzie pod da wać się wo li oso by je po sia da ją -
cej, nie zaś wo li spo łe czeń stwa” (s. 91).
Nie ste ty to ma rze nie jest nie moż li we do speł -
nie nia dla ko bie ty ży ją cej w bel le epo que.
Ozna ki bun tu, jak choć by w przy pad ku Pe -
try i Kle men ty ny, któ re zrzu ca ją suk nie
i ob ci na ją wło sy, nie zda rza ją się czę sto, sta -
no wiąc je dy nie chlub ne wy jąt ki. 

Książ ka po świę co na twór czo ści Ma rii
Krüger jest bar dzo waż na, nie tyl ko ze
wzglę du na te ma ty kę. Ję drych usys te ma ty -
zo wa ła „ko bie ce” wąt ki wy bra nych po wie -
ści, a tak że wy ko rzy stu jąc ta kie po ję cia, jak
fe mi nizm, fan ta zmat czy gen der, za pro po no -
wa ła no wy spo sób ba da nia twór czo ści pi sar -
ki. Te go ty pu spoj rze nie zna czą co od świe ży -
ło nie co nie współ cze sne, jed nak że do ce nia ne
po zy cje do rob ku pi sar skie go Ma rii Krüger. 

M
a ria Krüger to ce nio na au tor ka li te ra tu -
ry dzie cię cej oraz dziew czę cej. Bo ha -

ter ka mi jej ksią żek są na sto lat ki, nie jed no -
krot nie dziew czyn ki, któ re zo sta ją
przed sta wio ne ja ko oso by po szu ku ją ce swo -
je go miej sca na zie mi. Są za gu bio ne, nie po -
kor ne, z cza sem pod wpły wem pew nych wy -
da rzeń wi dzi my zmia ny w ich mo de lu ją cej
się do pie ro oso bo wo ści. Dziew czę ta po -
kor nie ją, doj rze wa ją, zmie nia ją do tych cza -
so we po glą dy. Ka ro li na Ję drych w swo jej
mo no gra fii przy ta cza de fi ni cję po wie ści dla
dziew cząt, kre śli jej ewo lu cję, jak i zmia ny
sa mych funk cji ksią żek dla na sto la tek
(od wy cho waw czej po ty po wo roz ryw ko wą).
Nie ste ty nie roz wi ja in te re su ją ce go wąt ku
umiesz cza nia ta kich hi sto rii na li ście ksiąg
za ka za nych. Przy da ło by się kil ka zdań na ten
te mat za miast zwy kłe go od no śni ka do tek -
stu po świę co ne go te mu za gad nie niu.

Au tor ka dzie li książ kę na dwie czę ści.
Pierw sza z nich no si ty tuł Tło por tre tu.
Ana li zie zo sta je pod da ne tzw. bez piecz ne
miej sce w ży ciu mło dych bo ha te rek po wie -
ści Krüger. Ję drych uka zu je te miej sca,
w któ rych pro ta go nist ki chcą żyć, czu ją się
od waż ne, ak cep to wa ne i bez piecz ne. Na pod -
sta wie ob ra zów z dzie cię cych pocz tó wek,
snów, prze czy ta nych ksią żek, re klam, wy -
obra ża ją so bie swo ją bez piecz ną przy stań,
któ ra jest jed nak nie re al na. Nie rzad ko wi zje
do mów z ma rzeń, bę dą ce od zwier cie dle niem
prze czy ta nych opi sów ży cia dziew cząt ży -
ją cych na prze strze ni róż nych de kad, nie znaj -
du ją ra cji by tu w ży ciu roz cza ro wa nych bo -
ha te rek, któ rym przy szło doj rze wać
w cza sach mię dzy wo jen nych. Krüger bez -
piecz ne miej sce prze ciw sta wia ubó stwu
i woj nie, po ka zu jąc jak dziew czę ta pró bu ją
ra dzić so bie z ota cza ją cą je rze czy wi sto ścią.
Każ da z nich „cho wa się” w nie co in nej przy -
sta ni, jed nak to, co je łą czy, to ba lans na gra -
ni cy fan ta zma tu i re al ne go świa ta. Au tor ka

two rzy książ ki w kon wen cji re ali stycz nej,
wpro wa dza do kład ne da ty, wy da rze nia hi sto -
rycz ne, miej sca, któ re ist nie ją w rze czy wi -
sto ści, co wie lo krot nie pod kre śla Ję drych.
Fakt wy bra nia po wie ści re ali stycz nej przez
Krüger jest dla ba dacz ki istot ny, uwa ża go
za jed ną z waż niej szych cech pro zy ana li zo -
wa nej pi sar ki. Po świę ca mu sto sun ko wo du -
żo miej sca za sta na wia jąc się tak że nad funk -
cją re kwi zy tów w książ kach ana li zo wa nej
pi sar ki. Rów nież spo sób przed sta wie nia
ubio ru, hi gie ny, kwe stie zwią za ne z po ży wie -
niem, ma ją klu czo we zna cze nia pod czas ba -
dań. Pro za re ali stycz na jest spe cy ficz na,
dla te go też Ję drych z uwa gą ba da róż ne wska -
zów ki umiesz cza ne w po szcze gól nych po -
wie ściach. To z ko lei skła da się na ob raz mię -
dzy woj nia i zwy kłych, co dzien nych trosk
bo ha te rek. 

Ana li za po wie ści Gorz kie wi no, któ rej ak -
cja umiesz czo na zo sta ła w bel le epo que, jest
jed ną z naj cie kaw szych. Ży cie w niej przy -
po mi na naj pięk niej szy mo ment ba lu, w któ -
rym dziew czy na ocze ku je mo men tu po ja wie -
nia się na nim, szy ku je się, wy obra ża so bie
jak ślicz nie bę dzie wy glą da ła i ile mi łych
słów usły szy. Na le ży jed nak pa mię tać, że
w mo men cie, gdy owe fan ta zje ko bie ty,
któ re snu je przed ba lem nie speł nią się, cze -
ka ją je dy nie go rycz i roz cza ro wa nie. Pro -
blem ten pod kre śla w swo ich wy wo dach Ję -
drych, kła dąc na cisk na świa do mość, że
po sił ko wa nie się wy łącz nie ilu zją mu si się
prę dzej czy póź niej skoń czyć zde rze niem
z rze czy wi sto ścią. 

Dru ga część książ ki, za ty tu ło wa na Por tre -
ty, to stu dium mo dy mię dzy woj nia. Ję drych,
słusz nie wy cho dzi od my śli Gra ży ny Bok -
szań skiej, któ ra uwa ża ła, iż „ko stium stwa -
rza moż li wość przy bra nia do wol nej toż sa mo -
ści”. Ubra nia by ły waż ną kwe stią dla Ma rii
Krü ger, po nie waż nie mal w każ dej po wie ści
po świę ca im mnó stwo uwa gi. Ję drych, od -

KSIĄŻKI MONIKA SZCZYRBA

Być dziewczynką,
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Ka ro li na Ję drych: Por tret dziew czyn ki,
dziew czy ny i ko bie ty w po wie ściach Ma ‐
rii Krüger. Wy daw nic two Uni wer sy te tu
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19
stycz nia ob cho dziłby 87. uro -
dzi ny. Nie da ne mu by ło do cze -

kać. Mo je ostat nie z nim spo tka nie
mia ło miej sce we wrze śniu 2017 ro -
ku, kie dy to po ja wił się na wer ni sa -
żu otwie ra ją cym wy sta wę fo to gra fii
Zbysz ka Sa wicza w Mu zeum Hi sto -
rii Ka to wic przy uli cy Ko per ni ka
w Ka to wi cach. Choć kru chut ki, jak -
by co raz mniej szy, z wiel kim tru dem
po ko nu ją cy scho dy, po któ rych trze -

ba wspiąć się, by dojść do ga le rii. Ale
nie mógł nie przyjść, wszak uczest -
ni czył we wszyst kich waż nych wy -
da rze niach, a tym ra zem on sam był
bo ha te rem jed ne go z eks po no wa -
nych zdjęć, na któ rym wid niał na tle
swo jej na gro dzo nej kil ka na ście lat te -
mu gra fi ki. Zresz tą mi mo ogra ni czeń
zdro wot nych i fi zycz nych sta rał się
by wać, nie za nie dby wać przy ja ciół
i zna jo mych ar ty stów. Za wsze wi ta -

ny z ra do ścią, po dzi wem, że dał ra -
dę, za wsze spo dzie wa ny i ocze ki wa -
ny. On miał dla każ de go swój
uśmiech, ser decz ność, otwar tość
i dow cip, z któ re go prze cież sły nął.

Kie dy otrzy my wał ode mnie ży cze -
nia z oka zji świąt, za wsze dzwo nił,
szcze rze wzru szo ny pa mię cią o nim.
W ostat nie Świę ta Bo że go Na ro dze -
nia nie od dzwo nił. Zro dził się nie po -
kój i myśl, że mu szę się z nim skon -
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tak to wać. Na tym za mia rze zle cia ło
kil ka na ście dni... i 16 stycz nia do tar -
ła ma ilo wa wia do mość od Hen ry ka
Bzdo ka, o tym że od szedł... 

Kil ka krot nie od wie dza łam Mi strza
Fer dy nan da w je go do mu przy Mi ko -
łow skiej, wie lo krot nie scho dzi li śmy
do je go pra cow ni znaj du ją cej się
w tym sa mym blo ku. Kie dyś za kło -
po ta ny za py tał, co dzie je się ze „Ślą -
skiem”, bo co mie siąc ku po wał no wy
nu mer w za przy jaź nio nym na par te -
rze blo ku skle pie. Zresz tą eg zem pla -
rze z róż nych lat, nie tyl ko te, w któ -
rych znaj do wa ły się tek sty je mu
po świę co ne, za le ga ły w róż nych ką -
tach miesz ka nia. Bar dzo go cie szy ły
wszyst kie tek sty, któ re – mo gę tak po -
wie dzieć – mia łam za szczyt na pi sać
o je go twór czo ści. 

Te raz, kie dy spo glą dam na gra fi kę,
któ rą kie dyś mnie ob da ro wał na su wa
się jed na myśl – nie moż li we, że
miał 87 lat. Zresz tą, re ak cja in nych
osób na ten ob raz by ła po dob na – nie -
sa mo wi te, bo prze cież ta gra fi ka jest
tak mło da du chem, tak nie by wa le no -
wo cze sna, wręcz przed sta wia ją ca ja -
kieś ko smicz ne prze strze nie, ra czej
wska zy wa ła by na to, że au tor jest
kimś znacz nie młod szym. Ale kie dy
przyj rzeć się te mu dzie łu, jak i dzie -
siąt kom in nych prac te go wiel kie go
ar ty sty, wi dać ab so lut ie rę kę mi -
strza, pre cy zyjnego do gra nic nie moż -
li wych, skru pu lat ne go, a przy tym
z nie by wa łą wy obraź nią i otwar tym
umy słem. Fakt, że w swo ich gra fi -
kach stwo rzył ide al ną sym bio zę te go
co ma lar skie, gra ficz ne, ry sun ko we
z tym co przy na le ży ma te ma ty ce
i in ży nie rii, tak że te go co abs trak cyj -
ne z tym co na ma cal ne, co dzien ne,
w koń cu te go co po waż ne z gro te ską,
dow ci pem, przy mru że niem oka, za -
sko cze niem. Był nie do ści gnio nym
mi strzem ułu dy, fa scy no wa ło go do -
pro wa dze nie do per fek cji ob ra zo -
wa nia ele men tów, któ re ra czej po win -
ny wyjść z ty gla hut ni cze go czy
wprost z ob ra biar ki to ka rza – błysz -
czą ce me ta lo we de ta le, jak by do ło żo -
ne do ob ra zu, wy cię te w po sta ci ko -
la żu z in nej ma te rii. A to tyl ko
ge nial na ręka mi strza po tra fi ła tak wy -
su bli mo wać każ dy uła mek mi li me tra
ob ra zu. 

Ogrom ny do ro bek twór czy Fer -
dy nan da Szy pu ły po ka zu je jak dłu gą
dro gę prze szedł – od li no ry tów i gip -
so ry tów po wie lo war stwo we ob ra zy
po wsta ją ce przy uży ciu pro gra mów
kom pu te ro wych. – To tyl ko na rzę -
dzie, jak każ de in ne – ma wiał, trze -
ba na uczyć się do brze je uży wać, nic
wię cej. Ża den pro gram nie za stą pi

twór cze go my śle nia, nie upro ści rze -
czy, sa mo się nic nie dzie je. Do sko -
na lił się w tych di gi ta lo wych gra fi -
kach, two rzył no we i „ulep szał”
sta re, do kła dał i odej mo wał. Im po no -
wał mu wiel ki for mat, bo każ dy de -
tal mógł być le piej wi docz ny, pra -
ce – na przy kład słyn ne „Ko nie”
zy ski wa ły jesz cze więk szą dy na mi -
kę, kie dy „ga lo po wa ły” na wiel kiej
ścia nie.

Nie stru dzo ny aran żer prze strze ni,
sce no graf, wy na laz ca efek tów wi zu -
al nych dla te le wi zji, po tra fią cy z ni -
cze go stwo rzyć ilu zję prze strze ni,
wi ru, ru chu. Kie dy w Ron dzie Sztu -
ki, w 2011 ro ku przy go to wy wa na by -
ła wiel ka re tro spek tyw na wy sta wa je -
go dzieł, oczy wi ste by ło, że oso bi ście
za pla nu je każ dy cen ty metr prze strze -
ni, do gląd nie każ de go szcze gó łu,
a wszyst ko po wsta nie naj pierw w mi -
kro prze strze ni, na sto le w po ko ju,
na ma kie cie i z tym go to wym pro jek -
tem wej dzie do wła ści we go wnę trza,
by do kład nie zre ali zo wać wi zję te go
ar ty sty to tal ne go – cho ciaż to okre -
śle nie jak by naj mniej pa su je do tej po -
sta ci: sub tel nej, de li kat nej, ze swo im
cha rak te ry stycz nym bły skiem w oku
i ta jem ni czym uśmie chem w ką ci kach
ust. Im po no wa li mu twór cy ja poń scy
z tą swo ją po wścią gli wo ścią, fi ne zją,
do kład no ścią i nie uchwyt nym pięk -
nem. 

Był ab so lut nie ar ty stą wy jąt ko -
wym, choć nie by wa le skrom nym,
spra wia ją cym wra że nie nie śmia łe -
go, ale o otwar tym ser cu, z wiel ką
wraż li wo ścią i ele gan cją. Był z ga -
tun ku tych lu dzi sztu ki, kie dy wi -
dząc pra ce i ich twór cę trud no dać
wia rę, że stwo rzył je ten czło wiek.
Do pie ro kie dy za czy nał swo je opo -
wie ści, kie dy po zna wa ło się je go fi -
lo zo fię twór czo ści, za in te re so wa -
nia – tak róż ne i nie spo dzie wa ne,
kie dy nie raz od wie dzi ło się je go spe -
cy ficz ną, nie co przy cia sną, ale sto -
sun ko wo wy so ką, wy peł nio ną
po brze gi pa pie ra mi pra cow nię,
w któ rej po ru szał się bez sze lest nie
wśród pre zen to wa nych od bi tek gra -
fik, ma kiet, cią gle funk cjo nu ją cych
me cha ni zmów, któ re przed la ty wy -
ko rzy sty wał w swo jej pra cy, sta wał
się praw dzi wym so bą. 

Nie złom ność i wy trwa łość ce cho -
wa ły go od chwi li, kie dy po wziął de -
cy zję o swo ich lo sach, o tym, że bę -
dzie stu den tem Aka de mii Sztuk
Pięk nych, że w osią gnię ciu ce lu nie
prze szko dzi mu na wet fakt, że czę -
sto z ro dzin ne go Ryb ni ka do Ka to -
wic do jeż dżał... na ro we rze. Ale to
tu spo tkał swo ich mi strzów, pro fe -

so rów Alek san dra Ra ka i Bo gu sła -
wa Gó rec kie go. Swo im bli skim od -
dał po la tach swo isty hołd two rząc
słyn ną gra fi kę na ba zie ro dzin ne go,
ar chi wal ne go zdję cia wy ko na ne go
przed Pra cow nią Obu wia Po dług
Mia ry, któ rej wła ści cie lem był Win -
cen ty Szy pu ła – wuj Fer dy nan da.
Gra fi ka ta zosta ła swe go ro dza ju
zna kiem roz po znaw czym Mi -
strza – po łą czy ła to co daw ne, ko cha -
ne, za pa mię ta ne z do świad cze niem
ar ty sty, któ ry stwo rzył dzie ło po zwa -
la ją ce za cho wać nie tyl ko wspo -
mnie nie ro dzin ne go do mu ale wpi -
sać je w kon tekst współ cze sno ści,
w dzień co dzien ny Fer dy nan da Szy -
pu ły. Bo on żył i tym co zo sta wił
w Ryb ni ku, i no win ka mi tech nicz ny -
mi, cie ka wo ścią świa ta, do ko na nia -
mi in nych ar ty stów. Za wsze był
w cen trum te go, co waż ne dla sztu -
ki, da wał z sie bie co miał naj lep sze -
go, co dziś sta ło się wiel ką, ar ty -
stycz ną spu ści zną. Dzie łem je go
rąk i nie zwy kłe go ar ty stycz ne go
tem pe ra men tu by ły nie tyl ko gra fi -
ki, ale i pre zen ta cje wiel kich wy staw
gra fi ki, jak cho ciaż by Bien na le Pla -
ka tu Pol skie go w ka to wic kiej ga le -
rii BWA. Wy star czy ło zna leźć się we
wnę trzu, by po czuć styl i spo sób
aran ża cji Fer dy nan da Szy pu ły. 

*

Je go gi gan tycz ny do ro bek pre zen -
tu ją cy naj wyż szy ar ty stycz ny po -
ziom za pew ne bę dzie te ma tem nie jed -
nej roz pra wy i nie jed nej wy sta wy.
Szko da, ze nie zo sta nie już uzu peł nio -
ny o ko lej ne do ko na nia. 

