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Nasz!partner

20 lu te go w Bi blio te ce "l# skiej od by$ si% be -
ne fis ar chi tek ta Hen ry ka B. Busz ko, wspó$ -
twór cy – wraz z Alek san drem Fran t# – m.in.
osie dli: Ty si#c le cia, Ro& dzie' skie go (tzw.
gwiaz dy) w Ka to wi cach oraz sa na to rium
w Ustro niu Za wo dziu (tzw. pi ra mi dy). 
Lau da cj% na cze() Ne sto ra wy g$o si$ dr Ja -
cek Owcza rek, dy rek tor "l# skie go Cen trum
Dzie dzic twa Kul tu ro we go w Ka to wi cach.
Uro czy sto() u(wiet ni $y wy st% py ar ty stycz ne
oraz frag men ty fil mu „Por tret mó wio ny 
– H. Busz ko” a tak *e wy sta wa po (wi% co na
twór czo (ci ar chi tek ta. Be ne fis ten za in au gu -
ro wa$ cykl „Twór cy "l# skiej Ar chi tek tu ry.
Por tre ty”, któ re go ce lem jest pre zen ta cja do -
ko na' ar chi tek tów dzia $a j# cych na "l# sku
po 1945 r. 
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RENATA PUTZLACHER
Anna do Josifa. Za!wiaty

Re na ta Put zla cher – uro dzo na w Kar wi nie (RC), od lat
dzie li swój czas mi! dzy Cze ski Cie szyn i Brno, gdzie pro -
wa dzi za j! cia na te mat wspó" cze snej li te ra tu ry pol skiej
oraz teo rii i prak ty ki prze k"a du w In sty tu cie Sla wi sty ki
Wy dzia "u Fi lo zo ficz ne go Uni wer sy te tu Ma sa ry ka. Po et ka,
au tor ka opo wia da# i sztuk te atral nych, t"u macz ka, pu bli -
cyst ka, au tor ka tek stów pio se nek. Ja ko ak tyw na ani ma tor -
ka kul tu ry jest wspó" za "o $y ciel k% ka wiar ni li te rac kiej
AVION (przy go to wa "a i pro wa dzi "a 50 pro gra mów po -
etyc ko -mu zycz nych w la tach 1996-2009) oraz za "o $o ne -
go w ro ku 2000 pol sko -cze skie go sto wa rzy sze nia
ar ty stycz ne go Spo lek -To wa rzy stwo AVION w Cze skim
Cie szy nie (od ro ku 2000 jest je go pre ze sk%). W tym ro ku
uj rzy &wia t"o dzien ne jej naj now sza, dzie wi% ta pu bli ka cja,
ksi%$ ka pro za tor sko -po etyc ka pt. „W ka wiar ni AVION,
któ rej nie ma”, z któ rej po cho dz% na st! pu j% ce frag men ty. 
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Josifie kochany! Poniewa" liczba moich 
nie wys#anych listów niedostrzegalnie uros#a 

do setki, postanowi#am napisa$ do Pana prawdziwy…
Achmatowa do Brodskiego (1965)

Patrz, oni teraz pisz% do siebie maile,
a my kiedy& mieli&my sw% sekretn% poczt!.
Strz!pki poezji wsuwane pod drzwi
le&nej „Budki”. Tropy wiewiórki
nagle przerwane przez &lad m!skiego
buta. Tajemne szyfry przemycane 
zawsze gdzie& mi!dzy wierszami. 
Bez tego wszystkiego dopad"aby nas 
proza $ycia, a wcze&niej pewnie jaki& 
nadgorliwy funkcjonariusz z biura cenzury. 
Oni teraz widz% swoje twarze
na ekranach, cho' dziel% ich tysi%ce mil.
A ja po raz pierwszy zobaczy"am twoj% twarz
za szyb% i tak ju$ zosta"o. Nas nie ma,
a ona tam jest. Jej odbicie, szklana "%ka
z wiewiórkami.
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GÓR NO !L" SKIE TO WA RZY STWO
LI TE RAC KIE W KA TO WI CACH

40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13
Tel. 32 253-62-21

e-mail: gtl@gtl.home.pl
www.gtl.org.pl

WSPÓ#WYDAWCA:
BIBLIOTEKA !L"SKA

40-021 Katowice, plac Rady Europy 1
Tel. centr. 32 20 83 700

informacja: info@bs.katowice.pl
sekretariat: bsl@bs.katowice.pl

Re da gu je ze spó$:
WITOLD TURANT
re dak tor na czel ny

WIE S#A WA KO NO PEL SKA
p.o. za st%p cy re dak to ra na czel ne go,

se kre tarz re dak cji
MARIA&SZTUKA
dzia$ kul tu ral ny

BOG DAN WI DE RA
dzia$ spo $ecz no -hi sto rycz ny

WOJ CIECH #U KA
dzia$ gra ficz ny

KATARZYNA&BERETA
redaktor periodyku internetowego

www.slaskgtl.pl
MI RO S#AW KOR BEL

nad zór tech nicz ny i po li gra ficz ny
e -ma il: kor graf@kor graf.com.pl

IRE NA FAL KIN -SI BI GA
AN NA STRU MI #OW SKA

ko rek ta
AD RES RE DAK CJI:

40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13
Tel./fax 32 206-82-71

e -ma il: redakcjaslask@onet.pl,
msk.slask@gmail.com
DTP: STP „Kor Graf”

40-081 Ka to wi ce, ul. D! brów ki 15/12
Tel. 32 354-09-88, 32 781-06-48

Druk: PW „To lek”
DRU KAR NIA IM. KA RO LA MIAR KI

43-190 MI KO "ÓW, ul. #wir ki i Wi gu ry 1
Ma te ria $ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja
za strze ga so bie pra wo skrótów, po pra wek i zmian ty tu -
$ów w tek stach przy j% tych do dru ku oraz skra ca nie ko -
re spon den cji.
Wa run ki pre nu me ra ty: po przez Od dzia $y i De le ga tu -
ry „RU CHU” – na te re nie ca $e go kra ju. Bez po &red nio 
– w se kre ta ria cie Re dak cji oraz w urz% dach pocz to wych.
Wp$at na le 'y do ko ny wa( na kon to: GTL – re dak cja mie -
si%cz ni ka „)l!sk”, PKO PB SA I O/Ka to wice
92 102023130000 3302 00202176. Pre nu me ra ta rocz -
na – 60 z$, pó$ rocz na – 30 z$. Pi smo w pre nu me ra cie jest
do star cza ne pod wska za ny ad res bez do dat ko wych op$at.
Prenumerata zagraniczna: poprzez Dzia$ S.A.
Infolinia 0800 120 029. Tel. +48 022 532-87-31
www.ruch.com.pl
Ce na eg zem pla rza – 5 z$ (w tym 5% VAT)
ISSN: 1425-3917  Nr in dek su: 33328X

Czasopismo
„!l'sk. Miesi%cznik spo$eczno-kulturalny”

jest dost%pne w wersji elektronicznej
w !L"SKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

pod adresem:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=19462

PUBLICYSTYKA
5. Rozmowa z maestro Antonim Witem JAK NAK"ONI* ORKIESTR+ DO ENTUZJAZMU?
8. Lidia G!ówka BARBARZY,CY NA WYSPIE 

10. Bogus!aw Chor"#y ZAGINIONE )WIATY – CELTOWIE W KARPATACH 
ZACHODNICH  

12. Jerzy Illg  )L-SCY CELTOWIE  
17. Rozmowa z Bogdanem Wit" (Carrantouhill) IRLANDZKA MUZYKA, )L-SKI 

TEMPERAMENT  
20. Bogus!aw Kniszka BRATERSTWO  
23. Henryk Szczepa$ski CZARNA LEGENDA KREUZRITTERÓW
32. Jan F. Lewandowski IRLANDCZYCY NAD ODR- 
34. Rozmowa z Jerzym G!ybinem TEATR BEZ MAKIJA#U
38. Marian Buchowski CZERWONA NITKA STACHURY
42. Krystian Ga!uszka JOANNA Z GODULI
44. Rozmowa z Natali" Korynck"-Gruz i Izabel" Kun" NOC NA ZIEMI 
52. Ryszard Bednarczyk GODKA USZLACHETNIA, A CO Z POLSZCZYZN-?

FELIETONY
3.  EDYTORIAL

37. NOTATNIK SPÓ.NIONEGO PRZYBYSZA
Marek S. Szczepa$ski DLACZEGO POLACY ZACZ+LI EMIGROWA*? (II)

47. )L-SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA
Jan Miodek SYPANIE I SUCIE 

59. Magdalena Dziadek MI+DZY NUTAMI. WOJCIECH KILAR. MUZYKA ANIELSKA 
65. Henryk Bzdok ANEGDOTY 

PLASTYKA
48. Wies!awa Konopelska KOLOR. FORMA.PRZESTRZE,. O twórczo&ci Romana Nygi
49. ROMAN NYGA. RETROSPEKCJA ARTYSTYCZNA 1956-2013. 
50. SKOCZYLAS I PAWE" STELLER. Muzeum Historii Katowic
51. Michalina Wawrzyczek-Klasik WIELKI/MISTRZ/WIELKIEGO/UCZNIA
76. Witold Koci$ski ZLEKCEWA#ONE/PI+KNO

TEATR
56.  Monika Wycyka! OB"+DZIE, KROCZ/ZA/MN-!
57. Danuta Lubina-Cipi$ska SEANS FILMOWY W TEATRZE 
58. Joanna Waro$ska O/NAG"YM/I/NIESPODZIEWANYM/SPOTKANIU

KSI"(KI
60. Przemys!aw Pieni"#ek MY, OBYWATELE PRL-U
61. Micha! Pawe! Urbaniak MI+DZY S"OWAMI 
62. Katarzyna Krzan GRA POZORÓW 
62. Adriana Urgacz-Ku%niak ZIELONEMU POJ+CIU WYDAWA"O SI+, #E KA#DY JE MA 
63. Katarzyna Bereta CZEGO UCZ- NAS LEGENDY MARIE HEANEY?
64. Bogdan Widera KRÓTKO O KSI-#KACH 

POEZJA I PROZA
1. WIERSZ NA OTWARCIE 

Renata Putzlacher ANNA DO JOSIFA. ZA)WIATY 
18. Renata Putzlacher WIERSZE
26. Joanna Kern ZESZYT W SZKOCK- KRAT+
33. Sabina Wawerla-D!ugosz WIERSZE 

EKOLOGIA
54. Jolanta Matiakowska W+GIEL/KLASY/EKO!