Bez sprzecz ne jest jed nak to, że
dzie ło Fer dy nan da Szy pu ły to praw ‐
dzi wie wiel ki skarb, któ ry po wi nien
być cią gle obec ny w prze strze ni Ślą ‐
ska, a je go dzie ła po win ny wresz cie
za cząć funk cjo no wać w ob sza rze
ar chi tek tu ry miej skiej i stać się zna ‐
kiem roz po znaw czym Ka to wic – mia ‐
sta, w któ rym spę dził ca łe swo je
twór cze ży cie, współ two rząc zna ną
i ce nio ną w świe cie Ślą ską Szko łę
Gra fi ki. Nie za my kaj my dzieł Mi strza
we wnę trzach, bo je go ga lo pu ją ce
ko nie po trze bu ją po wie trza, ścian
licz nie po wsta ją cych szkla nych do ‐
mów, a ko smicz ne prze strze nie
stwo rzo ne przez Mi strza Fer dy nan ‐
da mo gły by z po wo dze niem to wa ‐
rzy szyć cen trom na uki, no we mu
Pla ne ta rium czy in nym na uko wym,
bądź uni wer sy tec kim obiek tom. Nie
trze ba da le ko szu kać – dzie ła Mi strza
na da ją się do tych ce lów jak żad ne
in ne.

■
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Z
a pew ne spo rym za sko cze niem dla przy -
by łych w przed dzień syl we stro wej no -

cy, 29 grud nia ubie głe go ro ku do Ope ry Ślą -
skiej na pre mie rę by ło przed sta wie nie
„Księż nicz ki czar da sza”, w kształ cie sce -
nicz nym za pro po no wa nym przez ze spół re -
ali za to rów naj now sze go przed sta wie nia
ope ret ki Kal ma na. 

Już od pierw szych chwil wi dać by ło,
że je dy nym ele men tem łą czą cym ten spek -
takl z pre mie rą Księż nicz ki czar da sza
z 1989 r. au tor stwa Ste fa na Szlach ty cza (re -
ży se ria, in sce ni za cja, pro jekt de ko ra cji,
dia lo gi) na de skach by tom skiej sce ny,
był – na wią zu ją cy do se ce syj nych ob ra zów
Gu sta va Klim ta – pla kat. 

Za cie ka wie nie wzbu dził ze spół na cze -
le z mło dą re ży ser ką Pią Par tum, ma ją cą
za so bą do świad cze nie w pra cy z Je rzym Ja -
roc kim, a zwłasz cza z Ma riu szem Tre liń -
skim w Te atrze Wiel kim w War sza wie.
W ja kim stop niu spe cy ficz ny kli mat spek -
ta kli te atral nych i ope ro wych Tre liń skie go
zo sta nie prze nie sio ny do by tom skiej Księż -
nicz ki czar da sza – by ło nie by ło do ga tun -
ku sztu ki sce nicz nej, wo bec któ re go dość
kon ser wa tyw na gru pa od bior ców ma spre -
cy zo wa ne ocze ki wa nia. Je śli czar dasz to
ogni sty, po pi so wy, z we rwą wy ko na ny
przez tan ce rzy ba le tu, je śli ko cha nie to
na za bój, je śli in try ga to za baw na, je śli ko -
stiu my to stroj ne, sze lesz czą ce fal ba na mi,
a je śli sa la ba lo wa to ży ran do le, ak sa mi ty,
ka na py. Le je się szam pan, in try ga go ni in -
try gę, cho ciaż cza sem łza krę ci się w oku,
a i tak wszyst ko do brze się koń czy.

Tym cza sem spek takl Pii Par tum nie
przy niósł żad ne go z tych ele men tów.
Na oświe tlo nej le do wym, nie bie skim świa -
tłem sce nie roz sta wio no spo ro rzę dów pla -
sti ko wych prze zro czy stych krze seł (fakt,
świa tło zo sta wia ło na two rzy wie ład ne od -
bi cia i re flek sy), po mię dzy któ ry mi roz gry -
wa ły się po szcze gól ne sce ny wi do wi ska.
Sko ro jed nak za po wie dzia ne zo sta ły pro jek -
cje – ten za bieg wy da wał się jak naj bar dziej
sen sow ny, bo wy peł nio ne ka dra mi fil mo -
wymi tło mia ło być do mi nu ją cym ele -
men tem nie któ rych scen. Na ra sta ło więc
ocze ki wa nie na chwi lę, w któ rej po ja wi się
pro jek cja i ja ką bę dzie peł ni ła ro lę w spek -
ta klu. 

By prze ka zać wra że nia, na le ży pod kre -
ślić ro lę cho re ogra fa – Hen ry ka Kon wiń -
skie go, w któ re go no cie za war tej w pro gra -
mie pod kre ślo no fakt, że re ali zo wał
z re ży se rem Ja nu szem Ny cza kiem pra -
pre mie rę świa to wą Ope ret ki Gom bro wi cza.
Oczy wi ście do świad cze nie te go ar ty sty
w pro duk cji współ cze snych dzieł ope ro -
wych i ba le to wych m.in. Pro ko fie wa, Ber -
lio za, Ki la ra, Pen de rec kie go i Mi lia na)
jest im po nu ją ce, z tym więk szą uwa gą
śle dzo no to, co dzia ło się te go wie czo ru
w Ope rze Ślą skiej. I tu za sko cze nie: naj cie -
kaw sze oka za ły się sce ny za war te w zre ali -
zo wa nym przez Woj cie cha Pu sia fil mie vi -

Im re Kálmán: Księż nicz ka czar da sza. Ope ‐
ret ka w 3 ak tach. Ope ra Ślą ska w By to miu,
pre mie ra od by ła się 29 grud nia 2017 r.

„Księż nicz ka czar da sza” à re bo urs
deo, któ ry wy peł niał – czę sto do mi no wał,
ale przy cią gał uwa gę wi dzów. Na sce -
nicz nych de skach bo wiem oglą da li śmy
czar da sza w wy ko na niu... chó rzy stów. Ale
ja ki to był czar dasz! Że by od nieść się
do te go wy czy nu, na le ży ko niecz nie za zna -
czyć, że by tom ska Księż nicz ka czar da sza
był wy two rem iście z Gom bro wi czow skiej
Fer dy dur ke, pa sti szem, bur le ską, tro chę ka -
ry ka tu rą te go wszyst kie go, co mi ło śni cy tej
pod ka sa nej mu zy naj chęt niej oglą da ją. 

Chcia ło by się po wie dzieć, ja kie cza sy, ta -
ka księż nicz ka, ta ki czar dasz – nie udol nych
tan ce rzy, po ty ka ją cych się o wła sne no gi,
nie ro zu mie ją cych w ogó le te go, co przy -
szło im tań czyć. A szam pan nie tylko lał się
stru ga mi, ale roz le wał wprost pod no gi tan -
ce rzy z wy pa da ją cych tac z kie lisz ka mi
z rąk kel ne rów. W koń cu wszy scy tan ce -
rze – uczest ni cy ba lu – po le gli po ko tem
na pod ło dze. Ta ki ta niec świę te go Wi ta, jak
cho cho li ta niec w We se lu. Nie ta epo ka, nie
ci uczest ni cy ba lu, nie ta ary sto kra cja, a je -
dy ne co po zo sta ło to sy tu acyj ne qui pro qro,
ob łu da i wiel ka mi łość – choć „bez mi ło -
ści świat nic nie wart”. Sko ro wszyst ko ta -
kie po plą ta ne i nie na miej scu, z prze ry so -
wa ny mi do gra nic ab sur du po sta cia mi
księż nej An hil dy i księ cia Le opol da Ma rii
von Lip pert -Wey ler she im (szko da tyl ko, że
w głów nie dia lo go wych, a nie śpie wa nych
par tiach ob sa dze ni zo sta li Jo an na Kściu -
czyk -Ję dru sik i Bog dan Ku row ski, któ rzy
po za ka ry ka tu ral nym wy glą dem i śla do wy -
mi dia lo ga mi i drob nym mo ty wem mu -
zycz nym nie mo gli za pre zen to wać się pu -
blicz no ści, ale z dru giej stro ny – tak
zo sta ły na pi sa ne te ro le przez Kal ma na,
trud no...), to pro po zy cja Par tum, Pu sia
i Kon wiń skie go sta ła się pa sti szem na szych
mię dzy wo jen nych cza sów Or don ki, do któ -
rej wy raź nie na wią za no, sier mięż nych te -
atrzy ków i ka ba re tów. Ale sce ny fil mo we
zre ali zo wa ne przez Woj cie cha Pu sia za -
chwy ca ły swą am bi wa len cją – z jed nej stro -
ny prze ry so wa niem, bo nad na tu ral nej wiel -
ko ści po sta ci do mi no wa ły nad ty mi
znaj du ją cy mi się wła śnie na sce nie, ale te
fil mo we trzy ma ły – przy naj mniej po cząt -
ko wo – po zo ry po cho dze nia z wyż szych
sfer, ale nie ste ty z efek tem koń co wym po -
dob nym jak na sce nie. 

W pre mie ro wym przed sta wie niu wy -
stą pi li Alek san dra Or łow ska (Sy lvia Va re -
scu), Łu kasz Gaj (Edwin), Ma ciej Ko -
man de ra (Bo ni Kanc sia nu), Adam Za rem ba
(Fe ri von Ke re kes, Sta si (Le oka dia Du ży).
W za ska ku ją cym swo im cie płem i ory gi nal -
no ścią epi zo dzie z dziew czy ną ze skrzyp -
ca mi wy stą pi ła Aga ta Ma śni ca. Ze sta wia -
jąc dość cu kier ko wą (wła ści wą ope ret kom)
treść, po pi so we arie z tym co dzia ło się
na sce nie – ca łą sfe rą wi zu al ną i ru cho wą,
re ali za to rzy wy two rzy li spo rą prze paść
mię dzy ty mi ele men ta mi przed sta wie nia.
Po nad to wy gła sza ne z głę bi sce ny dia lo gi
nie do cie ra ły do uszu wi dzów, co by ło iry -
tu ją ce w od bio rze spek ta klu.

W su mie, ak cep tu jąc prze wrot ną kon cep -
cję an ty -ope ret ki, za bra kło spek ta klo wi
dy na mi ki i ner wu, któ ry po rwałby pu -
blicz ność. Nie stwo rzo no też do brych wa -

run ków ar ty stom, któ rzy mu sie li prze ci skać
się mię dzy gę sto po usta wia ny mi krze sła mi,
speł nia ją cy mi bli żej nie okre ślo ną ro lę, po -
za tym, że słu ży ły po ty ka niu się ko lej nych
wy ko naw ców. Dys po nu ją ca ostrą bar wą so -
pra nu Or łow ska w par tii Sy lvii Va re scu nie
wzbu dza ła ani sym pa tii ani współ czu cia, na -
to miast Łu kasz Gaj nie za wsze po tra fił spro -
stać gło so wo wy ma ga ją cym ariom.

Ope ret ko wy eks pe ry ment oka zał się in -
te re su ją cy, ale z pew no ścią le piej wy padł by
ten za mysł, gdy by ta sa ma gru pa re ali za to -
rów po ka za ła któ reś z dzieł ope ro wych, a nie
szla gie ro wą ope ret kę. Ope ret ka bo wiem to
spe cy ficz ny ga tu nek, ma ją cy gro no go rą -
cych wiel bi cie li ko cha ją cych zna ne me lo -
die, blichtr, prze sa dę, a na wet dość sztucz -
nie wy gła sza ne przez śpie wa ków dia lo gi.
W ope rze dia lo gów w za sa dzie nie ma, więc
że by i śpie wać i pro wa dzić kon wer sa cję po -
trzeb ne są spe cy ficz ne umie jęt no ści, a tych
u ar ty stów by tom skiej sce ny nie by ło. 

Za uwa żyć jed nak trze ba, że te go wie czo -
ru or kie strę Ope ry Ślą skiej zna ko mi cie
po pro wa dził Ra fał Kłocz ko, któ ry spra wo -
wał kie row nic two mu zycz ne nad spek ta -
klem. I by ła to ja sna, wie lo barw na stro na te -
go mo no chro ma tycz ne go (po za pro jek cją
vi deo) wi do wi ska prze po jo ne go czer nią,
gra na tem oraz pa pu zim stro jem Księż nej
i Księ cia (uzu peł nio nym pla sti ko wy mi,
wprost z pchle go tar gu prze ciw sło necz ny -
mi oku la ra mi, któ re pew nie mia ły jesz cze
do bit niej pod kre ślić ab surd sy tu acji, któ rej
wszy scy by li śmy świad ka mi).

Tak skon stru owa na Księż nicz ka czar da -
sza chy ba nie spe cjal nie spodo ba ła się
licz nie przy by łej pu blicz no ści, bo po raz
pierw szy od nie pa mięt nych pre mie ro wych
przed sta wień, nie by ło aplau zu zwień czo -
ne go tra dy cyj nym stan ding ova tion. Chy -
ba nie ta kiej Księż nicz ki... się spo dzie wa -
no. Ale mo że trze ba się przy cza ić to te go,
że nie tyl ko spek takl te atral ny czy ope ro -
wy mo gą pod le gać ta kim in ter pre ta cjom, bo
w koń cu ope ret ka też dzie łem sce nicz nym
jest. A jak zo sta nie przy ję ta, to tyl ko kwe -
stia po szu ka nia mo że jesz cze cie kaw szych,
bar dziej prze ko nu ją cych roz wią zań. Dla Pii
Par tum – re ży ser ki już uty tu ło wa nej – Księż -
nicz ka czar da sza by ła de biu tem ope ret ko -
wym. I po ka za ła, że nie jest to ga tu nek, któ -
ry po lu bi ła. Za bra kło po my słu na to, by
zgod nie z za ło że niem po wsta ła an ty -ope -
ret ka, ale do te go mu sia ło by być coś wię -
cej. W przed sta wie niu naj lep sze oka za ły się
barw ne fil my vi deo Woj cie cha Pu sia, któ -
re wno si ły świe że spoj rze nie na tra dy cyj -
ną ope ret kę, szko da że nie by ły kon tra punk -
tem dla ak cji sce nicz nej lub ko men ta rzem,
ale ty ko wzmoc nie niem za my słu. Na szczę -
ście zna ko mi cie zre ali zo wa ne go. Pięk ne
zbli że nia i de ta le od ry wa ły na chwi lę
od sce nicz nej sza ro ści i bez ła du. A księż -
nicz ka i tak spa dła z ko nia... 

WIESŁAWA KONOPELSKA
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E
lż bie ta Fi ru zek (z do mu Ko zioł), przez
wszyst kich zwa na Go sią, po zna ła oso -

bi ście wraz ze swo imi ko le ga mi i ko le żan -
ka mi ze szko ły nr 1 w Sko czo wie, Gu sta -
wa Mor cin ka. Był on chrzest nym oj cem
jej naj młod szej sio stry Bar ba ry.

Wspo mi na pi sa rza, ja ko czło wie ka za -
wsze uśmiech nię te go i dow cip ne go. Lu -
bił żar to wać, a dzie ci bie ga ją ce po le sie
cza sa mi „stra szył” utop ca mi. Prze strze -
gał naj młod szych, by uwa ża li, bo utop ce
mo gą ich po rwać. Mo ja roz mów czy ni nie
pa mię ta, czy au tor Ły ska z po kła du Idy
kie dy kol wiek opo wia dał im swo je ba śnie.

W pa mię ci Go si Ko zioł pi sarz po zo sta -
nie tym, któ ry pod wo ził dzie ci ze szko -
ły swo im żół tym sa mo cho dem oso bo wym
mar ki wart burg. Jeź dził bar dzo ostroż nie
i po wo li, w kie run ku Nie ro dzi mia i Har -
bu to wic. To wa rzy szył mu za wsze pies,
Ka ruś. War to od no to wać, że ów cze śnie sa -
mo chód oso bo wy po sia da li w Sko czo wie
tyl ko: we te ry narz, le karz, dwóch tak -
sów ka rzy i au tor Li stów spod mor wy. Naj -
więk szą fraj dę Mor ci nek spra wiał naj -
młod szym, gdy za bie rał ich po za ję ciach
w szko le do „Sło necz ne go Do mu”, w któ -
rym za wsze na naj młod szych cze ka ła je -
go sio stra Te re ska, w rę ku trzy ma jąc mi -
skę z prze pysz ny mi ciast ka mi. Na le ży
do dać, że sło dy cze by ły dwóch ro dza jów:
wa fle prze kła da ne ma są, po kro jo ne w ma -
łe ko stecz ki oraz ciast ka any żo we, słod -
kie i okrą głe. Bez naj mniej sze go wa ha nia
moż na je na zwać naj lep szy mi sło dy cza -
mi dzie ciń stwa. To swo isty smak naj młod -
szych lat. Go sia Ko zioł pod kre śli ła, że
w ro dzin nym do mu, w któ rym wy cho wy -
wa ła się z pię cior giem ro dzeń stwa, ra czej
się nie prze le wa ło i na ciast ka pie nię dzy
już nie star cza ło. Mor ci nek nie miał za -
strze żeń, by dzie ci od wie dza ły dom i za -
ja da ły się ciast ka mi. Do bro tli wie uśmie -
chał się. Li czył się ze zda niem sio stry,
któ rą do py ty wał o róż ne kwe stie.

Do „Sło necz nej Wil li” przy ul. Le śnej,
któ rą za rzą dza ła Te re sa Mor ci nek, wcho -
dzi ło się przez we ran dę, du że okna by ły
skie ro wa ne w kie run ku pół noc nym. W po -
ko ju, w któ rym dzie ci pa ła szo wa ły ciast -
ka znaj do wał się bu ja ny fo tel i stół. To
wła śnie na tym sto le sio stra Mor cin ka
usta wia ła mi skę z pysz ny mi ciast ka mi.

Krą żą ca opi nia, że Gu staw Mor ci nek
był skne rą i czło wie kiem ską pym, obu rzy -
ła mo ją roz mów czy nię. Z de ter mi na cją
po wta rza ła pod czas na szej roz mo wy, że
to nie mo gła być praw da. Sa ma do świad -
czy ła szczo dro ści pi sa rza, je go otwar to -
ści i chę ci po mo cy in nym lu dziom.
Na do wód Go sia Ko zioł przy ta cza dwie
in te re su ją ce hi sto rie. Otóż, dzię ki sta ra -
niom księ dza Au gu sty na Po la, Ja na Za by -
strza na i pi sa rza ze lek try fi ko wa no ca łą
dzi siej szą ul. Le śną, prąd do pro wa dzo no
do koń ca uli cy, czy li na od cin ku ok. 2 km.
By ło to na daw nym osie dlu „Gór ny Bór”,
na któ rym pod nu me rem 286 miesz ka ła
mo ja roz mów czy ni.