STA#E RUBRYKI
4.  )L-SKI MIESI-C 

66. Z #YCIA BIBLIOTEK
(ów) Z/MY)L-/O/POTRZEBACH/CZYTELNIKÓW

67. ZNAKI I TWARZE MIASTA KATOWICE. JUBILEUSZ ANTONIEGO WITA
68. OPOLSKIE 

NOTATNIKI KULTURALNE
69. Janusz Wójcik OPOLE
70. Wies!awa Konopelska KATOWICE
72. Maria Sztuka SOSNOWIEC 
73. Jan Picheta BIELSKO
74. Joanna Kotkowska CZ+STOCHOWA
75. Jacek Sikora ZAOLZIE 

NA OK#ADCE: 
Zuchy z Polskiej Szko!y w Galway (Irlandia).

FOTOGRAFIA:
Katarzyna Fra$czak
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Pro jekt ob j% ty 
me ce na tem

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

Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

Urz'd Marsza$kowski
Województwa

Opolskiego

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

W NUMERZE:
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Oto do !" czy li #my, dla nie któ rych nie po strze $e nie, do gro na na ro dów emi -
gran tów. Przy czyn jest wie le, ale na czo !o wy su wa si% zde cy do wa nie jed -

na-eko no micz na. Mo$ na dzie li& w!os na czwo ro i za sta na wia& si%, jak bar dzo
to zja wi sko jest nie ko rzyst ne, czy jest trwa !e i co na le $y zro bi&, by po !o $y& mu
kres. Jed nak jest ono fak tem, a je go ska la jest tak po wa$ na, i$ po li ty cy ani so -
cjo lo dzy nie mo g" go nie za uwa $a&. Ci pierw si po win ni z nie go wy ci" gn"&
prak tycz ne wnio ski w opar ciu w!a #nie o so cjo lo gicz ne ba da nia i ob ser wa cje.
Za sta na wia j" ce, $e bar dzo licz na spo !ecz no#& wy je$ d$a j" cych za chle bem Po -
la ków wy bie ra kraj po !o $o ny nie co na ubo czu, kraj, któ ry w pierw szym dzie -
si% cio le ciu na sze go stu le cia do ko na! nie by wa !e go sko ku go spo dar cze go.
A jed nak Ir lan dia w nie tak daw nej hi sto rii sa ma za pi sa !a si% ja ko kraj emi -
gran tów, do staw ca si !y ro bo czej dla roz wi ja j" cej si% gwa! tow nie go spo dar ki
Sta nów Zjed no czo nych; Ir land czy cy stwa rza li pod wa li ny au stra lij skiej i ka -
na dyj skiej no wej rze czy wi sto #ci. Czy wo bec te go le piej ro zu mie j" d" $e nia
i po trze by emi gran tów z in nych kra jów, któ rzy za si la j" ich ry nek pra cy? Jak
w ir landz kim #ro do wi sku, ró$ nym od kon ty nen tal ne go, czy bry tyj skie go, ale
jed nak wy spiar skim, od naj du j" si% Po la cy, w tym tak $e spo ra gru pa miesz ka' -
ców (l" ska – o tym w re la cji jed nej z tych osób, któ re s" w sa mym #rod ku
tam tej sze go $y cia, po raz pierw szy gosz cz" cej na na szych !a mach, Li dii Gór -
ki („Bar ba rzy' cy na Wy spie”). Jan F. Le wan dow ski na to miast w swym szki -
cu hi sto rycz nym uka zu je Ir land czy ków na (l" sku – ir landz kich $o! nie rzy,
któ rzy w ra mach bry tyj skie go kon tyn gen tu roz jem cze go sta cjo no wa li tu
w okre sie po wsta' #l" skich. Je rzy Illg, re dak tor na czel ny wy daw nic twa
„Znak”, opo wia da o swo jej po dró $y po „szma rag do wej wy spie” ze #l" ski mi
Cel ta mi, ze spo !em „Car ran tu ohill” oraz wspo mi na Se amu sa He an neya, 
ir landz kie go po et% no bli st% oraz je go za uro cze nie Kra ko wem a tak $e… mu -
zy k" „Car ran tu ohill”. I wresz cie, by wy czer pa& ir landz ko -#l" ski w" tek, przyj -
rzy my si% pra daw nym re lik tom cel tyc kiej prze sz!o #ci, ja kie za cho wa !y si%
m.in. w Be ski dzie (l" skim.

Po nad to pro po nu je my wier sze zna ko mi tej za ol zia' skiej po et ki, Re na ty Put -
zla cher oraz cie ka w" opo wie#& Jo han ny Kern za ty tu !o wa n" „Ze szyt w szkoc -
k" kra t%”. Ma rian Bu chow ski opo wia da o #l" skich po sta ciach oraz w"t kach
w $y ciu Edwar da Sta chu ry. Przed sta wi my tak $e hi sto ri% pew nej ka to wic kiej
ka mie ni cy oraz nie zna ne fak ty z $y cia naj bo gat szej sie rot ki w dzie jach (l" ska.
Po za tym chcia! bym zwró ci& Pa' stwa uwa g% na roz mo w% Mar ka Brze) nia ka
z An to nim Wi tem – jed nym z naj wy bit niej szych pol skich dy ry gen tów, po sta -
ci wpi sa nej trwa le w $y cie mu zycz ne na sze go re gio nu. Na stro nach barw -
nych – ko lej ne #wia dec two kre atyw no #ci #ro do wi ska pla stycz ne go oraz
re la cje z wy staw i wer ni sa $y.

Tym z Pa' stwa, któ rzy po raz pierw szy we zm" do r% ki nasz mie si%cz nik
po le ca my na sze sta !e po zy cje: fe lie to ny, ak tu al ne re cen zje ksi" $ek oraz spek -
ta kli te atral nych. Za pra szam do lek tu ry te go nie co nie ty po we go wy da nia, któ -
re go sym bo lem mo g!a by by by& zie lo na ko ni czyn ka, sham rock, któ r" po s!u $y!
si% po no& #w. Pa tryk, t!u ma cz"c miesz ka' com Zie lo nej Wy spy isto t% Trój cy
(wi% tej. 

WI TOLD TU RANT
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!NO WY rok 2014
po wi ta! nas in for ma -
cja mi o pod wy" kach
op!at za gaz (o kil ka
z!o tych), nie wiel kim
ale wzro #cie cen "yw -
no #ci (o 1 pro cent),
dro" szym pa li wie. Ko -
niec te" z od li cza niem
VAT -u na za kup ma te -
ria !ów bu dow la nych.
Pa la cze do ka" dej
pacz ki do li cz$ z!o tów -
k% ak cy zy, a i pi j$ cy al -
ko hol a" dwie. Ale
za to p!a ca mi ni mal -
na wzro s!a do 1680 z!
brut to, a op!a ty za pr$d
ma j$ zma le& o ok. 2,5
proc.

! CZ' STO -
CHOW SKIE sank tu -
arium ma ryj ne na Ja -
snej Gó rze od wie dzi !o
w 2013 ro ku 3,5 mln
osób, któ rzy piel grzy -
mo wa li tu z 77 kra-
jów m.in. z Nie miec,
W!och, USA. W 200.
ogól no pol skich piel -
grzym kach uczest ni -
czy !o po nad 805 ty si% -
cy osób. Pie szo na
Ja sn$ Gó r% przy -
sz!o 260 grup – w su -
mie 133 tys. osób. 

! TRA GICZ NIE
roz po cz$! si% No wy
Rok w Ru dzie (l$ -
skiej, gdzie w po "a rze

sta rej ka mie ni cy w Biel szo wi cach zgi n% !a ko bie ta
i trzech m%" czyzn. Po "ar spo wo do wa !a wa dli wie
dzia !a j$ ca ku chen ka ga zo wa.

! WY GOD NIEJ je) dzi si% przez Pszczy n%,
gdzie jesz cze w syl we stra otwar to d!u go ocze ki wa -
n$ 4,5 km ob wod ni c% mia sta, omi ja j$ c$ cen trum
mia sta i skra ca j$ c$ tra s% (DW 935) na *o ry -Ryb -
nik -Ra ci bórz. Jej bu do wa trwa !a 21 mie si% cy,
a roz po cz% !a si% po trwa j$ cych de ka d% ne go cja cjach
i dys ku sjach. Ob wod ni ca wraz z bez ko li zyj nym w% -
z!em na Dro dze Kra jo wej nr 1 to jed na z naj wi%k -
szych in we sty cji dro go wych sa mo rz$ du wo je -
wódz twa #l$ skie go. Kosz to wa !a 115 mln z!.

! OSO BA, któ ra przy czy ni si% do z!a pa nia pod -
pa la cza gra su j$ ce go pod Ka pli ców k$ mo "e li czy&
na 5 ty si% cy z!o tych na gro dy. Wy zna czy !a j$ bur -
mistrz Sko czo wa Ja ni na*a gan, bo w ostat nim cza -
sie na te re nie gmi ny do sz!o do kil ku po "a rów – pa -
li !y si% sto do !y oraz nie wiel kie bu dyn ki go spo dar cze
w Po gó rzu, Wi la mo wi cach, Ko wa lach i Ki czy cach,
a tak "e Pier # cu.

! PO GRZEB kom po zy to ra Woj cie cha Ki la ra
mia! miej sce w so bo t% 4 stycz nia. Urn% z je go pro -
cha mi po mszy w ar chi ka te drze Chry stu sa Kró la
od pro wa dzo no w uro czy stym kon duk cie po grze -
bo wym na cmen tarz przy ul. Sien kie wi cza.

! OR SZA KI Trzech Kró li wi dzia ne by !y w 18
mia stach na sze go wo je wódz twa (w tym i w sto !ecz -
nych Ka to wi cach), w ca !ym kra ju ta kich prze mar -
szów zor ga ni zo wa no a" 180. Je dy nie w Tar now -
skich Gó rach kró lów by !o czte rech, bo oprócz
Kac pra, Mel chio ra i Bal ta za ra po ja wi! si% rów nie"
król Jan III So bie ski, co by !o uk!o nem or ga ni za -
to rów w stro n% hi sto rii i tra dy cji te go mia sta. 

! IN GRES no we go bi sku pa die ce zji biel sko -"y -
wiec kiej, ks. prof. Ro ma na Pin dla, mia! miej sce
w po nie dzia !ek 6 stycz nia. Prze wod ni czy! mu kar -
dy na! Sta ni s!aw Dzi wisz. To dru gie w hi sto -
rii XV -wiecz nej ka te dry w Biel sku -Bia !ej #wi% ce -
nia bi sku pie. Dwa la ta te mu przy j$! sa kr% bi sku pi$
w tej #wi$ ty ni bp po moc ni czy Piotr Gre ger.