Ini cja ty wa zro dzi ła się na jed nym z so -
bot nich spo tkań, ja kie co ty dzień lub
dwa ty go dnie (nie ste ty roz mów czy ni nie
pa mię ta do kład nie) urzą dza li so bie w po -
ko ju na pię trze do mu, w któ rym miesz ka -

ła Fi ru zek ja ko dziec ko, trzej wspo mnia -
ni wy żej pa no wie. O czym do kład nie dys -
ku to wa li te go się już nie do wie my. Efek -
tem, jed ne go z ta kich spo tkań, mu siał być
po mysł, by pod jąć kro ki w ce lu do pro wa -
dze nia prą du do ostat nie go do mu przy ul.
Le śnej w kie run ku Nie ro dzi mia i Har bu -
to wic (w do mach na po cząt ku uli cy, czy li
m.in. w „Sło necz nej Wil li” ko rzy sta no już
z elek trycz no ści). In ter lo ku tor Mor cin -
ka – Jan Za by strzan – znał kil ka ję zy ków,
wie le po dró żo wał. Moż na wnio sko wać,
że spo tka nia mia ły cha rak ter in te lek tu al -
nej po dró ży.

Bez in te re sow ną po mo cą wy ka zał się
Mor ci nek, kie dy ma lut ki brat Go si Ko zioł,
za cho ro wał na ko klusz. W sku tek ata ków
kasz lu u sze ścio let nie go An drze ja (zwa -
ne go do dziś Wieś kiem) na stą pił wy lew.
Spo wo do wał on pa ra liż i przez pe wien
czas le ka rze po dej rze wa li cho ro bę He ine -
go -Me di na. Po do kład niej szych ba da -
niach oka za ło się, że – aby chłop czyk
mógł prze żyć – po trzeb ne są le ki, któ re
przy spie szą wchło nię cie się krwia ka.
Stan był po waż ny, po nie waż wy lew był
tak wiel ki, że „wy sa dził” oko dziec ka. Le -
ków po szu ki wa no przez ogło sze nia w ra -

dio. Chłop czy ka ho spi ta li zo wa no w Cho -
rzo wie, zaś ro dzi ce szóst ki po ciech nie
mo gli po zwo lić so bie na za kup bar dzo
dro gich le ków. Za po trzeb ne za strzy ki, by
dziec ko mo gło wró cić do zdro wia, za pła -
cił Gu staw Mor ci nek. Wie siek ży je
do dziś. Jest oj cem i dziad kiem.

Wy da je się, że przy to czo ne fak ty z ży -
cia Go si Fi ru zek (z do mu Ko zioł), jej ro -
dzi ny i pi sa rza nie wy ma ga ją ko men ta rza.
Pod su mo wu jąc roz mo wę, do któ rej do szło
w po ło wie stycz nia 2018 ro ku, war to
wspo mnieć, że mo ja roz mów czy ni o spra -
wie Sta li no gro du do wie dzia ła się bar dzo
póź no, gdyż kwe stia ta nie by ła ni gdy
przed mio tem oży wio nej dys ku sji. Nie mó -
wi ło się w jej do mu o Sta li no gro dzie i ro li
pi sa rza w zmia nie na zwy Ka to wic.

W oce nie Go si Ko zioł po mnik (wy ko -
na ny przez Gli wic kie Przed się bior stwo
Urzą dzeń Tech nicz nych wg pro jek tu
prof. Ja na Ku cza z ASP w War sza wie)
obok sko czow skie go ki na przed sta wia ją -
cy Gu sta wa Mor cin ka sie dzą ce go w fo -
te lu z książ ką trzy ma ną w rę kach bar dzo
do kład nie od zwier cie dla po stać pi sa rza.
Wła śnie ta kie go za pa mię ta ła Go mo ja roz -
mów czy ni. ■

Wspo mnie nia Pa ni Elż bie ty Go si Fi ru zek

o Gu sta wie Mor cin ku

Mó wi ło się:
idzie my za las…
LUCYNA SADZIKOWSKA

Elżbieta Firuzek, 1963 r, Gustaw Morcinek, 1934 r.
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głę bo ki, ak cen tu jąc kon dy cję czło wie ka na zie mi, bez wzglę -
du na to, czy jest on Piel grzy mem wę dru ją cym po dro gach
i bez dro żach ży cia, czy Ry ce rzem chrze ści jań skim w dro dze
ad ca ele stem pa triam. Two rzył wiel ką pa ra bo lę o ży ciu, śmier -
ci i zba wie niu czło wie ka. I nie był w tym je dy ny.

Dla hi sto ry ka Ora tio Do mi ni ca jest na de wszyst ko do ku -
men tem epo ki wra sta nia chrze ści jań stwa w świat sło wiań -
skiej co dzien no ści. Za pew ne od cza sów świę tych Cy ry la i Me -
to de go, mo że wraz ze wspo mnie niem o „księ ciu Wi ślan
sil nym wiel ce”, z pew no ścią zaś od mo men tu chrztu, ko ja -
rzo ne go al bo z da tą 965 – jak za pi sa no w Rocz ni ku świę to -
krzy skim daw nym – lub 966, gdy przy po mi na my nie daw ne
ob cho dy rocz ni co we. Czę ściej jed nak przy wo łu je my w kon -
tek ście roz wa żań o Mo dli twie Pań skiej po stać ar cy bi sku pa
gnieź nień skie go Ja ku ba Świn ki, po cho dzą ce go za pew ne
z Dol ne go Ślą ska, któ re mu za wdzię cza my nie tyl ko jej obec -
ność w ry tu ale mszal nym, ale też kon se kwent ną prze bu do -
wę ro dzi me go pa tri mo nium na kształt wła śnie po rząd ko wa -
ne go eu ro pej skie go uni wer sum, za po cząt ko wa ne go so bo rem
po wszech nym z 1215 ro ku. Ale to na de wszyst ko no bi li ta -
cja ję zy ka ro dzi me go, in vul ga rii; z dru giej zaś – ostry sprze -
ciw wo bec za mia ru po wro tu fran cisz ka nów ślą skich do in -
nej pro win cji, wy ra żo ny w li ście za czy na ją cym się od słów:
„Aby Pol ska by ła Pol ską, nie Sak so nią”. Wresz cie idea mo -
nar chicz na, do daj my: sku tecz na, sko ro do pro wa dzo na do ko -
ro na cji Prze my sła II i Wa cła wa Cze skie go, a pod bu do wa na
hi sto rycz ny mi fak ta mi, wzmac nia ny mi po da nia mi et no ge ne -
tycz ny mi, z cza sem prze kształ co ny mi w na ro do wą mi to lo -
gię sar mac ką.

Wresz cie hi sto ryk li te ra tu ry przy po mni naj star sze za pi sy
z 1375 ro ku czy pierw szy druk, ja ki uka że się do kład nie sto
lat póź niej we Wro cła wiu. Zresz tą ślą skich śla dów re cep cji
Mo dli twy Pań skiej jest oczy wi ście znacz nie wię cej. Dla mnie
jed nym z cie kaw szych jest ano ni mo wy Pa cierz Ślą za ków, któ -
ry się na uczy li pod czas ob lę że nia woj ska pru skie go 1757 za -
koń czo ny sło wa mi:

Broń, Pa nie, ta kiej zwierzch no ści nad na mi,
Jed no staj ny mi wo ła my gło sa mi nie wódź nas 
na po ku sze nie

Zgrom po ga ni na, nie chaj mar nie zgi nie;
Niech go śmierć na gła, mój Bo że, nie mi nie ale nas zbaw.
Gdy si ły na sze sła be nie wy star czą,
Bądź nam ra tun kiem, bądź nam
Pa nie, tar czą od złe go.
A o to jesz cze pro si my, Ślą za cy,
Niech idą z Ślą ska do pie kła Pru sa cy. 
Amen.

(Ano nim, Pa cierz…)2

Trud no też po mi nąć wie lu, bar dzo wie lu twór ców na wią -
zu ją cych do fraz Mo dli twy Pań skiej; a wy wo dzą cych się ze
Ślą ska, po czy na jąc od zna ko mi te go po ety hu ma ni stycz ne go
Je rze go Lo gu sa z XVI stu le cia, po przez Wil hel ma Ra sch ke,
o. Hu go li na Lang kam me ra, Ja na Droz da, po…, no wła śnie.
Nie je stem w sta nie jed nak wy mie nić na zwisk wszyst kich, dla
któ rych bez po śred nią in spi ra cją by ła Ar cy mo dli twa. Z tym
więk szym sza cun kiem na le ży od nieść się do mo nu men tal ne -
go przed się wzię cia edy tor skie go Ja na A. Cho ro sze go Oj cze
nasz – nasz – zbie ra ją ce go, do ku men tu ją ce go i wy ja śnia ją -
ce go wciąż jesz cze nie roz wią za ne za gad ki re cep cji tej mo dli -
twy.

Jed nak w prze past nych za so bach bi blio tecz nych moż na od -
na leźć też dzie ła, któ re w in ny jesz cze spo sób do ku men tu -
ją dzie je Mo dli twy Pań skiej. Czę sto sta no wią swo iste ci me -
lium wśród nie gdyś po pu lar nych, dziś już za po mnia nych
zbio rów. Jed nym z nich jest nie zwy kle cie ka wa edy cja Ora -
tio Do mi ni ca, opu bli ko wa na w 1705 ro ku w Au gs bur gu przez
Jo han na Ulri cha Krau se na i Jo han na Chri sto pha Wa gne ra. Zło -
ży się na nią sto roz ma itych wer sji ję zy ko wych Ar cy mo dli -
twy. Sam po mysł nie jest oczy wi ście no wy, czy nio no tak już
od lat; by je dy nie przy po mnieć wy da nia z lat 1593,

JAN MALICKI

Arcymodlitwa.

Śląskie dzieje

stu przekładów

N
aj bar dziej po cią ga ją ce są ta kie dzie ła, któ re przez swo ją
wie lo wy mia ro wość spra wia ją kło pot wszyst kim. Ni by są

nie zby wal nym frag men tem rze czy wi sto ści, ale przy bliż szym
oglą dzie za ska ku ją swo ją nie zwy kło ścią es te tycz ną, uczu cio -
wą, uni wer sal ną. Swo ją mi go tli wo ścią i zmien no ścią. Z pew -
no ścią do ta kich tek stów na le ży Ora tio Do mi ni ca, Mo dli twa
Pań ska, któ rą nie zwy kle trud no skla sy fi ko wać, jed no znacz -
nie sko dy fi ko wać. Świad czą o tym nie daw ne spo ry, dys ku -
sje, in ter pre ta cje i nad in ter pre ta cje jed nej z sied miu jej
fraz – czy wresz cie pró ba za szu flad ko wa nia jej do jed nej z wie -
lu dzie dzin czło wie cze go prze ży wa nia.

Dla bar dzo wie lu lu dzi jest ona co dzien ną, zwy czaj ną, nie -
rzad ko żar li wą roz mo wą czło wie ka z „Wiecz ną My ślą,
któ ra jest da lej niż od wie ka”. Dla wie lu jest tek stem
na wskroś li te rac kim, o nie zwy kle kunsz tow nej kom po zy cji,
za sa dza ją cej się na ma gicz nej sió dem ce (sie dem dni stwo -
rze nia świa ta, sie dem grze chów głów nych, sie dem psal mów
po kut nych), o nie wy szu ka nym słow nic twie, za to prze bo ga -
tym sen sie re li gij nym. Ale też jest in spi ra cją dla twór ców, któ -
rzy od wie ków, wy do by wa jąc po szcze gól ne fra zy, bu do wa -
li wła sne, ory gi nal ne, głę bo kie, a nie rzad ko dra ma tycz ne
sen sy, jak w XVII stu le ciu Wa cław Po toc ki w po ema cie Siedm
pie śni na siedm ar ty ku łów Mo dli twy Pań skiej do Chry stu sa
Pa na:

Do bry Bo że, oj cow skim na zy wać ty tu łem?
Tyś cia ło, tyś dał du szę, tyś do Nie ba dro gę
Po ka zał; ja in sze go Oj cem zwać nie mo gę
(Nie chaj kto chce na świe cie oj ców li czy wie lu,
Tyl ko cie bie, o Bo że, o mój Stwo rzy cie lu).
Nie chcę w Nie bie, nie chcę się na zie mi kim in em
Cie szyć. Tyl ko mi też swym do po móż być sy nem
Moc nym do po lep sze nia ży cia przed się wzię ciem,
Do po móż, do bry Bo że, stać ci sie dzie cię ciem.
Je śli cie Oj cem zo wą, prze sta wia jąc z Czar tem,
Da rem ny pa cierz. Kie dym u cie bie bę kar tem.
Nie chże Krew Chry stu so wa ser ce me prze ro bi
Nie chaj ci mnie dzie cię ciem, Oj cze, przy spo so bi.

[W. Po toc ki: Pieśń I do Bo ga Oj ca.
Oj cze nasz, któ ryś jest w Nie bie] 1

W owej pa ra fra zie Mo dli twy Pań skiej za ska ku je nie tyl ko
for ma roz mo wy z Bo giem. To wie my od lat; ale cie kaw sze
jest usy tu owa nie czło wie ka w prze strze ni mię dzy do brem
a złem, mię dzy Bo giem a Sza ta nem, wspo ma ga nym przez in -
nych wro gów, a więc przez Śmierć, kro czą cą za nim i sa mo
wła sne Cia ło Piel grzy ma. To zresz tą fi gu ry, któ re do sko na -
le zna my z Li stu św. Paw ła do Efe zjan, dzieł wiel kie go Era -
zma z Rot ter da mu i Al brech ta Düre ra. Wa cław Po toc ki
wczy ty wał się więc w Mo dli twę Pań ską w spo sób nie zwy kle
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1603, 1621, 1662. Za cho wa ny
w zbio rach Bi blio te ki Ślą skiej prze -
kaz był wzo ro wa ny jed nak na in nym
wy da niu lon dyń skim z 1700 ro ku,
za wie ra ją cym prze kła dy ze wszyst -
kich na ro dów eu ro pej skich, wie lu
azja tyc kich i afry kań skich, zaś w naj -
mniej szej licz bie ame ry kań skich.
O ile nie za ska ku ją prze kła dy na ję -
zy ki eu ro pej skie, o ty le za dzi wia ją -
cy jest zbiór azja tyc ki, obej mu ją cy
nie tyl ko Sy rię, Per sję, Tur cję, Mon -
go lię, ale też Chi ny i Ja po nię. Wy raź -
nie więc zo stał wy zna czo ny kie ru nek
od dzia ły wań kul tu ry chrze ści jań -
skiej, szcze gól nie dzia łań mi syj -
nych. Bo też był on – przy naj mniej
dla cza sów no wo żyt nych, zwłasz cza
gdy uka zy wał się set nik – bar dzo
waż ny. Wciąż bo wiem sil ne by ły tra -
dy cje od dzia ły wań wcze sne go chrze -
ści jań stwa w Ar me nii, w ce sar stwie
bi zan tyj skim cza sów śre dnio wie -
cza czy wie lo krot nie po wta rza ne
opo wie ści – mi ty o kró le stwie księ -
dza Ja na. W now szych cza sach to
kie ru nek wy zna czo ny przez mi sjo -
na rzy wę dru ją cych na Wschód
do Chin, In dii, Ja po nii. Z cie kaw szych śla dów owych mi -
syj nych pe re gry na cji przy po mnieć war to za cho wa ny w zbio -
rach Si le sian ki uni ka to wy druk Exer ci tia spi ri tu alia (Ćwi -
cze nia du chow ne) Igna ce go Loy oli, wy da ny w Ja po nii
w 1596 ro ku. Praw dzi wy bia ły kruk w ska li ca łe go świa ta
(sic!)3.

Jed nak prze łom XVII i XVIII stu le cia w dzie jach po czy -
nań mi syj nych ode grał szcze gól ną ro lę, zwłasz cza w Ko ście -
le ka to lic kim. Głów nie zaś w Chi nach, gdzie w 1693 ro ku
ce sarz chiń ski ze zwo lił swo im do stoj ni kom na kon wer sję.
Jed nak że zda wał so bie spra wę z nie zręcz no ści owej sy tu -
acji – w ich bo wiem ro dzi nach nie zwy kle sil ne by ły wię zy
i zwy cza je po gań skie, po wszech nie bo wiem ak cep to wa no
ob cho dy ku czci Kon fu cju sza (479 rok przed Chry stu sem).
Spór o ry ty w Ko ście le – a więc gra ni ce do pusz czal nych zwy -
cza jów po gań skich w ży ciu re li gij nym chrze ści jan – przy -
brał nie zwy kle ostrą for mę, szcze gól nie na prze ło mie wie -
ków, wręcz kon flik tu mię dzy wy znaw ca mi no wej re li gii
na Wscho dzie a mi sjo na rza mi, uzna -
ją cy mi ta kie po stę po wa nie za za bo -
bon. Spór ten za koń czył się ogło sze -
niem przez na stęp cę Kle men sa
(przy wo ła ne go w Ad Lec to rem) – pa -
pie ża Be ne dyk ta XIV – bul li Ex quo
sin gu la ri z 11 lip ca 1742 ro ku, po -
tę pia ją cej łą cze nie oby cza jów po -
gań skich i chrze ści jań skich w kra -
jach mi syj nych. 

Jed nak że o wie le waż niej sze by ło
kształ to wa nie po staw przy szłych mi -
sjo na rzy i mło dych lu dzi z Chin
oraz kra jów bał kań skich. Ta ki był
m.in. ro do wód Isti tu to Uni ver si ta rio
Orien ta le przy Piaz za S. Do me ni co
Mag gio re w Ne apo lu, za ło żo ny
w kul mi na cyj nej fa zie spo ru o ry ty
w Ko ście le, a więc w 1732 ro ku przez
Mat teo Ri pę, mi sjo na rza i wiel kie go
eru dy tę, ja ko Col le gio dei Ci ne -
si. I tyl ko przy pa dek spra wił, iż
współ cze sny kon ty nu ator daw nych
tra dy cji Uni wer sy tec ki In sty tut Orien -
ta li stycz ny do sko na le jest zna ny ka -
to wic kim fi lo lo gom nie tyl ko dzię ki
trzem wy bit nym ba da czom daw nej
kul tu ry: prof. Jo lan cie Żu raw skiej -Ci -

ta rel li, prof. Alek san dro wi Wil ko nio -
wi, lecz na de wszyst ko dzię ki prof.
Nul lo Mi nis sie mu, dok to ro wi ho no -
ris cau sa na sze go Uni wer sy te tu4.

Jed nak nie zwy kłość za cho wa ne -
go w zbio rach Si le sian ki eg zem pla -
rza za sa dza się jesz cze na czymś in -
nym. Nie tyl ko bo wiem kon tek sty
hi sto rycz no -kul tu ro we de cy du ją
o ogrom nej atrak cyj no ści dzie ła.
Zde cy do wa nie bar dziej in try gu ją ce
są lo sy te go jed ne go, je dy ne go,
za to na sze go, eg zem pla rza. Ten,
któ ry znaj du je się w zbio rach Bi blio -
te ki Ślą skiej, pod tym wzglę dem jest
wy jąt ko wy. Je go lo sy prze śle dzi ła
i opi sa ła dr We ro ni ka Paw ło wicz
w bi blio fil skiej edy cji Ora tio Do mi -
ni ca5.

Jak już wspo mnie li śmy, książ ka ta
uka za ła się w Au gs bur gu w 1705 ro -
ku; wzo ro wa na na edy cji lon dyń -
skiej o pięć lat wcze śniej szej. Nasz
eg zem plarz po sia da też dwie no ty
wpi sa ne za pew ne rę ką wła ści cie li;
pierw sza, po cho dzą ca z XVIII stu -
le cia, być mo że.

Dru ga no ta pro we nien cyj na wska -
zu je na kon kret ne go wła ści cie la. Był nim prof. Au gust Kah -
lert (1807−1864), któ ry wpi su do ko nał w ro ku swo jej śmier -
ci. Przy pa dek? Nie zwy kły to czło wiek; przy ja ciel Ro ber ta
Schu man na i – za pew ne – Fe lik sa Men dels soh na. Sam
zresz tą pu bli ko wał w ślą skiej pra sie stu dia mu zy ko lo gicz ne,
choć by o Fry de ry ku Cho pi nie (bo daj ja ko pierw szy), a tak -
że o wro cław skiej ope rze. Spe cja li zo wał się – a jak że – w li -
te ra tu rze ślą skiej; szcze gól nie w twór czo ści An ge lu sa Si le -
siu sa, Da nie la Czep ki6, ale też za pew ne w do ko na niach
li te rac kich wie lu in nych twór ców.

A kie dy książ ka ta tra fi ła do Bi blio te ki Ślą skiej? To trud -
ne py ta nie; za pew ne wcze śnie wraz z księ go zbio rem to wa -
rzy stwa, do któ re go na le żał prof. Kah lert. Stam tąd do Obe -
rschle si sche Lan des bi blio thek w Ra ci bo rzu, po tem do By to mia,
do Obe rschle si sche Lan desbüche rei, zaś w 1939 ro ku, kie dy
po łą czo no książ ni ce ka to wic ką z by tom ską, tra fi ła do nas.

Do jed nej, no bli wej, bo już 96-let niej, książ ni cy, bo ga tej
w cen ne uni ka ty, a przez to waż nej, bo za li cza nej do na ro do -

we go za so bu bi blio tecz ne go, eli tar -
ne go klu bu ośmiu naj waż niej szych
bi blio tek w Pol sce.

_______________

1 Oj cze nasz – nasz. Prze kła dy, pa ra -
fra zy i in ne li te rac kie opra co wa nia Mo -
dli twy Pań skiej, ze brał i oprac. J. A. Cho -
ro szy, Wro cław 2008, t. 1, s. 355.

2 Op. cit., t. 2, s. 95.
3 W. Paw ło wicz: Bia ły kruk w zbio rach

Bi blio te ki Ślą skiej. Exer ci tia spi ri tu alia
Igna ce go Loy oli, „Książ ni ca Ślą -
ska” 2016, t. 29, s. 11–27.

4 J. Ma lic ki: Jesz cze now sze po dró że
Gu li we ra. Aso cja cje kul tu ro we, Ka to wi -
ce 2016, s. 179. Por. też J. Ma lic ki: Ne -
apo li tań ska po lo ni sty ka, „Ga ze ta Uni wer -
sy tec ka UŚ”, nr 8 (8), maj 1993; H.
Wach -Ma lic ka: Pol ska ocza mi… ję zy ko -
znaw cy, „Dzien nik Za chod ni”, nr 122
(z dn. 26.06.1991), s. 5.

5 Ora tio Do mi ni ca. Wie lo ję zycz na edy -
cja Mo dli twy Pań skiej ze zbio rów Bi blio -
te ki Ślą skiej, red. J. Ma lic ki, W. Paw ło -
wicz, Ka to wi ce 2016.

6 W. Paw ło wicz: Wpro wa dze nie [w:]
Ora tio Do mi ni ca…, s. 8.

■
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W
ostat nich mie sią cach w Ga le rii Mu-
zeum Miej skie go w Za brzu mia ła

miej sce wy sta wa prac Ka zi mie rza Szoł ty -
ska. Eks po zy cja dzieł ar ty sty od by ła się
pod ty tu łem „Straż nik pa mię ci. Ka zi mierz
Szoł ty sek 50-le cie pra cy twór czej”. Pod-
czas wer ni sa żu wy sta wy, ar ty ście to wa rzy-
szy li licz ni przed sta wi cie le in sty tu cji kul-
tu ry i władz sa mo rzą do wych, a od Mi ni stra
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, za za-
słu gi dla pol skiej kul tu ry Ka zi mierz Szoł-
ty sek otrzy mał me dal „Za słu żo ny Kul tu-
rze Glo ria Ar tis”, naj wyż sze od zna cze nie
pań stwo we przy zna wa ne twór com.

Ka zi mie rz Szoł ty sek to ma larz, gra fik,
twór ca exli bri sów. In spi ra cją dla prac ar-
ty sty jest mia sto Za brze i Gór ny Śląsk, któ-
ry jak sam mó wi, jest je go ma łą oj czy zną.

– Cha rak te ry stycz ne dla te go ar ty sty
jest to, że ślad ar ty stycz ny, któ ry po zo sta-
wia po so bie Ka zi mierz Szoł ty sek jest
trwa ły – oce nia Ja nusz Jan kow ski, pre zes
Związ ku Pol skich Ar ty stów Pla sty-
ków. – My ślę, że ar ty sta ten na le ży do gro-
na twór ców, któ rzy mo gą mieć na dzie ję i li-
czyć na to, że bę dą wzru sza li nie tyl ko te raz,
ale i za wie le lat.

Ka zi mierz Szoł ty sek uro dził się w 1939
ro ku w Za brzu -Koń czy cach. Pra co wał
ja ko spa wacz, jed nak fa scy no wał go świat
sztu ki, i jak sam przy zna je pod wpły wem
star sze go bra ta za czął roz wi jać w so bie ta-
lent pla stycz ny. Po tem zdał eg za mi ny
i ukoń czył stu dia na Aka de mii Sztuk
Pięk nych w Kra ko wie, na wy dzia le ma lar-
stwa i gra fi ki w Ka to wi cach. Przez pe wien

czas za sia dał na sta no wi sku miej skie go pla-
sty ka w Za brzu. Wła śnie to mia sto i je go
ar chi tek tu ra jest prze wod nim te ma tem
prac ślą skie go ar ty sty. Kry ty cy twór czo ści
Ka zi mie rza Szoł ty ska zwra ca ją uwa gę, iż
był on jed nym z pierw szych pla sty ków,
uka zu ją cym spe cy ficz ne pięk no za brzań-
skiej ar chi tek tu ry. Te ma ty ką prac ar ty sty
są in du strial ne pej za że, bu dyn ki za kła dów
prze my sło wych, te re ny ko palń czy obiek-
ty in fra struk tu ry ko le jo wej. Na po je dyn-
czych ob ra zach uwiecz nia on za brzań skie
wie że ci śnień, cha rak te ry stycz ne ka mie ni-
ce czy bu dyn ki pu blicz ne lub wie że ko pal-
nia nych szy bów. Jed no cze śnie ar ty sta stał
się przez la ta wiel kim po pu la ry za to rem
pięk na za brzań skiej ar chi tek tu ry jak i sa-
me go mia sta, a je go pra ce eks po no wa ne są
w Niem czech, Izra elu czy Sta nach Zjed-
no czo nych.

– Ka zi mierz Szoł ty sek to nie tyl ko ar-
ty sta o wy bit nej oso bo wo ści – mó wi Mał-
go rza ta Mań ka -Szu lik, pre zy dent Za-
brza. – To tak że uważ ny i wni kli wy
ob ser wa tor, to sól tej zie mi, znaw ca i praw-
dzi wy mi ło śnik hi sto rii Ślą ska, czło wiek,
któ ry na trwa łe wpi sał się w pej zaż kul tu-
ry nie tyl ko mia sta, ale i re gio nu. To wzór
Ślą za ka – czło wiek pra co wi ty, rze tel ny
i wier ny; wier ny swo jej śp. żo nie, któ rej tę
ju bi le uszo wą wy sta wę po świę cił, wier ny
ro dzi nie, na sze mu mia stu i re gio no wi.
Nie wa ham się go na zwać de po zy ta riu szem
ślą skich war to ści.

Sa mo rzą dow cy oraz kry ty cy pod kre śla-
ją, iż Za brze za wdzię cza mu wie le, m. in.
wi ze ru nek mia sta utrwa lo ny w gra fi kach
roz sia nych po ca łym świe cie, at mos fe rę
sprzy ja ją cą twór czej ak tyw no ści i ogrom-
ny wpływ na po sta wę mło dych ar ty stów
kształ cą cych się w za brzań skim pla sty ku.
Sam ar ty sta ak cen tu je wiel ką ro lę swo jej
żo ny, któ ra by ła dla nie go ogrom nym
wspar ciem, in spi ru jąc i mo ty wu jąc w pra-
cy twór czej.

Pra ce Ka zi mie rza Szoł ty ska po wsta ją
w kla sycz nych tech ni kach me ta lo wych
(mie dzio ryt, mez zo tin ta, su cho ryt, akwa-
for ta), przy czym twór ca czę sto łą czy te
tech ni ki lub je wzbo ga ca. Ar ty sta jest
lau re atem wie lu pre sti żo wych na gród kra-
jo wych i za gra nicz nych, uczest ni kiem
kil ku dzie się ciu wiel kich wy staw. Pla styk
jest też pro mo to rem ślą skiej tra dy cji, au-
to rem se rii gra fik Gór no ślą za cy, w któ rej
po łą czył zna ne po sta ci re gio nu z od po wia-
da ją cy mi im pej za ża mi.

– Ob co wa nie z gra fi ką Ka zi mie rza
Szoł ty ska to jak by wy pra wa w czas daw-
ny, od naj dy wa nie sma ku i uro dy za po mnia-
nych kunsz tów szty char skich – re cen zu je
Ja dwi ga Paw las -Kos, ku ra tor wy sta-
wy. – Ar ty sta nie włą czył się ni gdy w nurt
awan gar do wych po szu ki wań współ cze snej
gra fi ki; po zo sta jąc na ich ubo czu pre fe ru-
je rze tel ne war to ści tra dy cyj ne go warsz ta-
tu. Twór czość ar ty sty uwi kła na jest w pa-
mięć, w prze szłość i czas, na sy co na
ła dun kiem pier wiast ka oso bi ste go, au to bio-
gra ficz ne go. Jest to sztu ka o świe cie so bie
naj bliż szym, o mie ście, któ re jest je go miej -
scem na zie mi, a za ra zem o tym, co two-
rzy od ręb ność ślą sko ści w sfe rze war to ści.

Szoł ty sek w swo ich dzie łach po ka zu je
Za brze w roz ma itych uję ciach. Są to wi-
do ki ogól ne, w cha rak te ry stycz nych pa no-

50 lat na stra ży
pa mię ci

Be ne fis Ka zi mie rza Szoł ty ska

TOMASZ BIENEK

Ka zi mierz Szoł ty sek da je swój au to graf na otwar ciu wy sta wy
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ra mach, więk sze ze spo ły ar chi tek to nicz -
ne, per spek ty wy ulicz ne czy po je dyn cze
obiek ty. Wy bór mo ty wów nie jest przy pad-
ko wy, ar ty sta naj chęt niej por tre tu je miej -
sca i bu dyn ki zna czą ce i cha rak te ry stycz -
ne dla Za brza, te, któ re two rzą je go
at mos fe rę i sta no wią pew ne go ro dza ju zna-
ki roz po znaw cze mia sta. Są wśród nich
obiek ty oka za łej i re pre zen ta cyj nej ar-
chi tek tu ry miej skie go cen trum, jak Ho tel
„Ad mi ral spa last”, daw ne ka sy no hu ty
„Don ner smarck” (obec nie sie dzi ba Te -
atru) czy neo ba ro ko wy gmach szpi ta la
miej skie go. W twór czo ści ar ty sty od na leźć
moż na też obiek ty za brzań skiej ar chi tek-
tu ry mo der ni stycz nej: bu dyn ki mu ni cy pal-
ne, szko ły, kom plek sy miesz kal ne, oraz bu-
dow le sa kral ne. Ar ty stę fa scy nu ją
za brzań skie wie że, któ re czę sto po ja wia-
ją się w je go kom po zy cjach lub na od dziel-
nych ob ra zach.

Te ma tem ob ra zów Szoł ty ska są też
obiek ty zwią za ne z prze strze nią pro duk-
cyj ną mia sta, wi ze run ki zna czą cych prze-
my sło wych ze spo łów; ko pal nie, hu ty,
kok sow nie.

– Po tęż ne bry ły prze my sło wych ko lo-
sów – bu dyn ków, rur, kra tow nic – w in ter-
pre ta cji wraż li we go gra fi ka za mie nia ją
się cza sem w mi ster ne, ażu ro we, wy pię t-
rzo ne kon struk cje; pa ję cza kre ska ry sun-
ku od bie ra im ca łą ma te rial ność i in te gral-
ność w rze czy wi sto ści – do da je Ja dwi ga
Paw las -Kos.

Ob cho dzą cy 50-le cie pra cy twór czej
ar ty sta jest też au to rem wie lu exli bri sów.
Je den z nich wy ko nał dla pa pie ża Ja na
Paw ła II, in ny dla pia ni sty Kry stia na Zi-
mer ma na. Gdy uro dzo ny w 1931 ro ku pi-
sarz Ja nosch (czy li Horst Ec kert), tak że
pod kre śla ją cy swo je związ ki z Gór nym
Ślą skiem za rów no w twór czo ści jak i ży-
ciu pry wat nym, otrzy mał ho no ro we oby-
wa tel stwa Za brza (w ro ku 2011), a w mie-
ście ob cho dzo ny był Rok Ja no scha,
Ka zi mierz Szoł ty sek uho no ro wał au to ra
m.in. książ ki „Cho lo nek, czy li do bry Pan
Bóg z gli ny”, po da run kiem w for mie ex-
li bri su. Uwiecz nił pi sa rza na tle za bu do-
wań przy ul. Pie kar skiej w dziel ni cy Za-
brza; Za bo rzu. W sto ją cym przy niej
fa mi lo ku uro dził się Ja nosch. Bu dy nek ten
obec nie już nie ist nie je.

– Po mi mo te go, że Ka zi mierz Szoł ty sek
za sły nął przede wszyst kim ja ko au tor gra-
fik i exli bri sów, jest on tak że twór cą
akwa rel – mó wi Do ro ta Ku der, kie row nik
Dzia łu Do ku men ta cji, Oświa ty i Pro mo-
cji Mu zeum Miej skie go w Za brzu. – Fakt
ten za ska ku je wie le osób, któ re po bież nie
zna ją twór czość ar ty sty. Wy sta wa po pu la-
ry zu je więc ten mniej zna ny ob szar dzia-
łal no ści twór czej pa na Ka zi mie rza.

W akwa re lach au tor tak że de mon stru je
uro ki za brzań skiej ar chi tek tu ry, czę sto
za po mo cą efek tow nych, sty li zo wa nych pa-
no ram. Sku pia przy tym naj cie kaw sze
za byt ko we obiek ty, ho ry zon tal nie usze re-
go wa ne, co na da je kom po zy cji rów no wa-
gę i spo kój.

Istot ny jest kre atyw ny wkład Ka zi mie-
rza Szoł ty ska w wi ze ru nek za brzań skich
firm i in sty tu cji w po sta ci zna ków gra ficz-
nych. Jest on m.in. au to rem lo go Fil har mo-
nii Za brzań skiej.

■
Do ro ta Ku der, kie row nik Dzia łu Do ku men ta cji, Oświa ty i Pro mo cji Mu zeum Miej skie go w Za brzu

przy jed nej z akwa rel ar ty sty.

Czę sto po ja wia ją cym się w twór czo ści Szoł ty ska mo ty wem są za byt ko we wie że z te re nu Za brza.