! TRWA wiel ki re mont DK 94 w D$ bro wie
Gór ni czej. W!a #nie zni ka wia dukt nad ul. Pusz ki -
na. A po no wym as fal cie w stro n% So snow ca po -
je dzie my wio sn$.

! PY RZO WI COM uby !o w 2013 ro ku pa sa "e -
rów, a ich bli skiej kon ku ren cji, lot ni sku w Ba li cach
za to przy by !o. Ostat ni ta ki spa dek ilo #ci pa sa "e rów
#l$ ski port lot ni czy od no to wa! w 2009 r. Wte dy ob -

s!u "o no 2 mln 364 tys. pa sa "e rów. W 2012 r. Ka -
to wi ce Air port osi$ gn% !y po ziom 2 mln 550 tys. ob -
s!u "o nych osób, cho& pro gno zo wa no 2 mln 700
tys. I tej gra ni cy nie prze kro czo no w ze sz!ym ro -
ku, w któ rym przez py rzo wic kie lot ni sko prze wi -
n% !o si% 2 mln 544 tys. pa sa "e rów. Kra kow skie Ba -
li ce od no to wa !y wzrost, co prze !o "y !o si% na licz b%
3 mln 647 tys. od pra wio nych pa sa "e rów.

! NO WO CZE SNY gmach Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go CNTI, czy li Cen trum No wo cze snych
Tech no lo gii In for ma tycz nych, otwar ty zo sta!
9 stycz nia. Kosz to wa! 47 mln z!. To „pi%& pi% ter na -
szpi ko wa nych elek tro ni k$”. Jest tu sys tem BMS (za -
rz$ dza nia tzw. in te li gent nym bu dyn kiem), sie&
wi -fi, ser we row nia, la bo ra to ria kom pu te ro we, bi -
blio te ka mul ti me dial na z do st% pem do baz da nych
i spe cja li stycz ne go opro gra mo wa nia oraz dwu pi% -
tro wa au la dla 200 s!u cha czy wy po sa "o na w ekra -
ny LCD. Bu dy nek nie tyl ko !ad nie wy gl$ da, ale jest
i eko lo gicz ny. Wy po sa "o ny jest m. in. w sys te my
so lar ne, a ma ga zy no wa na na da chu wo da desz czo -
wa s!u "y& ma do ob s!u gi sa ni ta ria tów i pod le wa nia. 

! WP+Y WY z op!a ty #mie cio wej, cze go na le -
"a !o si% spo dzie wa&, za si la j$ z po wo dze niem gmin -
ne bu d"e ty. Bo ob li cza no je „na wy rost”. Sa mo rz$ -
dow cy si% cie sz$, lu dzie mniej. Nie któ re w!a dze
ob ni "a j$ #mie cio we po dat ki – dzie je si% tak np. w By -
to miu (z 11,2 z! na 9 z! dla oso by se gre gu j$ cej #mie -
ci), My s!o wi cach (z 12 z! na 9 z!), Ru dzie (l$ skiej
(z 11 z! na 9 z!), Cho rzo wie (z 11 na 10 z!). Ob ni" -
k% za po wia da So sno wiec. Przed si% bior cy sku pie ni
w Kra jo wej Izbie Przed si% bior ców sza cu j$, "e oby -
wa tel po wi nien p!a ci& mi% dzy 10 a 17,5 z!, by sys -
tem od bio ru funk cjo no wa!. Do daj my – funk cjo no -
wa! z od po wied nim zy skiem dla przed si% bior ców.
Na kie sze, zwy k!ych oby wa te li nikt nie pa trzy.

! AR CHI WUM Pa, stwo we w Ka to wi cach po -
ma ga ro dzin nym ar chi wi stom. Pla ców ka ta uru cho -
mi !a spe cjal ny, bez p!at ny punkt kon sul ta cyj ny
dla wszyst kich ama to rów hi sto rii. Jej dy rek tor, dr
Piotr Gre iner, za po wie dzia! udo st%p nie nie za dar -
mo nie tyl ko ar chi wów, ale tak "e za pew ni! o bez -
p!at nej opie ce kon ser wa tor skiej nad ta ki mi ro dzin -
ny mi pa mi$t ka mi. Ka to wic cy ar chi wi #ci po mo g$
za in te re so wa nym po zna& spo so by po szu ki wa,
w!a snych przod ków, a tak "e two rze nia ar chi wum
ro dzin ne go i me to dy je go kon ser wa cji. Po ra dz$, jak
usys te ma ty zo wa& od na le zio ne do ku men ty i zdj% -
cia. Obec nie po !o w% u"yt kow ni ków ka to wic kie go
ar chi wum sta no wi$ hi sto ry cy ama to rzy, a tak "e
przed sta wi cie le firm ge ne alo gicz nych.

! SE RIA wy pad ków dro go wych z udzia !em pi -
ja nych kie row ców nie omi n% !a rów nie" na sze go re -
gio nu. To masz M., 41-let ni ksi$dz z Ga szo wic ko -
!o Ryb ni ka, ja d$c przez Zwo no wi ce zje cha! oplem
na dru gi pas ru chu i ude rzy! w volks wa ge na.
Na szcz% #cie w ko li zji nikt nie ucier pia!. Spraw -
ca mia! dwa pro mi le w wy dy cha nym po wie trzu. Pi -
ja ne mu du chow ne mu gro "$ dwa la ta wi% zie nia.
Ksi% dza na tych miast uka ra !a ka to wic ka ku ria na -
k!a da j$c za kaz wy ko ny wa nia ja kich kol wiek ak tów
wy ni ka j$ cych ze #wi% ce,.