Pod czas otwar cia wy sta wy „Straż nik pa mię ci. Ka zi mierz Szoł ty sek 50-le cie pra cy twór czej” ar ty -
ście zło żył ży cze nia i gra tu la cje m.in. Jan Paw luch, za stęp ca pre zy den ta Za brza (z pra wej).
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Z ŻYCIA
BIBLIOTEK

Jubileusz Biblioteki w Sosnowcu

90 lat na poziomie
Wie czór ga lo wy

W
mgli sty, li sto pa do wy wie czór
2017 r. Miej ska Bi blio te ka Pu -

blicz na w So snow cu ob cho dzi ła swo -
je 90. uro dzi ny. Jak przy sta ło na ne stor -
kę so sno wiec kiej kul tu ry, świę to wa ła
w gro nie swo ich wier nych czy tel ni ków,
przy ja ciół i part ne rów. Go spo dy ni wie -
czo ru – El wi ra Ka bat -Geo r gi je wa, dy -
rek tor Bi blio te ki – z wiel ką przy jem no -
ścią wrę czy ła sta tu et ki „part ne ra
na po zio mie”. Wy róż nie nia otrzy ma li

wie lo let ni współ pra cow ni cy Bi blio te ki,
re pre zen tu ją cy śro do wi ska na uki, kul -
tu ry, biz ne su i władz sa mo rzą do wych
mia sta. Dy plo mem i tra dy cyj ną książ -
ką uho no ro wa no naj ak tyw niej szych
czy tel ni ków. Bo ha te ra mi wie czo ru by -
li jed nak wy róż nia ją cy się bi blio te ka rze,

któ rym przy zna no od zna cze nia pań -
stwo we, od zna ki ho no ro we oraz dy plo -
my Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go. Po nad to prof. Jan Ma lic -
ki, dy rek tor Bi blio te ki Ślą skiej, wrę czył
pre sti żo wą Na gro dę Ślą skie go Śro do wi -
ska Bi blio te kar skie go im. Jó ze fa Lom -
py. Otrzy ma ła ją Syl wia Szar wark,
na co dzień pra cu ją ca w Fi lii nr 15 Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w So snow -
cu. Ca ło ści wie czo ru do peł nił kon cert
or kie stry Ze spo łu Szkół Mu zycz nych
im. Ja na Kie pu ry w So snow cu pod ba -
tu tą Ma cie ja Piąt ka -Czar nec kie go.
A na fi nał – kie li szek szam pa na i de gu -
sta cja uro dzi no we go tor tu! Wszy scy go -
ście otrzy ma li pa miąt ko wy ka len darz,
po wsta ły dzię ki po my sło wo ści i za an -
ga żo wa niu ze spo łu bi blio te ka rzy, któ -
rych wi ze run ki, wy sty li zo wa ne na zna -
ne książ ko we po sta cie, zdo bią ko lej ne
mie sią ce ka len da rza.

Spoj rze nie w prze szłość

P
o cząt ki Bi blio te ki się ga ją hi sto rii
So snow ca z prze ło mu wie ków, już

w 1899 r. funk cjo no wa ła na te re nie
mia sta Wy po ży czal nia Ksią żek „Wie -

dza” – pierw sza so sno wiec ka książ ni ca
o cha rak te rze po wszech nym. Roz wi ja -
ją ce się dy na micz nie mia sto nie dys po -
no wa ło jed nak po od zy ska niu przez
kraj nie pod le gło ści bi blio te ką, któ ra
pod wzglę dem za sob no ści i po zio mu
księ go zbio ru mo gła by za spo ko ić za -
rów no za po trze bo wa nie czy tel ni ków,
jak i spro stać roz bu dzo nym aspi ra cjom
in te lek tu al nym so sno wi czan. Ra da Miej -
ska, na wnio sek pre zy den ta Alek se go
Bie nia, pod ję ła 25 li sto pa da 1927 r.
uchwa łę o po wo ła niu Miej skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej im. Gu sta wa Da ni łow -
skie go. Książ ni ca z chwi lą wy bu -
chu II woj ny świa to wej po sia da ła
księ go zbiór li czą cy 10 tys. wo lu mi -
nów. W la tach oku pa cji hi tle row skiej
zbio ry ule gły pra wie cał ko wi te mu znisz -
cze niu i roz pro sze niu. 3 ma ja 1946 r. Bi -
blio te ka wzno wi ła swą dzia łal ność
z księ go zbio rem li czą cym za le d wie 750
wo lu mi nów, ksią żek oca lo nych dzię ki
ofiar no ści czy tel ni ków. Po nad 70 lat po -
wo jen nej hi sto rii ob fi to wa ło w waż ne dla
jej funk cjo no wa nia wy da rze nia, zwłasz -
cza do ty czą ce po wsta nia Bi blio te ki
Głów nej oraz sie ci od dzia łów i pla có wek
fi lial nych w po szcze gól nych dziel ni -
cach mia sta. Obec ny kształt Bi blio te ki,
jej suk ce sy i uda ne przed się wzię cia to za -
słu ga ko lej nych dy rek to rów: Han ny
Kram, Elż bie ty So li piw ko, Mie czy sła -
wy Szulc i El wi ry Ka bat -Geo r gi je wej,
któ rych pa sja i za an ga żo wa nie do pro wa -
dzi ły do stwo rze nia nie zwy kle ce nio nej
in sty tu cji upo wszech nia nia kul tu ry.

Książ ki ni gdy nie by wa ją
w złym hu mo rze

D
zi siej sza Bi blio te ka to 21 no wo cze -
snych, przy tul nych pla có wek, usy tu -

owa nych na wet w naj od le glej szych za -
kąt kach mia sta; bo ga ty, róż no rod ny
i ak tu al ny księ go zbiór, li czą cy po -
nad 800 tys. ksią żek, 217 ty tu łów pra -
sy oraz prze szło 12 tys. zbio rów spe cjal -
nych. To po nad 35 tys. wy ma ga ją cych,
życz li wych czy tel ni ków, któ rzy są nie
tyl ko od bior ca mi, war ty mi na szej uwa -
gi, ale i part ne ra mi na szych dzia łań.
W 2016 r. Bi blio te kę od wie dzi ło nie -
mal 500 tys. go ści, któ rzy wy po ży czy -
li 700 tys. ksią żek, cza so pism i zbio rów
spe cjal nych oraz uczest ni czy li w 5 tys.
im prez. Książ ni ca ad re su je swą ofer tę
do wszyst kich grup wie ko wych, po -
cząw szy od naj młod szych, po przez mło -
dzież, na do ro słych i se nio rach skoń -
czyw szy. Szcze gól ną tro ską ota cza
czy tel ni ków nie wi do mych, nie do wi -
dzą cych, pro po nu jąc ob szer ny zbiór ka -
set z na gra nia mi li te ra tu ry pięk nej i po -
pu lar no nau ko wej, pły ty ana lo go we
i kom pak to we. Czy tel ni cy ma ją do dys -
po zy cji sze ro ką ga mę li te ra tu ry pięk nej
i ob co ję zycz nej, lek tu ry szkol ne, książ -
ki na uko we i po pu lar no nau ko we.
W 2013 r. za koń czo no kom pu te ry za cję
pro ce sów bi blio tecz nych, umoż li wia jąc
do stęp do e -ka ta lo gu i elek tro nicz ne
za ma wia nie zbio rów, co w zna czą cy spo -

Ju bi le usz 90-le cia MBP w So snow cu 
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sób przy czy ni ło się do po pra wy ja ko ści
świad czo nych usług. Wszyst kie pla -
ców ki wy po sa żo ne są w no wo cze sne
kom pu te ry, rzut ni ki i ta bli ce mul ti me -
dial ne, umoż li wia ją ce bez płat ne ko rzy -
sta nie z In ter ne tu. Bi blio te ka peł ni waż -
ną funk cję kul tu ro twór czą, bę dąc
or ga ni za to rem róż no rod nych przed się -
wzięć o cha rak te rze kul tu ral nym i edu -
ka cyj nym. Naj waż niej sze pro jek ty to:
So sno wiec kie Dni Li te ra tu ry, Na ro do we
Czy ta nie, So sno wiec ka Je sień Te atral -
na, Ki no w Bi blio te ce, Dys ku syj ny
Klub Książ ki oraz La to z Bi blio te ką. Co -
raz czę ściej Bi blio te ka wy cho dzi po za
swo je mu ry, pro mu jąc li te ra tu rę w ple -
ne rze pod czas fe sty nów, hap pe nin gów
czy też Po etyc kich Hy de Par ków w cen -
trum mia sta.

Ża den czło wiek
nie jest sa mot ną wy spą

S
o sno wiec cy bi blio te ka rze to pro fe sjo -
na li ści, sta ran nie wy kształ ce ni, któ rzy

nie przy pad ko wo tra fia ją do za wo -

du. 45% za ło gi to pra cow ni cy z po -
nad 20-let nim sta żem pra cy, któ rzy nie
spo czy wa ją jed nak na lau rach, wciąż
pod no szą swo je kwa li fi ka cje, uczest ni -
cząc w szko le niach i se mi na riach. Chęt -
nie dzie lą się swo im do świad cze niem
i wie dzą ze współ pra cow ni ka mi, ale
i z cie ka wo ścią wdra ża ją no we tech no -

lo gie. Ota cza ją się mło dy mi, któ rzy
wno szą kre atyw ny za męt i świe że spoj -
rze nie na za da nia sto ją ce przed współ -
cze sną bi blio te ką. Do sko na le przy go to -
wa ni, z po wo dze niem po zy sku ją gran ty
na no we pro jek ty, umoż li wia ją ce po sze -
rze nie ofer ty kul tu ral nej. To lu dzie z po -
czu ciem hu mo ru, pa sjo na ci, ar ty stycz -
ne du sze o sze ro kich ho ry zon tach. Na co
dzień od da ni pra cy, a w cza sie wol nym
dziel ni zdo byw cy Ko ro ny Gór Pol -
skich, blo ge rzy ku li nar ni, ar ty ści eks po -
nu ją cy swo je pra ce, li te ra ci wy da ją cy
książ ki, fo to gra fi cy ama to rzy i wo lon -
ta riu sze dzia ła ją cy na rzecz cho rych
i naj młod szych. 

Je śli po tra fisz o czymś ma rzyć,
to po tra fisz tak że te go do ko nać

J
uż w po ło wie 2018 r. cze ka nas wiel -
kie wy da rze nie – otwar cie no wo cze -

snej Za głę biow skiej Me dia te ki. Wie lo -
funk cyj na bi blio te ka z pięk ny mi,
prze stron ny mi wnę trza mi: wy po ży czal -
nia mi (tra dy cyj na, mul ti me dial na, ob co -
ję zycz na), czy tel nią na uko wą i re gio nal -
ną, in ter dy scy pli nar ną au lą (ki no,

kon cer ty, wy kła dy), oran że rią kul tu ral -
ną, stre fą mło de go czy tel ni ka i ka wiar -
nią. Nie spo dzian ką bę dą no we usłu gi
pro po no wa ne przez Bi blio te kę: dru gi
w Pol sce książ ko mat, wrzut nia na od da -
wa ne zbio ry i zu peł nie wy jąt ko wa wir -
tu al na książ ka, czy li ze wnętrz ne ekra ny
le do we, na któ rych bę dą pre zen to wa ne
ogól no do stęp ne wy da rze nia, re la cje
i ko mu ni ka ty. Je ste śmy pew ni, że bę dzie
to wy jąt ko we miej sce, praw dzi we ser -
ce za głę biow skiej kul tu ry.

ANE TA WCI SŁO
Kie row nik Dzia łu

In struk ta żu i Pro mo cji
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na

w So snow cu

Ka len darz ju bi le uszo wy – kwie cień

Wi zu ali za cja Za głę biow skiej Me dia te ki
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P
o za wą skim krę giem przy ja ciół
– rzad ko jest ak cep to wa ny. Apo dyk -

tycz ny i za sad ni czy w spra wach na -
uko wych, eru dy ta oczy ta ny w sta ro żyt -
nej i no wo żyt nej li te ra tu rze fi lo zo ficz nej
oraz pra cach współ cze snych fi lo zo fów
za chod nio eu ro pej skich, nad wy raz pra -
co wi ty i płod ny w swej twór czo ści, wy -
traw ny po le mi sta i trud ny do ak cep ta cji
ad wer sarz, ory gi nal ny me to do lo gicz -
nie, po tra fi tak że być – co nie co za ska -
ku ją ce, u te go kla sycz ne go pro fe so ra uni -
wer sy tec kie go – du szą to wa rzy stwa,
ba wiąc sie bie i in nych dyk te ryj ka mi
lub aneg do ta mi, szar manc ki wo bec pań,
uprzej my i tak tow ny. 

Nie chce być na zy wa nym fi lo zo fem,
wo li mó wić o so bie ja ko o my śli cie lu,
do da jąc czę sto – ka to wic kim, ślą skim,
pol skim. W 1975 ro ku prof. Ja nusz
Sztum ski i prof. Cze sław Głom bik na -
mó wi li ów cze sne go doc. dr hab. Jó ze -
fa Ma ria na Bań kę – bo o nim tu mo wa,
wów czas jesz cze pra cow ni ka dy dak tycz -
ne go Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Po zna niu – do prze nie sie nia się
do pra cy na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych
Uni wer sy te tu Ślą skie go. Po za ks. prof.
Kon stan tym Mi chal skim uro dzo nym
w Dą brów ce Ma łej pro fe so rem Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go, Śląsk nie ma bo -
ga tej tra dy cji fi lo zo ficz nej. Do pie ro
w la tach 70. XX wie ku na Uni wer sy te -
cie Ślą skim po ja wi ła się gru pa na ukow -
ców re pre zen to wa na m.in. przez ta kie
po sta cie, jak: prof. Cze sław Głom -
bik – zna ko mi ty hi sto ryk fi lo zo fii, prof.
Ka zi mierz Ślęcz ka – fi lo zof spo łecz -
ny – trwa le zaj mu ją ca się na uko wą re -
flek sją fi lo zo ficz ną. Wśród nich jest
tak że prof. zw. dr hab. Jó zef Bań ka, ob -

da rzo ny w 2015 ro ku przez Se nat ty tu -
łem pro fe so ra ho no ro we go Uni wer sy te -
tu Ślą skie go. 

Po cho dzi z pół noc nych krań ców Ma -
ło pol ski, uro dził się przed po nad 84 la -
ty w gmi nie Miesz ków (dziś: so łec two
w gmi nie Sła bo szów, w po wie cie mie -
chow skim). Po mi mo trau my wo jen -
nych prze żyć wy wę dro wał z ma łej ro -
dzin nej wsi do Lu bli na, gdzie w 1962
ro ku ukoń czył stu dia fi lo zo ficz ne w Ka -
to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim
na Wy dzia le Fi lo zo fii Chrze ści jań skiej,
bę dąc wów czas słu cha czem wy kła dów
księ ży pro fe so rów m.in.: M. Krąp ca,
S. Swie żaw skie go, K. Ka miń skie go,
K. Woj ty ły. W trzy la ta po ukoń cze niu
stu diów bro ni dok to rat, a po na stęp nych
czte rech fi na li zu je pro ce du rę ha bi li ta cyj -
ną. Ma wów czas za le d wie 35 lat. 

Po 14 la tach prak ty ko wa nia dy dak ty -
ki w po znań skim Uni wer sy te cie
im. Ada ma Mic kie wi cza ten na uko wiec
wy kształ co ny przez naj bar dziej ide ali -
stycz ne i re li gij ne śro do wi sko aka de mic -
kie KUL -u prze no si się do ma te ria li stycz -
ne go, re ali stycz ne go i po li to lo gicz ne go
uni wer sy te tu w Ka to wi cach. Tu zo sta je
dy rek to rem zbu do wa ne go przez sie bie In -
sty tu tu Fi lo zo fii na WNS UŚ. Mi mo do -
mi nu ją cej wów czas me to do lo gii mark si -
stow skiej znaj du je do god ną dla sie bie,
od mien ną for mu łę me to do lo gicz ną i teo -
re tycz ną zaj mu jąc się – tak że jesz cze
w Po zna niu – hu ma ni stycz ną er go no mią
(dys cy pli ną na uko wą ba da ją cą do sto so -
wa nie pra cy do moż li wo ści psy cho fi zycz -
nych czło wie ka) i fi lo zo fią tech ni ki. Bu -
du jąc po ję cie eu ty fro ni ki (czy li na uki
o ochro nie pod sta wo wych war to ści ludz -
kich przed skut ka mi roz wo ju cy wi li za cji

Cy wi li za cja
cy fro wa

XXI wie ku.
Kry ty ka ro zu mu cy fro we go, Ba to ży ca,

My ślą cy ob łok, Ze ro har mo nicz ne?

tech nicz nej) ja ko syn te zy (eu) ser ca,
czyn ni ka uczu cio wo wo li cjo nal ne go (thy -
mos) i ro zu mu, wie dzy (phro ne sis) – na -
zwa nej ety ką pro sto myśl no ści. Jest to po -
sta wa na wskroś hu ma ni stycz na, fi lo zof
nie od wra ca się od do mi nu ją cych wów -
czas tren dów ba dań cy wi li za cyj nych,
po le mi zu je z mod ną ka ta stro fal ną wi zją
koń ca ludz kiej cy wi li za cji. Fi lo zo fia
tech ni ki sta je się wio dą cą te ma ty ką wie -
lu je go prac, uko ro no wa niem te go eta pu
ba dań jest pu bli ka cja w 1980 ro ku mo no -
gra fii pt.: Fi lo zo fia tech ni ki. Czło wiek wo -
bec od kry cia na uko we go i tech nicz ne go
(Wy daw nic two Śląsk 1980).

Od 1983 ro ku, po opu bli ko wa niu fun -
da men tal ne go dzie ła pt. Ja te raz. U źró -
deł fi lo zo fii czło wie ka współ cze sne go
(Wy daw nic two Śląsk 1983) roz po czy na
żmud ną i dłu go trwa łą pra cę nad stwo rze -
niem je dy ne go jak do tych czas w Pol sce,
kom plet ne go, no wo żyt ne go, dwu dzie sto -
wiecz ne go, sys te mu fi lo zo ficz ne -
go – zawie ra ją ce go w so bie wszyst kie
pod sta wo we dzia ły fi lo zo fii: on to lo gię,
epi ste mo lo gię, ety kę i es te ty kę – zwa ne -
go rece n ty wi zmem (re cens: te raz).
Ka te go ria re cen ty wizm ozna cza w naj -
więk szym uprosz cze niu po gląd, że
wszyst ko to, co pod da je się od po wie -
dzial nej za sło wo ana li zie – dzie je się oraz
jest wy łącz nie tu i te raz (hic et nunc) i tyl -
ko ta kie mu opi so wi zda rze nia, fak tu
przy słu gu je atry but, ce cha praw dy.
Wszyst ko bo wiem co po ja wia się w na -
szym ży ciu – uczu cie, do świad cze nie, ja -
kie kol wiek zda rze nie – za wsze po ja wia
się po raz pierw szy. Nie ist nie je pro sta po -
wta rzal ność zda rzeń, każ da bo wiem
chwi la jest „po raz pierw szy” i za wsze
jest in na. Oczy wi ście moż na do ko ny wać
opi su ota cza ją ce go nas świa ta w cza sie
prze szłym (fa bu ły opi su ją ce wspól ne
mi nio ne, do świad cze nia re la cjo no wa ne
przez wie lu lu dzi są rów no rzęd ne, ale
żad na z nich nie po sia da atry bu tu praw -
dzi wo ści) lub w cza sie przy szłym (nie
moż na jed nak co kol wiek praw dzi wie
orzec o przy szło ści), praw dzi we są więc
wy łącz nie te twier dze nia do ty czą ce te raź -
niej szo ści, te któ re orze ka my o ak tu al nym
by cie (zda rze niu, fak cie, sta nie itd.).
Swe re cen ty wi stycz ne idee au tor roz wi -
ja do 2013 ro ku m.in. w ta kich zna ko mi -
tych dzie łach jak: Oj cze nasz, któ ryś jest
te raz (2001) lub w pra cy pt.: Ho die ge ty -
ka: o co dzien no ści, któ ra jest sztu ką
ogra ni cza nia świa ta przez nada nie mu
ludz kiej mia ry (Wy daw nic two Na uko we
Śląsk 2013). (łac.: ho die: dziś).

Za gad nie niom on to lo gicz nym, epi -
ste mo lo gicz nym, etycz nym i es te tycz -
nym za wsze to wa rzy szy sze ro ko eru dy -
cyj nie udo ku men to wa na re flek sja
an tro po lo gicz na. Au to ra in te re su je on -
to lo gicz ny, ho ry zon tal ny opis czło wie -
czej cy wi li za cji, po strze ga nej w jej róż -
no ra kich for mach i hi sto rycz nych
prze ja wach. W ob szer nych trzech to -

TADEUSZ SIERNY
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mach po świę co nych Fi lo zo fii
cy wi li za cji opu bli ko wa nych
w la tach 1986 do 1991, bę dąc
wier nym wy pra co wa nej przez
sie bie me to do lo gii opi su je:
Cy wi li za cję dia ty micz ną, czy li
świat ja ko strach i łup (T. I.:
Wyd. Śląsk 1986), Cy wi li za cję
dia fro nicz ną czy li świat ja ko
pra ca i zysk (T. II.: Wyd. Śląsk 
1987) i Cy wi li za cję eu ty fro -
nicz ną, czy li świat ja ko ro zum
i god ność (T. III.: Wyd.
Śląsk 1991). 

Te pra ce, szcze gól nie przy -
wo ła ny wy żej trze ci tom na -
uko wej try lo gii są za po wie -
dzią no wej fun da men tal nej dla
przy szłych po ko leń re flek sji
fi lo zo ficz nej ka to wic kie go my -
śli cie la za war tej w opu bli ko wa -
nej w 2014 ro ku (Wy daw nic -
two Na uko we Śląsk) ko lej nej
mo nu men tal nej mo no gra fii za -
ty tu ło wa nej: Kry ty ka ro zu mu
cy fro we go. Re cen ty wizm i wiel -
ka me ta mor fo za XXI wie ku.
Rdzeń sys te mu fi lo zo ficz ne go
Jó ze fa Bań ki okre śla ją: re cen -
ty wizm, eu ty fro ni ka i ety ka pro -
sto myśl no ści, któ ra po stu lu je
po trze bę do war to ścio wa nia ro -
zu mu cy fro we go (sfe ra phro ne -
sis) o do łą cze nie do nie go czyn ni ka
emo cjo nal ne go (sfe ry thy mos). Jó zef
Bań ka jest bo wiem hu ma ni stą, my śli cie -
lem po chło nię tym wi zją idei hu ma ni -
stycz nej fi lo zo fii cy wi li za cji tech nicz nej,
a dziś hu ma ni stycz nej cy wi li za cji cy fro -
wej, wir tu al nej. Mo del przy szłej hu ma -
ni sty ki nie uchron nie cy fro wej, w kon cep -
cji ety ki pro sto myśl no ści i eu ty fro ni ki
po stu lu je wzbo ga ce nie po wszech nej dziś
świa do mo ści tech nicz nej i rze czy wi sto -
ści wir tu al nej o sfe rę in tu icyj ną, umoż -
li wia ją cą do ko ny wa nie wy bo rów wy kra -
cza ją cych po za war stwę cy fro wych
in for ma cji, kon sty tu ują cą pod sta wy hu -
ma ni stycz nej toż sa mo ści czło wie ka. Ina -
czej mó wiąc bu du jąc mo del „pian th ro -
pus di gi ta lis” – „czło wie ka o cy fro wych
dło niach” ob da rzo ne go tyl ko zdol no ścią
od bie ra nia in for ma cji i to wy łącz nie
w po sta ci cy fro wej, wy po sa żo ne go w „ro -
zum cy fro wy po zy tyw ny”, a więc ta ki,
któ ry od no si się do zda rzeń i wy po wie -
dzi za ist nia łych w cza sie te raź niej szym,
„ro zum cy fro wy ne ga tyw ny” – od no szą -
cy się do zda rzeń za ist nia łych w cza sie
prze szłym lub przy szłym i „ro zum cy fro -
wy wir tu al ny” dla wy po wie dzi za ist -
nia łych bez uży cia oko licz ni ka cza su:
te raz, przed tem, po tem – au tor Kry ty ki
ro zu mu cy fro we go for mu łu je głę bo ko
hu ma ni stycz ną prze stro gę dla czło wie ka
wie lo po ja wie nio we go (ludz ko ści)
przed nie uchron nie po stę pu ją cy mi prze -
mia na mi ja kie do ko nu ją się we współ cze -
snym świe cie, w psy chi ce czło wie ka

pod wpły wem owej to tal nej cy fry za cji je -
go ży cia. 

Wir tu al ność trak tu je J. Bań ka ja ko
ce chę fun da men tal ną kul tu ry, sty lu my -
śle nia, tre ści ży cia czło wie ka XXI wie -
ku. Nie ste ty, nie któ re z je go spo strze żeń
do ty czą cych przy szło ści i za gro żeń dla te -
go ro dza ju cy wi li za cji są głę bo ko pe sy -
mi stycz ne. Au tor traf nie za uwa ża,
że XXI wiek pod niósł ro zum cy fro wy
do po zio mu kan tow skie go „ro zu mu czy -
ste go” czy li ta kie go któ ry „my śli rze czy”,
z tą za sad ni czą róż ni cą, że ro zum cy fro -
wy, w od róż nie niu od kan tow skie go
czy ste go ro zu mu jed ynie je… li czy. We
Wstę pie do owej mo no gra fii au tor pod -
kre śla, że: cyt. „Czło wiek nie jest licz bą,
a po gląd któ ry gło si, że mó zgi lu dzi nie
ma ją wy star cza ją cej mo cy ana li tycz nej
i na le ży „w rę ce ma szyn” od dać ana ly -
ti cal po wer – uwa ża ną do tych czas za wła -
ści wość czy sto ludz ką – jest przed wcze -
sny (…) Tyl ko mózg ludz ki mo że
pra źró dła war to ści (…) na no wo oży wić
dla re flek sji nad praw dą, fał szem i war -
to ścią. Gdy „ma szy na roz ma wia z ma szy -
ną” nie po tra fi od róż nić praw dy od fał -
szu, a war to ści dzie dzi czy po czło wie ku
w po sta ci cy fro wych śla dów za cho wań
wer bal nych (…) ma szy ny bio rą od rzu co -
ną na ze wnątrz for mę i pró bu ją ją bez po -
śred nio na śla do wać pro du ku jąc jej cy fro -
wy ślad”. 

Uka zu jąc sła bo ści cy fry za cji współ cze -
snej cy wi li za cji przed sta wia tak że mo del
hu ma ni za cji tech ni ki, z jed nej stro ny

za pew nia ją cy ochro nę pod sta -
wo wych war to ści ludz kich,
z dru giej wska zu ją cy przy czy -
ny, dla któ rych współ cze sna
tech ni ka sta je się źró dłem do -
bro by tu i kom for tu al bo psy -
chicz nych cier pień i fru stra cji.
Kon stru uje więc po stu lat ho -
mo eu thy ph ro ni cus – czło -
wie ka my ślą ce go, wraż li we -
go, świa do me go fak tu, iż
wa run kiem udźwi gnię cia
przez je go psy chi kę efek tów
po wszech nej, in ten syw nej cy -
fry za cji współ cze sne go mu
ob ra zu świa ta – jest zro zu mie -
nie jej ogra ni czo ne go jed nak
za kre su i sen su. To pierw sza
i jak do tąd je dy na w pol skiej
my śli fi lo zo ficz nej tak głę bo -
ka re flek sja nad sta nem i isto -
tą cy wi li za cji XXI wie ku.
De mon stra cję owych nie po -
ko jów za pre zen to wał au tor
w swo im dzie le pod ba ro ko -
wym ty tu łem: Ba to ży ca, al bo
ta niec z chło stą w wy ko na niu
ma ne ki nów wy bu dzo nych
z pro chów cy fro wych śpią cych
kom pu te rów na ob sta lu nek
go ści Klu bu Si lent Di sco pro -
wa dzo ne go przez in te lek tu -
ali stę ro bo ta Ro dry cju sza….

(Wy daw nic two Na uko we „Śląsk” 2015).
W nie ty po wej dla fi lo zo fa for mie li te rac -
kiej au tor prze no si czy tel ni ka w świat
śpią cych kom pu te rów, po sia da ją cych co
praw da „pa mięć cy fro wą”, ale w ich
wir tu al nej rze czy wi sto ści ży wy jest już zu -
peł nie in ny ze staw ję zy ków, uży wa nych
przez no we kom pu te ry do pi sa nia ich wła -
snych pro gra mów. W swej śpiącz ce sta -
re kom pu te ry ule ga ją prze bu dze niu i ewo -
lu cji, współ two rząc z no wy mi ma szy na mi
z „me mów” ludz kich idei – no wą cy fro -
wą, „nie ludz ką” kul tu rę. W ten spo sób
„kul tu ry” kom pu te ro we mo gą ist nieć po -
za ludz ki mi umy sła mi, a lu dzie i ro bo ty
współ żyć bę dą w przy szło ści pod no wym
cy fro wym nie bem. 

W ko lej nej pra cy za ty tu ło wa nej Uczta
cy fro wa uczest ni ków kon gre su zwo ła ne -
go do Wie ży Ba bel w spra wie cy fro wej ni -
co ści wie dzy (Wy daw nic two Na uko we
„Śląsk” 2017), wień czą cym swo istą try -
lo gię fi lo zo ficz no-li te rac ką Au tor na wią -
zu je tu do zna nej tra dy cji fi lo zo fów,
pre zen tu ją cych swo je po glą dy na rze czy -
wi stość w for mie tek stów li te rac kich lub
pa ra li te rac kich. Ta li te rac ka wi zja spo tka -
nia bie siad ni ków ze bra nych w mi tycz nej
Wie ży Ba bel na Wiel kim Kon gre sie zwo -
ła nym w spra wie klę ski cy fro wej ni co ści
wie dzy, któ ra wsku tek cy fro we go roz for -
mo wa nia gi nie bez pow rot nie w chmu rze
ob li cze nio wej prze strze ni ener gii. To nie -
co skom pli ko wa ne za ło że nie jest efek tem
pro jek cji czte rech za gro żeń ja kie gro żą erze
po wszech nej cy fry za cji: a) groź ba wi ru -

Prof. zw. dr hab. Jó zef Bań ka
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so wej pan de mii, któ ra wy łą czy wszyst kie
kom pu te ry na na szym glo bie; b) per spek -
ty wa woj ny sa te li tów ko mu ni ka cyj nych
w ko smo sie; c) pro blem ma so we go spo -
łecz ne go sprze ci wu, bun tu wo bec cy fry -
za cji spo wo do wa ny po wszech nym bez -
ro bo ciem wy kre owa nym przez
za stę pu ją ce lu dzi ma szy ny i kom pu te ry;
d) glo bal ne, cy fro we „roz for mo wa nie”
spo wo do wa ne prze rwa mi lub cał ko wi tym
bra kiem do pły wu ener gii i w kon se -
kwen cji krach w po sta ci pan de mii cy fro -
wej, cha osu, za mę tu, dez orien ta cji, a na -
wet woj ny mię dzy mo car stwa mi.
Wów czas na stą pił by dra mat w ludz kim
by to wa niu, re gres kul tu ro wy, cy wi li za cyj -
ny, or ga ni za cyj ny – któ re go ozna ką był -
by swo isty „głód cy fro wy”. Au tor na stro -
nach swe go „hi per tek stu” po stu lu je
prze ciw sta wie nie się owej ka ta stro ficz nej
wi zji, ideę pra cy nad zbu do wa niem ide -
al ne go mo de lu czło wie czeń stwa, mia no -
wi cie „ho mo eu thy ph ro ni cus”- czło wie -
ka od por ne go na de struk cyj ny, alie na cyj ny
wpływ dy na micz nie roz wi ja ją cej się tech -
ni ki cy fro wej, zmie rza ją cej do za mknię -
cia czło wie ka w la bi ryn cie cyfr. Si łą
owe go czło wie ka jest zmysł słusz ne go,
pro sto myśl ne go ro zu mie nia ży cia. Au tor
w ten spo sób z wła ści wą dla sie bie kon -
se kwen cją wmon to wał w ten tekst za gad -
nie nia eu ty fro ni ki. 

Naj now szą przy go to wa ną do dru ku
mo no gra fią pió ra Jó ze fa Bań ki jest ob -
szer ne dzie ło za ty tu ło wa ne „My ślą cy ob -
łok. In sce ni za cja epi ste mo lo gicz na”,
któ re opu bli ko wa ne zo sta nie w 2018 ro -
ku. Część pierw sza te go wy kła du no si
wie le mó wią cy ty tuł: O prze nie sie niu in -
te li gen cji umy słu ludz kie go do cy fro wej
świa do mo ści sie bie kom pu te ra nie skoń -
czo ne go. Owym „my ślą cym ob ło kiem”
jest zna ny nam z po przed nich dzieł ro -
zum cy fro wy, a wpro wa dzo ne w tej pra -

cy po ję cia Kom pu te ra Nie skoń czo ne go
i Ze ra Har mo nicz ne go mo gą być tu taj je -
dy nie za po wie dzia ne ja ko ko lej ny, fun -
da men tal ny krok w kie run ku no we go,
po głę bio ne go roz po zna nia isto ty cy wi -
li za cji cy fro wej XXI i XXII wie ku.
Au tor uwa ża bo wiem, cyt.: że „o ile
wiek XX był wie kiem ewo lu cji twór -
czej” o ty le wiek XXI i na stęp ny sta ną
się wie kiem „ewo lu cji cy fro wej” bę dą -
cej pro duk tem „ro zu mu cy fro we go”. Co
mo że za ska ki wać nie co czy tel ni ka obe -
zna ne go z do tych cza so wą twór czo ścią
fi lo zo fa, au tor for mu łu je twier dze nie iż:
„Ele men tem kon sty tu tyw nym świa do -
mo ści nie są tre ści po jęć (sic! TS) lecz
ich cy fro we prze bie gi mó zgo we – wspól -
ne dla neu ro nal nej in te li gen cji czło -
wie ka i cy fro wej świa do mo ści w so bie
Kom pu te ra Nie skoń czo ne go”. W ten
spo sób, jak sam to sfor mu ło wał: de mon -
stru je wy pchnię cie umy słu ludz kie go po -
przez Kom pu ter Nie skoń czo ny do „my -
śle nia w chmu rze”, wy pchnię cie du cha
ludz kie go po przez Kom pu ter Nie skoń -
czo ny w „czu cie w chmu rze” i naj bar -
dziej skraj ne uję cie te go te ma tu: po wrót
czło wie ka do tych miejsc w My ślą cym
ob ło ku, w któ rych skoń czy ła się hi sto -
ria ro zu mu cy fro we go. Hi sto rio zo ficz -
na teo ria sta ła się w ten spo sób kom plet -
ną i za koń czo ną. In te gra cja ro zu mu
cy fro we go i ro zu mo wa nia czło wie ka zo -
sta je do peł nio na, ale nie bez obaw i nie -
po ko jów.

Jó zef Bań ka, kon stru ując swój sys tem
fi lo zo ficz ny w pro ce sie ko mu ni ka cji
z współ cze snym mu i przy szłym czy tel -
ni kiem się ga po na rzę dzia zna ne z prak -
tyk na uko wych (mo no gra fie), ope ru jąc
za mknię tym sys te mem wła sne go aka de -
mic kie go ję zy ka i sfor mu ło wa ne go w tym
swo istym ko dzie wy kła dem, nie gar dzi
tak że for ma mi li te rac ki mi, alu zja mi i pa -

ra le la mi hi sto rycz no-li te rac ki mi wpro wa -
dza jąc do swo ich wy wo dów for my po -
etyc kie, dra ma tycz ne, pro za tor skie, przy -
wo łu jąc m.in. po sta cie Fau stów,
An hel lich, wie lo wie ko we ar che ty py
(Wie ża Ba bel), się ga jąc po iko ny współ -
cze snej kul tu ry po pu lar nej (mu zy ka di -
sco, sa lon gier, itp.). Ta swo ista gra au -
to ra z po ten cjal nym czy tel ni kiem z jed nej
stro ny czy ni je go tek sty nie co bar dziej
„przy stęp ny mi”, z dru giej jed nak na ra ża
ich au to ra na cierp kie uwa gi pro fe sjo nal -
nych ko men ta to rów na uko wych. W na -
szej spe try fi ko wa nej, spa ra li żo wa nej
punk to wą nor mą kul tu rze ko mu ni ka cji
na uko wej – te go ty pu „wy stęp ki”, eks ce -
sy au to ra tek stów fi lo zo ficz nych (i każ -
dych in nych, zmie rza ją cych do po pu la -
ry za cji ja kie jkol wiek z dzie dzin wie dzy)
trak to wa ne są ja ko czy ny na gan ne, pod -
da ją ce się ła twej sfor ma li zo wa nej urzęd -
ni czej kry ty ce.