! SIE DEM na dzie wi%& so !ectw gmi ny So #ni -
co wi ce ma lub b% dzie mia !o dwu j% zycz ne ta bli ce,
gdy" 6,3 pro cent miesz ka, ców de kla ru je na ro do -
wo#& nie miec k$. Gmi na So #ni co wi ce (po niem.
Kie ferstädtel) jest trze ci$ w woj. #l$ skim z dwu -
j% zycz ny mi ta bli ca mi. Naj pierw sta n% !y one w+u -
bo wi cach w gmi nie Rud ni ki i w ca !ej gmi nie Krza -
no wi ce.

! SPE CJA LI STYCZ NY o#ro dek on ko lo gicz -
ny otwar to 10 stycz nia w Uni wer sy tec kim Cen trum
Oku li sty ki i On ko lo gii w Ka to wi cach. Dzi% ki
wie lo mi lio no wej in we sty cji mo" li we by !o utwo -
rze nie od dzia !ów: on ko lo gii, ra dio te ra pii i chi rur -
gii on ko lo gicz nej, po rad ni on ko lo gicz nej oraz
wy po sa "e nie o#rod ka w su per no wo cze sny sprz%t,
w tym w dru gi w Pol sce Gam ma Kni fe – to war -
te ok. 4 mln eu ro urz$ dze nie s!u "$ ce do le cze nia
zmian no wo two ro wych w ob r% bie mó zgu.

! PRZE SY+ KI z s$ du od bie ra my nie na po -
czcie, jak si% przy zwy cza ili #my, ale prze wa" nie
w kio skach – i to po wo du je du "$ za wie ru ch%. Prze -
sy! ki nie do cie ra j$ do ad re sa tów, a ci sa mi s$ zdez -
o rien to wa ni, gdzie w za sa dzie ma j$ do trze&. No
i na ja kiej pod sta wie praw nej kio skarz ma pra wo
nas le gi ty mo wa&?

! WI CE PRE MIER El" bie ta Bie, kow ska, obie -
ca !a – cho& w tym te ma cie pa d!o ju" za du "o s!ów

bez po kry cia – "e w ci$ gu naj bli" szych dwóch mie -
si% cy og!o szo ny zo sta nie prze targ na bu do w% au -
to stra dy A1 mi% dzy Py rzo wi ca mi a Cz% sto cho w$.
Po wsta& ma rów nie" sa ma ob wod ni ca Cz% sto cho -
wy. My pa ni pre mier – bo kra jan ka – wie rzy my bar -
dziej ni" in nym po li ty kom [cho& ona sa ma twier -
dzi, "e jest tyl ko urz%d ni kiem].

! ZMAR+ 10 stycz nia Zbi gniew Mes sner
(rocz nik 1929), wi ce pre mier ds. eko no micz nych
i pre mier PRL (1985-88), eko no mi sta, d!u go let ni
rek tor Aka de mii Eko no micz nej w Ka to wi cach. Au -
tor ksi$ "ek i pu bli ka cji z za kre su eko no mii. Pre zes
Sto wa rzy sze nia Ksi% go wych.

! KO NIEC In te ko, nie s!aw nej spó! ki -cór ki Ko -
lei (l$ skich. Jesz cze 23 grud nia wp!y n$! wnio sek
do s$ du w Ka to wi cach o jej upa d!o#&. Wci$" nie
wia do mo, ile pu blicz nych pie ni% dzy po ch!o n% !a jej
dzia !al no#& (nie ujaw nio no wy ni ków jej au dy tu).
Za spra w$ dziw nych ope ra cji fi nan so wych z udzia -
!em In te ko, Gór no #l$ skie Przed si% bior stwo Wo do -
ci$ gów utra ci !o po nad 30 mln z!, a Ko le je (l$ skie
kil ka po ci$ gów, któ re prze j% !o GPW za nie ure gu -
lo wa ne zo bo wi$ za nia. In te ko mia !a stwo rzy& dla
K( sys tem sprze da "y bi le tów. 

! (L- ZA CY, go dzi na „S” wy bi !a! 13 stycz nia
w ten w!a #nie spo sób, na kon fe ren cji pra so wej, pro -
kla mo wa no oby wa tel sk$ ini cja ty w% zmie rza j$ c$
do usta wo we go uzna nia (l$ za ków za mniej szo#&
et nicz n$ (www.13stycz nia.pl). Zbiór k% stu ty si% -
cy pod pi sów w tej spra wie za po wie dzia! li der RA(,
dr Je rzy Go rze lik. Ak cj% wspie ra swo im au to ry te -
tem re "y ser Ka zi mierz Kutz.

! KO LEJ NY re kord Wiel kiej Or kie stry (wi$ -
tecz nej Po mo cy w na szym re gio nie – ze bra no
3,6 mln z! pod czas 22. Fi na !u WO(P.

! TA KI ma my kli mat – wy mskn% !o si% nie chc$ -
cy pa ni pre mier Bie, kow skiej, kie dy przy sz!y
pierw sze przy mroz ki i kil ka sk!a dów po ci$ gów,
gdzie# w Pol sce, za cz% !o mie& astro no micz ne opó) -
nie nia. To g!% bo kie, bo bar dzo uni wer sal ne po wie -
dze nie od nie#& mo "e my do pa nu j$ cych ano ma lii po -
go do wych. Bo w stycz niu – mi mo ty go dnio we go
mro zu – wa riu je przy ro da. Bu dz$ si% nied) wie dzie,
w Je le #ni za kwi ta j$ "on ki le, w*yw cu ka li na ko re -
a, ska, w Ko co niu pier wiosn ki, a w+o dy go wi cach
sto krot ki. Ta ki ma my kli mat w!a #nie.