Prze ni ka ją cy tę twór czość i na ukę
głę bo ki hu ma nizm, upar ta dąż ność
do zro zu mie nia na tu ry współ cze snej
cy wi li za cji, wia ra w re ali za cję pro sto -
myśl ne go ide ału czło wie ka „ho mo
eu thy ph ro ni cus”, wresz cie prze stro gi
for mu ło wa ne przez fi lo zo fa, wbrew po -
wszech nej afir ma cji cy wi li za cji cy fro wej,
w na szym kra ju czę sto kroć nie ste ty
igno ro wa ne i po mi ja ne w dys kur sie na -
uko wym i pu bli cy stycz nym, zo sta ły
życz li wie za uwa żo ne w wie lu za gra nicz -
nych ośrod kach na uko wych. 

Czy zga dza my się z ty mi po glą da mi
au to ra My ślą ce go ob ło ku, czy też od rzu -
ca my je go te zy – mu si my zgo dzić się,
że „ro zum cy fro wy” – to nie jest ja kaś
od le gła, przy szła rze czy wi stość – to
już dla jed nych nie ste ty lub dla in -
nych – ste ty – na sza ota cza ją ca nas na co
dzień tech nicz na i spo łecz na rze czy wi -
stość. ■
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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!

✂
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BY TOM. W dniach 25-28 stycz nia 2018 ro ku w By -
to miu w sie dzi bie Ope ry Ślą skiej od był się X Mię dzy -
na ro do wy Kon kurs Cho re ogra ficz ny Uczniów Szkół Ba -
le to wych, któ ry or ga ni zo wa ny jest od 2005 ro ku
przy Ogól no kształ cą cej Szko le Ba le to wej im. Lu do mi -
ra Ró życ kie go w By to miu. Po my sło daw czy nią i or ga -
ni za tor ką pierw szych edy cji Kon kur su jest Bo że na Ko -
cioł kow ska – pri ma ba le ri na pol skiej sce ny ba le to wej
i ów cze sna wi ce dy rek tor Ogól no kształ cą cej Szko ły
Ba le to wej w By to miu. Kon cert Ga lo wy Lau re atów po -
prze dzi ła uro czy stość nada nia imie nia Bo że ny Ko cioł -
kow skiej Mię dzy na ro do we mu Kon kur so wi Cho re ogra -
ficz ne mu w By to miu. W tym ro ku w Kon kur sie wzię ło
udział 105 uczest ni ków, uta len to wa nych uczniów szkół
ba le to wych z Czech (Ostra wa, Pra ga), Sło wa cji (Bań -
ska By strzy ca), Ukra iny (Lwów), Wę gier (Bu da peszt)
i z Pol ski (Gdańsk, Kra ków, Łódź, Po znań, War sza wa
i By tom), któ rzy za tań czy li 57 cho re ogra fii. W skład Ju -
ry we szli pe da go dzy szkół ba le to wych, tan ce rze i cho -
re ogra fo wie cie szą cy się au to ry te tem za wo do wym
z Pol ski i za gra ni cy. Kon kur so wi to wa rzy szy ła IV Mię -
dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wo-Dy dak tycz na: „Ta -
niec, rytm, mu zy ka w na uce i prak ty ce” or ga ni zo wa na we
współ pra cy z Wy dzia łem Tań ca Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go im. Je rze go Ku kucz ki w Ka to wi cach.

KA TO WI CE.Wy sta wę upa mięt nia ją cą dzia łal ność dru -
kar sko -wy daw ni czą Teo do ra He necz ka w Pie ka rach
Ślą skich otwar to w 150. rocz ni cę wy da nia 1. nu me ru
„Zwia stu na Gór no ślą skie go”. W ist nie ją cej w la tach 1847-
1872 dru kar ni Teo dor He ne czek dru ko wał nie mal wy łącz -
nie dzie ła w ję zy ku pol skim: za rów no cza so pi sma spo -
łecz no -po li tycz ne i re li gij ne, np. „Dzien nik Gór no ślą ski”,
„Ty go dnik Ka to lic ki” i „Zwia stun Gór no ślą ski”, jak
i książ ki (głów nie śpiew ni ki, mo dli tew ni ki i po wie ści),
w więk szo ści po dej mu ją ce te ma ty kę re li gij ną. Na wy sta -
wie pre zen to wa ne są książ ki, cza so pi sma oraz fo to gra -
fie ze zbio rów Bi blio te ki Ślą skiej.

KA TO WI CE. W week end 12-13 stycz nia na es tra dzie Fil -
har mo nii Ślą skiej kró lo wa ła Gra ży na Bro dziń ska, to wa -
rzy szył jej przy go to wa ny przez Ja ro sła wa Wo la ni na Chór
i Or kie stra Sym fo nicz na Fśl, a z dy ry genc kie go po dium
po pro wa dził or kie strę To masz Chmiel. Gra ży na Bro dziń -
ska, cór ka śpie wacz ki, tan cer ki i ak tor ki oraz Ed mun da
Way dy – te no ra, re ży se ra, za ło ży cie la te atrów mu zycz nych
w Lu bli nie i Szcze ci nie, ta lent ma w ge nach. W Pol sce
w za sa dzie nie ma śpie wa czek, któ re mo gły by z nią kon -

NOTATNIK
KULTURALNY
Redagują: 

Anna Gaitoer

Jan Picheta 

Joanna Kotkowska

Janusz Ireneusz Wójcik
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ku ro wać. Aria ze śmie chem w jej wy ko na niu to maj stersz -
tyk, tak że ak tor ski. Jest wszech stron na – jeź dzi po Pol -
sce i świe cie, śpie wa jąc arie ope ret ko we, ope ro we, pio -
sen ki mu si ca lo we, na wet cha rak te ry stycz ne. Wy stę pu je
z re ci ta la mi, w spek ta klach ope ret ko wych, na kon cer tach
Wie deń ska krew, Ze msta nie to pe rza, Eu ro pa mo ich ma -
rzeń, Ma gicz ny Hol ly wo od…

KA TO WI CE. Kwar tet FLAU TA TO po wstał z ini cja ty -
wy An drze ja Sta ci wy w ro ku 1995. Two rzą go mu zy cy
Fil har mo nii Ślą skiej: fle ci sta An drzej Sta ci wa, skrzy pek
Ry szard Sła pik, al to wio list ka Jo an na Bo tor i wio lon cze -
li sta Je rzy Szko pek. Kwar tet kon cer to wał po za gra ni ca -
mi kra ju, m.in. w Ho lan dii, Niem czech, na Ukra inie. Na -
gry wał dla Pol skie go Ra dia i Te le wi zji oraz Edy cji
Pau liń skiej. W je go re per tu arze są m.in. utwo ry kom po -
zy to rów ba ro ku, kla sy cy zmu, ro man ty zmu, neo ro man -
ty zmu, im pre sjo ni zmu, eks pre sjo ni stów i kom po zy to rów
współ cze snych, kla sy ka mu zy ki roz ryw ko wej, fil mo wej
i mu si ca lo wej, jazz i mu zy ka lu do wa. Re per tu ar Flau ta -
to jest owo cem po szu ki wań w tra dy cyj nej ka me ra li sty -
ce no wych, in spi ru ją cych i ory gi nal nych ze sta wień
brzmie nio wych, nie ustan ne go dą że nia do od kry wa nia nie -
prze bra ne go bo gac twa sub tel nych od cie ni mu zy ki. Kar -
na wa ło wą pro po zy cją ze spo łu był kon cert 17 stycz -
nia 2018 ro ku za ty tu ło wa ny Kar na wał i już!, okra szo ny
ta necz ny mi ryt ma mi od me nu eta po tan ga i in stru men -
tal ny mi wer sja mi wiel kich prze bo jów Edith Piaf, Lo uisa
Arm stron ga czy Mie czy sła wa Fog ga i Be atle sów. 

KA TO WI CE. 20 lat już mi ja od śmier ci dy rek to ra Ka -
ro la Stry ji (2 lu te go 1915 – 31 stycz nia 1998). Od dzie -
więt na stu, na prze ło mie stycz nia i lu te go, Fil har mo nia Ślą -
ska kon cer tu je ku Je go pa mię ci. W tym ro ku w tym
spe cjal nym kon cer cie wy stą pi li Or kie stra Sym fo nicz -
na i przy go to wa ny przez Ja ro sła wa Wo la ni na, Chór Fil -
har mo nii Ślą skiej oraz zna ko mi ty skrzy pek Bar tło miej
Ni zioł i so pra nist ka Syl wia Ol szyń ska. Na dy ry genc kim
po dium sta nął Mi ro sław Ja cek Błasz czyk, któ ry pro gram
te go kon cer tu uło żył po dług re guł Pro fe so ra: kla sy ka
i współ cze sność. Wy ko na no Baj kę Sta ni sła wa Mo niusz -
ki, Kon cert skrzyp co wy A -dur Mie czy sła wa Kar ło wi cza
oraz An ge lus i Exo dus ka to wi cza ni na ze Lwo wa, Woj -
cie cha Ki la ra. Z do rob ku ka to wic kie go kom po zy to ra Woj -
cie cha Ki la ra do pro gra mu kon cer tu wy bra no dwa utwo -
ry. De dy ko wa ny żo nie, An ge lus do tek stu Po zdro wie nia
aniel skie go po wstał w 1984 r. na po now ne otwar cie,
po kon ser wa cji, oł ta rza ja sno gór skie go. Mo dli twa naj -
pierw jest od ma wia na wie lo krot nie przez chór na wzór
ró żań ca. Na ra sta jąc w swej si le, prze ra dza się
w śpiew – umu zycz nio ną proś bę, bła ga nie, wresz cie dra -
ma tycz ne we zwa nie Ma rii. Na koń cu po wra ca do for my
mó wio nej, stop nio wo cich nąc i od da la jąc się. Skom po -
no wa ny na prze ło mie lat 1980/81 a de dy ko wa ny Krzysz -
to fo wi Za nus sie mu Exo dus z frag men ta mi ła ciń skie go tek -
stu z Księ gi Psal mów, po raz pierw szy wy ko na ny zo stał
trzy mie sią ce przed wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go.

Marsz Pamięci

KATOWICE. 73 la ta te mu pro wa dze ni by li tędy
więźnio wie, których je dy ną wi ną by ło to, że by li Śląza -
ka mi. Dziś, po raz ko lej ny, dzie sięcio ki lo me tro wą tra -
sę z Pla cu Wol ności w Ka to wi cach pod bramę by łe go
obo zu „Święto chło wi ce -Zgo da” po ko na li przed sta wi -

cie le różnych re gio nal nych or ga ni za cji by wspólnie,
po nad po dzia ła mi, upa miętnić ofia ry Tra ge dii
Górnośląskiej.

Tra sa mar szu wio dła przez Ka to wi ce, Cho rzów oraz
Święto chło wi ce i zbliżona jest do tej, ja ką w 1945 r.
pędze ni by li miesz kańcy Górne go Śląska, którzy sta li się
pierw szy mi więźniami po now nie otwar te go obo zu
w Zgo dzie. Wcześniej, w la tach 1942-1945, mieśći ła się
tam fi lia KL Au schwitz. Od lu te go do li sto pa da 1945 r.
obóz pod le gał pol skie mu Urzędo wi Bez pie czeństwa Pu -
blicz ne go. Osa dzo no w nim m.in. Ślązaków, trak to wa -
nych jak volks deut sche i oskarżanych o nie chęć do ko -
mu ni stycz nej wła dzy. Sza cu je się, że po by tu w obo zie
nie przeżyło oko ło 2 ty sięcy osób. Po la tach obóz „Zgo -
da” stał się s̨ym bo lem re pre sji po wo jen nych władz wo -
bec miesz kańców Gó́rne go Śląska, które przez hi sto ry -
ków określa ne są ja ko Tra ge dia Górnośląska.

Pierw szy marsz pa mięci o „Zgo dzie” zor ga ni zo wał
osiem lat te mu Ruch Au to no mii Śląska. W tę ini cja ty wę
włączy li się przed sta wi cie le in nych re gio nal nych or ga -
ni za cji. Dziś w wy da rze niach przed bra mą obo zu „Zgo -
da” brał udział rów nież Hen ryk Mer cik, wi ce mar sza łek
wo je wódz twa ślą skie go i li der Ślą skiej Par tii Re gio nal -
nej. Z ini cja ty wy re gio nal nych or ga ni za cji tak że ostat nia
nie dzie la stycz nia ob cho dzo na jest w wo je wódz twie ślą -
skim ja ko Dzień Pa mię ci Ofiar Tra ge dii Gór no ślą skiej.

KO SZĘ CIN. Do bie gło koń ca „Ślą skie Ko lę do wa -
nie” – cykl kon cer tów, któ re w sie dzi bie Ze spo łu „Śląsk”
od by wa ły się w grud niu i stycz niu. Wy stą pi li za pro sze -
ni go ście oraz  Ze spół „Śląsk”. 

W te go rocz nym „Ślą skim Ko lę do wa niu” w sie dzi bie
Ze spo łu „Śląsk” wzię ły udział: ze spół fol ko wo -roc ko wy
„Tur nio ki”, Za brzań ski Chór Mło dzie żo wy „Re so nans con
tut ti” im. N.G. Krocz ka, Chór Ma gni fi cat Pa ra fii NMP
w Czu cho wie oraz Chór i Ka pe la Zie mi Kro czyc kiej. Jak
co ro ku, wy słu cha li śmy tak że in ter pre ta cji ko lęd przy -
go to wa nych przez Go ści z Ży to mie rza. W świą tecz nych
kon cer tach nie za bra kło go spo da rzy. W Ka me ral nej Sa li
Kon cer to wej za brzmia ły ko lę dy w wy ko na niu so li stów,
chó ru i or kie stry Ze spo łu „Śląsk”.

OŚWIĘ CIM. W dniach od 25 do 27 stycz nia 2018 ro -
ku w Oświę cim skim Cen trum Kul tu ry od by wał się,
pod pa tro na tem Świa to wej Unii Ki na Nie pro fe sjo nal ne -
go UNI CA i Pre zy den ta Mia sta Oświę cim, 18. Mię dzy -
na ro do wy Fe sti wal Fil mów Nie pro fe sjo nal nych „Ko chać
czło wie ka”. Do udzia łu w 18. Mię dzy na ro do wym Fe sti -
wa lu Fil mów Nie pro fe sjo nal nych „Ko chać czło wie ka” 83
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zo sta ło na de sła nych 185 fil mów z 23 kra jów (Bel gia, Bra -
zy lia, Bur ki na Fa so, Cze chy, Da nia, Fin lan dia, Fran cja,
Gre cja, Hisz pa nia, Hon du ras, Iran, Ka na da, Mek syk,
Niem cy, Pol ska, Ro sja, Szwaj ca ria, Taj lan dia, Tur cja,
USA, Wiel ka Bry ta nia, Wło chy, Zjed no czo ne Emi ra ty
Arab skie), z któ rych do kon kur su za kwa li fi ko wa no 54
fil my z 18 kra jów. Ju ry 18. Mię dzy na ro do we go Fe sti wa -
lu Fil mów Nie pro fe sjo nal nych „Ko chać czło wie ka”
w skła dzie: Ma ria Ma la tyń ska (fil mo znaw ca, kry tyk fil -
mo wy), Li dia Du da (re ży ser, do ku men ta li sta), Ja cek Link -
-Len czow ski (re ży ser), Alek san der Dyl (ope ra tor fil mo -
wy), Wi told Kon (prze wod ni czą cy Fe de ra cji Nie za leż nych
Twór ców Fil mo wych w Pol sce),  przy zna ło na gro dy i wy -
róż nie nia: Grand Prix – Krysz ta ło we Ser ce za film: From
Ha sa kah with Lo ve (Po zdro wie nia z Ha sa kah) – Mo ham -
mad Fa ra ha ni, Iran, I na gro da – Zło te Ser ce za film: Ju -
lek Ci cho bo szek (Ju lek Ci cho bo szek) – Ewa To bo ła, Bar -
tosz To bo ła, Bo le cho wi ce, dwie II na gro dy – Srebr ne
Ser ce za film: Dolls Don’t Cry (Lal ki nie pła -
czą) – Frédérick Trem blay, Ka na da, za film: Un der pres -
su re (Pod pre sją) – Die go Fan dos, Cze chy, trzy III na gro ‐
dy – Brą zo we Ser ce za film: Ku ku łek (The Cuc koo
Man) – Da niel Za gór ski, Łódź, za film: Wło sy (Ha -
ir) – Ewa Pią tek, Pa weł Pią tek, Czar muń, za film: Pa rque
(Park) – Ma teo Gar lo, Hisz pa nia i sześć Wy róż nień. Fe -
sti wa lo wi to wa rzy szy ły wy sta wy fo to gra fii: na gro dzo -
nych prac X Ogól no pol skie go Bien na le Fo to gra fii „Ko -
chać czło wie ka” i Krzysz to fa Go łu cha pt. „Co siód my”.

Ga wę dy z Ka li ni nem

CZĘ STO CHO WA. 24 stycz nia o 18.00 w OPK Gau de
Ma ter od by ło się spo tka nie z An drze jem Ka li ni nem, człon -
kiem PEN Clu bu i Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich, lau -
re atem m.in. Li te rac kiej Na gro dy im. Cze sła wa Mi ło sza
za tom opo wia dań …i Bóg o nas za po mniał. Pro za ik zna -
ny jest tak że ja ko ani ma tor kul tu ry, przez wie le lat or ga -
ni zo wał spo tka nia w Mu zeum Czę sto chow skim w Ra tu -
szu. Tym ra zem au tor był go ściem Pro fe sor Elż bie ty
Hur nik z Aka de mii im. Ja na Dłu go sza. Opra wę mu zycz -
ną za pew ni li ucznio wie ZSM im. M.J. Że brow skie go
w Czę sto cho wie. Roz mo wa prze bie ga ła dwu to ro wo. Uwa -
gi na te mat warsz ta tu au to ra i po ety ki je go utwo rów prze -
pla ta ne by ły wspo mnie nia mi i aneg do ta mi z ży cia pi sa -
rza. By ło więc o ga tun ku ga wę dy, mu zycz no ści ję zy ka
pod słu cha ne go i za pi sa ne go, o de biu cie w pod ziem nej
„Ar ce” i re wi zji w cza sie sta nu wo jen ne go, o współ pra -
cy z pa ry ską „Kul tu rą”, ale tak że o po zy ski wa niu przy -
chyl no ści obec nej żo ny. Pi sarz pre zen to wał frag men ty pro -
zy oraz hu mo ry stycz ne wier sze, m.in. o to czą cej się w nim
wal ce sta ro ści z mło do ścią czy sty li zo wa ny na gwa rę gó -
ral ską za chwyt uko cha ną.

An drzej Ka li nin po cho dzi z Ję drze jo wa, obec nie
miesz ka w Ku się tach. Za tom wspo mnień Opo wie ści
o świ cie i zmierz chu. Rzecz o daw nym Ję drze jo wie
(2011) na pi sa ny wraz z przy ja ciół mi zo stał ho no ro wym
oby wa te lem ro dzin ne go mia sta.

Dla wy rów na nia szans

CZĘ STO CHO WA. 14 stycz nia po raz 26 tak że w Czę -
sto cho wie za gra ła Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo -
cy. Tym ra zem by wy rów nać szan se w le cze niu no wo -

rod ków na pod sta wo wych od dzia łach neo na to lo gicz nych.
Miej sco wą or kie strę two rzy ło 530 wo lon ta riu szy, za rzą -
dza nych przez sze fo wą szta bu – Mar tę Prze ślak.

Wśród przy go to wa nych atrak cji zna la zły się m.in. Pa -
ra da Serc, bieg „Po licz się z cu krzy cą”, prze jażdż ka za -
byt ko wym tram wa jem, nur ko wa nie na pły wal ni IV LO,
mor so wa nie na czę sto chow skim Bał ty ku, warsz ta ty ta -
necz ne. Kon cer ty na pla cu wy star to wa ły o 13.00. Miej -
sco wych mu zy ków re pre zen to wa li Do om Wings (me tal)
i Black Pe arls (rock). Do łą czy li do nich go ście – Lo ka,
Ja mal (re ag ge) oraz Re dlin (folk). Waż nym punk tem by -
ły tak że li cy ta cje ga dże tów pod pi sa nych m.in. przez Jur -
ka Owsia ka czy Ku bę Błasz czy kow skie go. 

W tym ro ku oko licz no ścio wa mo net ka o war to ści
10 fi nał ków, za pro jek to wa na przez Mar tę Szkiel, mia ła
for mę pocz tów ki, na któ rej spi sa no hi sto rię czę sto -
chow skie go szta bu WOŚP.

Le gen da Jó ze fa Pił sud skie go

CZĘ STO CHO WA. W Mu zeum Czę sto chow skim wciąż
moż na oglą dać wy sta wę Jó zef Pił sud ski. Ży -
cie – Śmierć – Kult, ze zbio rów hi sto ry ka Ma riu sza Kol -
ma sia ka, człon ka Związ ku Pił sud czy ków w Czę sto cho -
wie. Zna la zły się na niej zdję cia, gra fi ki Zdzi sła wa
Czer mań skie go, utwo ry i ar ty ku ły bio gra ficz ne oraz sa -
ty rycz ne, dzie ła Mar szał ka Pił sud skie go, fi gur ki, znacz -
ki pocz to we, pa miąt ki zwią za ne z sy pa niem kop ca
w So wiń cu w Kra ko wie od 1934 ro ku, oko licz no ścio -
we me da le i od zna ki, aż po re la cje z po grze bu i bi żu te -
rię ża łob ną. Eks po na ty do ku men tu ją naj waż niej sze
mo men ty bio gra fii Pił sud skie go – two rze nie le gio nów
w Kra ko wie, osa dze nie w twier dzy w Mag de bur gu, przy -
jazd do kra ju w 1918 i mię dzy wo jen na dzia łal ność aż
do po chów ku w Ka te drze na Wa we lu. Zgod nie z wo lą
Pił sud skie go je go ser ce zło żo no na cmen ta rzu Na Ros -
sie, gdzie prze nie sio no tak że pro chy mat ki z Su gint Wił -
ko mir skie go. Na gro bie wy pi sa no fr. Wa cła wa Ju liu sza
Sło wac kie go. Wów czas kult Pił sud skie go wszedł w no -
wą fa zę. 13 kwiet nia 1938 uchwa lo no Usta wę o ochro -
nie je go imie nia. Mi mo za ka zów o bo ha te rze nie za po -
mnia no ani w cza sie II woj ny świa to wej, ani w Pol sce
so cja li stycz nej.

Doj rza ły da da ista

CZĘ STO CHO WA. 11 stycz nia w Sa li Go be li no wej
MGS -u od był się wer ni saż wy sta wy za DA Dę cie Pio tra
Na li waj ki. W la tach 1979-1984 ar ty sta stu dio wał na Wy -
dzia le Gra fi ki w Ka to wi cach w pra cow niach Ja nu sza Bie -
nia sza i Je rze go Du dy -Gra cza. Tu wraz z Lesz kiem Że -
gal skim i Ja nu szem Szpy tem stwo rzył Ter cet Na dę ty, czy li
Cał kiem No wi Dzi cy Nor mal ni Da da iści, wy po wia da ją -
cy się prze ciw ko sztu ce abs trak cyj nej. Nie co wcze śniej,
w cza sach li ce al nych pre zen to wał sur re ali stycz ne pra ce
w miesz ka niu In g ma ra Vil lqi sta, z któ rym cho dził
do jed nej kla sy w III LO w Cho rzo wie -Ba to rym.

Na wy sta wie do mi no wa ły pra ce utrzy ma ne w kon wen -
cji re ali stycz nej. Ar ty sta ko rzy sta ze sta ro żyt nych mi tów,
się ga po wąt ki i po sta ci re li gij ne, a na wet me sja nizm, by
zde fi nio wać sztu kę i współ cze sne go czło wie ka, Po la ka,
cho rzo wia ni na. Na wy sta wie za pre zen to wa no m.in. cykl
po cho dzą cy z 2009/2010 Abra ham i Iza ak w dro dze. Wa -84
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ria cje eu ge nicz ne na dwie zie le nie i czer wień an giel ską.
Na ośmiu wiel ko for ma to wych płót nach przed sta wio no
oj ców z sy na mi. Po wta rzal ny układ po sta ci ka że za sta -
no wić się nad kom po zy cją oraz za ło że nia mi cy klu.
Waż ne oka zu ją się nie uchwyt ne na pierw szy rzut oka ge -
sty, de fi niu ją ce re la cje bo ha te rów i wbu do wa ne w spo -
łecz ną dys ku sję na te mat ro dzi ny, oj co stwa i męż czy zny.
W cy klu wy róż nia się au to por tret spra wia ją cy wra że nie
szki cu, nie co nie do pra co wa ny na tle po zo sta łych.

Szczę ście we dług chi rur ga

CZĘ STO CHO WA. W Ga bi ne cie Wy bit nych Czę sto -
cho wian wciąż moż na po znać pa sje dra Mie czy sła wa Wy -
glę dow skie go. Jej bo ha ter to zna ny w mie ście chi rurg, wie -
lo let ni or dy na tor i dy rek tor Szpi ta la im. Lu dwi ka
Ry dy gie ra, lau re at ho no ro wej sta tu et ki Wła dy sła wa
Bie gań skie go, au tor ksią żek na te mat hi sto rii ochro ny
zdro wia w Czę sto cho wie oraz po li tyk. Był Se na to rem RP,
rad nym Sej mi ku Ślą skie go oraz rad nym Miej skiej Ra dy
Na ro do wej. Ku ra to rem wy sta wy Re cep ta na szczę ście jest
An na Kra ko wian. Mie czy sław Wy glę dow ski ko lek cjo -
nu je gra fi kę, ma lar stwo, sta re ze ga ry. Z je go zbio rów po -
cho dzą pra ce: Woj cie cha We is sa, Jó ze fa Me hof fe ra,
Wla sti mi la Hof ma na, Iza aka Cel ni kie ra, Ka zi mie rza
Pod sa dec kie go, Je rze go Du dy -Gra cza, Le cho sła wy
Amit -Chmie low skiej, oraz ka ry ka tu ry pro fe so ra Lesz ka
Woź nia ka, on ko lo ga i pa to mor fo lo ga. Zna ny chi rurg lu -
bi tak że po dró że, dla te go nie za bra kło zdjęć oraz pa mią -
tek z naj bar dziej eg zo tycz nych wy praw, do Afry ki, In -
dii, Sta nów Zjed no czo nych, Chin, Je ro zo li my i Egip tu. 

Wśród do ku men tów oso bi stych zna la zły się zdję cia
z mło do ści, gdy był har ce rzem oraz bu dow ni czym No -
wej Hu ty, zu ży ta tor ba le kar ska, dy plo my i li sty pa cjen -
tów. Wy sta wa prze ko nu je, że Wy glę dow ski ży je we dług
re cep ty: mi łość, to le ran cja, łyż ka sto ło wa ka wio ru i licz -
ne gro no przy ja ciół.

W SKRÓ CIE

CZĘ STO CHO WA
■ za gra li: plac Bie gań skie go – Pier si; Ru ra – Ka mil

Bed na rek z ze spo łem, Ka li ber 44; Mu zycz na Me ta – pre -
mie ra pły ty Sa riu sa An ti hy po, Har mo nij ko wy Atak,

KAT & Ro man Ko strzew ski; Kli ma ty – Ślą ska Gru pa Blu -
eso wa; OPK Gau de Ma ter – Tu bis Trio (w ra mach Fe -
sti wa lu JAZ Z to cho wa); Fil har mo nia Czę sto chow ska – So -
pra nis si mo, mu zy ka fil mo wa Krze si mi ra Dęb skie go
w wy ko na niu An ny Jur kszto wicz, Ma ry la Ro do wicz;
■ wy sta wia li: OPK Gau de Ma ter – Ani ta Gro be lak; Wej -

ściów ka – Emi lia Du dziec; ROK – Ro bert Jo dłow ski;
■ 14 stycz nia w Fil har mo nii Czę sto chow skiej zor ga -

ni zo wa no kon cert W kra inie ope ret ki i mu si ca lu przy go -
to wa ny przez ar ty stów Na ro do wej Ope ret ki Ki jow skiej;
■ 8 stycz nia Zbi sław Ja ni kow ski pre zen to wał szop kę

no wo rocz ną.

Od 40 lat pielęgnują śląskie tradycje

WO DZI SŁAW ŚLĄ SKI. 7 lu te go w Wo dzi sław skim Cen -
trum Kul tu ry od był się szcze gól ny ju bi le usz. Ini cja tor -
ka i kie row nik ar ty stycz ny zna ne go w re gio nie ze spo łu
folk lo ry stycz ne go „Nie dej my sie”, Ire na Sau er, ob cho -
dzi ła 83 uro dzi ny. Do ce nia jąc jej wkład w pro mo cję re -
gio nu i wie lo let nie po pu la ry zo wa nie lo kal nych tra dy cji,
ju bi lat ce zło ży li ży cze nia przed sta wi cie le władz sa mo -
rzą do wych i in sty tu cji kul tu ral nych. Hucz nie ob cho dzo -
na oko licz ność by ła też oka zją do pod su mo wa nia po -
nad 40-let niej dzia łal no ści pro wa dzo ne go przez nią
ze spo łu kul ty wu ją ce go re gio nal ne pie śni, oby cza je i lo -
kal ną od mia nę ślą skiej gwa ry.

Na uro czy stość przy by li m.in. pre zy dent Wo dzi sła -
wia Ślą skie go Mie czy sław Kie ca oraz je go za stęp ca Bar -
ba ra Chro bok. Nie za bra kło przed sta wi cie li lo kal -
nych me diów oraz osób zwią za nych ze śro do wi ska mi
kul tu ry.

– Nie tak daw no świę to wa li śmy 760-le cie Wo dzi sła -
wia Ślą skie go, a dziś to sza now na ju bi lat ka ob cho dzi uro -
dzi ny – roz po czął ży cze nia w imie niu władz miej skich
pre zy dent Mie czy sław Kie ca. – Zna mien ne jest, że już
przez dzie siąt ki lat twór czość pa ni Ire ny, i dzia łal ność ze -
spo łu „Nie dej my sie” wpi su je się w to, jak wspa nia le two -
rzy my na sze mia sto. Nie wy obra żam so bie Wo dzi sła wia
bez te go ser ca, za an ga żo wa nia, za pa łu i mi ło ści do tu tej -
szej zie mi, ja ką ema nu je pa ni Ire na Sau er, i za to dzię -
ku ję w imie niu na szej spo łecz no ści.

Ze spół Ar ty stycz na Ro dzin ka Se nio rów „Nie dej my sie”
już od po nad czte rech de kad pręż nie dzia ła na wo dzi sław -
skiej zie mi. Ze spół sku pia mu zy ków i śpie wa ków, któ -
rzy wy ko nu ją tra dy cyj ne ślą skie pio sen ki i pie śni. Mu -
zy cy pie lę gnu ją też re gio nal ne zwy cza je od twa rza jąc
tra dy cyj ne stro je lu do we z re gio nu, w któ rych wy stę pu -
ją pod czas im prez kul tu ral nych. Wy ko na nie ta kich kre -
acji, zwłasz cza dam skich, jest pra co chłon ne i zaj mu je du -
żo cza su, jed nak efekt koń co wy war ty jest wy sił ku.
Człon ko wie gru py zaj mu ją się też tra dy cyj ny mi for ma -
mi rę ko dzie ła – pa nie wy ko nu ją ślą skie ha fty, pa no wie
zaj mu ją się m.in. rze mio słem.

– Obec nie na sza gru pa li czy po nad 30 osób – wy ja śnia
Ire na Sau er, któ ra jest ini cja tor ką ta kiej for my pro mo -
wa nia ślą skiej kul tu ry. – Co ty dzień spo ty ka my się w sa -
li Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry na pró bach, bie -
rze my udział w wy stę pach i im pre zach kul tu ral nych
w re gio nie.

Ja ko że dzia łal ność ze spo łu kie ro wa ne go przez pa nią
Ire nę opie ra się na ślą skiej tra dy cji, w gru pie nie bra ku -
je tra dy cyj nych in stru men tów z akor de onem na cze le. Sek -
cja mu zycz na to tak że skrzyp ce, klar net i kon tra bas. Wy -
stę py ze spo łu „Nie dej my sie” po le ga ją rów nież 85
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na po pu la ry zo wa niu ślą skich ob rzę dów i zwy cza jów, któ -
re gdy by nie ta cy pa sjo na ci jak Ire na Sau er, daw no zo -
sta łyby za po mnia ne. Są to na przy kład ta kie zwy cza je,
jak „grze ba nie ba sa”, czy li sym bo licz ny po grzeb kon tra -
ba su, któ ry był za ba wą koń czą cą kar na wał.

Ire na Sau er przy zna je, że jed nym z ce lów jej dzia łal -
no ści jest dba łość o czy stość ślą skiej gwa ry, któ ra
na prze strze ni wie ków zo sta ła zmie sza na z nie miec ki mi
oraz cze ski mi na le cia ło ścia mi. By gwa ra ta nie ule gła za -
po mnie niu, pa ni Ire na dzię ki po mo cy fi nan so wej lo kal -
nych władz wy da ła już dwa zbio ry pie śni i pio se nek ślą -
skich, któ rych tek stów ona sa ma jest au tor ką. Aran ża cje
te po wsta ły w opar ciu o ust ne prze ka zy i wspo mnie nia
naj star szych miesz kań ców. Tek sty pio se nek na wią zu ją
do te ma ty ki oby cza jo wej, sa kral nej, jak i roz ryw ko wej.
W 2015 ro ku uka zał się zbiór utwo rów pt. O czym ser -
ce po ko lyń Ślą za ków nu ci, a du sza mo wom oj ców opo -
wia do.

Wśród licz nych pre zen tów, wrę czo nych ju bi lat ce
na im pre zie – był chy ba ten naj bar dziej przez nią ocze -
ki wa ny – sym bo licz ny ta lon na do fi nan so wa nie wy da -
nia ko lej ne go zbio ru ślą skich utwo rów. Sze fo wa „Nie dej -
my sie” ma rzy ła o tym od daw na. Ko lej ny śpiew nik bę dzie
te ma tycz nie de dy ko wa ny dla „Oj ców, sta rek i sta rzy ków”.

To masz Bie nek

Człon ko wie ze spo łu „Nie dej my sie” krze wią ślą ski folk lor tak że po przez
tra dy cyj ne stro je, w któ rych wy stę pu ją

PIOTR
MU SCHA LIK

Fo to gra fik, ab sol went Aka de mii Sztuk Pięk nych

w Kra ko wie Fi lii w Ka to wi cach. Zaj mu je się fo to gra ‐

fią kre acyj ną i do ku men tal ną. Jest au to rem wie lu

wy staw i al bu mów fo to gra ficz nych. Uczest ni czył

w licz nych wy sta wach zbio ro wych w kra ju i za  gra ‐

ni cą. Ad iunkt Ist. w Pra cow ni Fo to gra fii na ASP w Ka ‐

to wi cach.

„Va ni tas”, to cykl fo to gra fii, któ ry moż na na zwać

rów nież pięk nem prze mi ja nia. To au tor ska i po etyc ‐

ka in ter pre ta cja upły wu cza su, sta nów emo cjo nal ‐

nych zwią za nych z prze ży wa niem cza su i je go sen su.

Oso bi sty dia log z cza sem, a ra czej z bez cza so wo ‐

ścią i ma te rią, któ ra mnie ota cza. Es te tycz na i sym ‐

bo licz na re la cja z te go, co dzie je się w mo im ży ciu.

Układ przed mio tów bę dą cych w za się gu rę ki, tych,

któ re słu żą w co dzien nej eg zy sten cji, są skon den so ‐

wa nym sym bo lem trwa nia lub de gra da cji i za po ‐

mnie nia. Każ dy z ob ra zów to dra mat, z któ re go wy ‐

ła nia ją się i za pa da ją w mro ku „by ty” lub „nie by ty”,

owo co we zja wy za nu rzo ne w świe tle mo je go oso bi ‐

ste go „nie ba”. Wiel ko for ma to we fo to gra fie wy ko na ‐

ne na tra dy cyj nych kli szach wy pro du ko wa nych

w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych, fo to ‐

gra fo wa ne głów nie przed wo jen ny mi apa ra ta mi, to

hołd od da ny kla sycz nej fo to gra fii, któ rej ob raz two ‐

rzo ny jest na sre brze.

Pre zy dent Wo dzi sła wia Ślą skie go, Mie czy sław Kie ca
oraz człon ko wie ze spo łu „Nie dej my sie” skła da ją ży cze nia Ire nie Sau er
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