! LE KA RZE z Cen trum On ko lo gii w Gli wi cach
otrzy ma li Me dycz ne go Oska ra, na gro d% Ame ry ka, -
skie go To wa rzy stwa Chi rur gii Re kon struk cyj nej
i Mi kro na czy nio wej, za prze szczep twa rzy, ja ki do -
ko na no w po !o wie ma ja ze sz!e go ro ku u pa cjen ta
z Dol ne go (l$ ska.

! KO. CZY si% re mont Pa !a cu Kul tu ry Za g!% -
bia w D$ bro wie Gór ni czej, któ ry w ob cho dzi 56.
uro dzi ny. Jest naj wi%k sz$ w kra ju, po war szaw skim
Pa !a cu Kul tu ry i Na uki, per !$ epo ki so cre ali zmu.

! NAJ WI'K SZA na #wie cie mo ne ta z wi ze -
run kiem Ja na Paw !a II jest wy ko na na z nie ska zi -
tel ne go sre bra naj wy" szej pró by i jest pierw sz$ mo -
ne t$ w hi sto rii nu mi zma ty ki, któ ra ma kszta!t
Pol ski. Wa "y 100 un cji, czy li po nad 3 kg, i ma wy -
mia ry 13 na 10 cm (gru bo#& 33 mm). Jest zdo bio -
na 27 dia men ta mi sym bo li zu j$ cy mi 27 lat pon ty -
fi ka tu JPII. Do jej wy bi cia po trzeb na by !a
spe cjal na pra sa o na ci sku 890 ton. Mo ne t% za pre -
zen to wa no w cz% sto chow skim Mu zeum Mo net
i Me da li. Men ni ca Pa pie ska przy go to wa !a je dy -
nie 99 sztuk tych mo net, z cze go 55 b% dzie do st%p -
ne w Pol sce – resz ta dla ko lek cjo ne rów za gra nicz -
nych. Wy bi to j$ spe cjal nie na zbli "a j$ c$ si%
ka no ni za cj% Oj ca (wi% te go.

! PRE ZY DENT Ko mo row ski wy my #li!, "e by
w War sza wie po sta wi& po mnik Kor fan te go – i s!usz -
nie. Ale sfi nan so wa& go ma w ca !o #ci… (l$sk (ze
zbió rek pu blicz nych). „No to by si% na wet wpi sy -
wa !o w na sze dzie je i re la cje” – za uwa "y! traf nie
Je rzy Go rze lik. Re la cje ko lo nial nej pod le g!o #ci.

! KUTZ je dyn k$ Two je go Ru chu Pa li ko ta, Gie -
rek je dyn k$ SLD – za cz% !a si% ju" kam pa nia
do eu ro par la men tu, cho& sa me wy bo ry 25 ma ja.

! WY CIN KA238 drzew kosz to wa& b% dzie Park
(l$ ski, daw niej szy WPKiW, a" 3,3 mln z!. Ta ka jest
wy so ko#& na !o "o nej przez w!a dze Cho rzo wa ka -
ry za nie le gal n$ wy cin k% drzew, któ rej zda niem
w!adz Par ku… nie by !o, bo mia !a ona „cha rak ter
pie l% gna cyj ny”. Spra w% roz strzy gnie Sa mo rz$ do -
we Ko le gium Od wo !aw cze.

KRONIKARZ

MIESI!C
Zapis wydarze, 

z miesi$ca
poprzedzaj$cego

zamkni%cie 
numeru
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– W tym ro ku ob cho dzi pan dy rek -

tor dwa ju bi le usze: 70-le cia uro dzin

i 50-le cia pra cy ar ty stycz nej. 70-le cie

do!" #a two usta li", bo to „dyk tu je” me -

try ka. Trud niej jest z 50-le ciem pra -

cy ar ty stycz nej. Co wy zna czy #o ten

dru gi, m#od szy, ale bar dziej „okr$ g#y”

ju bi le usz?

– W czerw cu 1964 ro ku, b! d"c jesz cze
stu den tem I ro ku, po raz pierw szy wy st" -
pi #em ja ko dy ry gent i po pro wa dzi #em or -

kie str! Fil har mo nii Kra kow skiej. Or kie -
str!, przy któ rej si! w#a $ci wie wy cho wy -
wa #em – wszak od naj m#od szych lat
cho dzi #em na jej kon cer ty, któ ry mi dy ry -
go wa li Boh dan Wo dicz ko, pó% niej An -
drzej Mar kow ski, wresz cie Hen ryk Czy&. 

– Jak to? Du %$ or kie str& sym fo nicz -

n$ do sta# pan „do r$k”, co praw da nie

jej dy rek cj&, ale jak by nie by #o praw -

dzi wy, „pe# ny” kon cert, ju% na I ro ku

stu diów?

Roz mo wa z ma estro AN TO NIM WI TEM

Jak nak#oni'
orkiestr! 
do entuzjazmu?

– Sko ro tak uwa &a# mój pe da gog
Hen ryk Czy&… By# to wspa nia #y wy cho -
waw ca, któ ry mó wi#, &e aby by' do brym
dy ry gen tem wszyst ko na le &y te mu ce lo -
wi po $wi! ci'. Jak mo &esz na k#o ni' or -
kie str! – py ta# – by gra #a z en tu zja zmem,
sko ro w to bie nie b! dzie te go en tu zja -
zmu? W ja kiej$ mie rze to dzi! ki nie mu
kon ty nu owa #em rów nie& stu dia praw ni -
cze – po nie wa& li ceum uko( czy #em rok
przed $red ni" szko #" mu zycz n", zda #em
na pra wo. Hen ryk Czy& uwa &a#, &e to
bar dzo do brze i su ge ro wa#, abym nie
prze ry wa# stu diów na UJ, ale stu dio wa#
rów no le gle na obu uczel niach. Mo bi li -
zo wa# mnie te& sku tecz nie do na uki j! -
zy ków ob cych, co oka za #o si! w pó% niej -
szym mo im &y ciu ogrom nie przy dat ne,
wr!cz nie zb!d ne. Na to miast do stu dio -
wa nia kom po zy cji na ma wia# mnie, 
jesz cze w szko le $red niej Fran ci szek
Sko #y szew ski – po sta' te go pe da go ga
mu zycz nych przed mio tów teo re tycz -
nych za wsze wy mie nia w swych bio gra -
mach Krzysz tof Pen de rec ki. Ale kom po -
zy cja spe cjal nie mnie nie in te re so wa #a,
cho' dzi! ki te mu kie run ko wi ju& pod czas
stu diów na wi" za #em kon takt z Pen de rec -
kim, któ re go dzie #a mi mia #em pó% niej
wie lo krot nie dy ry go wa' i je na gry wa'. 

– A wi&c za de biu to wa# pan w czerw -

cu 1964 ro ku…

– A w czerw cu obec ne go ro ku, pra wie
do k#ad nie 50 lat po de biu cie znów sta -
n! przed fil har mo ni ka mi kra kow ski mi
i po pro wa dz! m.in. utwór, któ rym dy ry -
go wa #em w 1964 ro ku – IV Kon cert or -
ga no wy kra kow skie go kom po zy to ra,
uro dzo ne go we Lwo wie, Ta de usza Ma -
chla. Zresz t" od obec ne go se zo nu je stem
dy ry gen tem ho no ro wym Fil har mo nii
Kra kow skiej. Bar dzo so bie ce ni!, &e or -
kie stra, przy któ rej si! wy cho wa #em,
chcia #a mnie tym ty tu #em uho no ro wa'.
Z jej dy rek to rem, Bog da nem To sz",
by #ym dy rek to rem Te atru )l" skie go
w Ka to wi cach, umó wi li $my si!, &e b! -
d! pro wa dzi# tam dwa, lub trzy, pro gra -
my w se zo nie.

– W ta kim ra zie po kon cer tach

w Ka to wi cach i w War sza wie to chy -

ba b& dzie trze ci te go rocz ny pa' ski

kon cert ju bi le uszo wy…

– Ca# kiem sym pa tycz na tria da. Swo -
je rocz ni ce $wi! tu j! w mie $cie, w któ -
rym si! uro dzi #em i wy kszta# ci #em,
a tak &e w mie $cie, w któ rym obec nie
miesz kam i w mie $cie, w któ rym naj d#u -
&ej kie ro wa #em jed n" or kie str".

– By# pan dy rek to rem Na ro do wej

(daw niej Wiel kiej) Or kie stry Sym fo -

nicz nej Pol skie go Ra dia a% 17 se zo nów.

Jed nak obec ny kon cert ju bi le uszo wy

mia# pan nie z NO SPR, ale z or kie str$
Fil har mo nii (l$ skiej. Czy% by po sta no -

wi# pan „za mie ni" si&” ro la mi ze Sta -

ni s#a wem Skro wa czew skim, któ ry

po krót kiej pra cy eta to wej w Fi har mo -

nii (l$ skiej i wie lo let niej ka rie rze za -

gra nicz nej dzi! ma ty tu# g#ów ne go

dy ry gen ta NO SPR, a wi&c te% ka to wic -

kiej or kie stry, ale nie „swo jej” daw nej.

– Za wsze ch!t nie przyj mu j! za pro sze -
nia, je $li kto$ chce mi stwo rzy' ta kie wa -
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run ki, bym móg! z owe go za pro sze nia

sko rzy sta". Z Fil har mo ni# $l# sk# i jej dy -

rek to rem Mi ro s!a wem B!asz czy kiem

mam kon tak ty wcze %niej sze i bar dzo do -

bre. Przed dwo ma la ty by !em prze wod -

ni cz# cym ju ry, or ga ni zo wa ne go przez 

Fil har mo ni&, IX Mi& dzy na ro do we go

Kon kur su Dy ry gen tów im. Grze go rza Fi -

tel ber ga. Po raz pierw szy zo ba czy !em

wte dy no w# sa l& kon cer to w# Aka de mii

Mu zycz nej, któ ra zro bi !a na mnie ogrom -

ne wra 'e nie i cie sz& si&, 'e mo g!em obec -

nie w tym miej scu po pro wa dzi" „swój”

kon cert i 'e stycz nio wy ter min zbieg! si&
pra wie do k!ad nie z mo imi uro dzi na mi,

wy prze dza j#c je za le d wie o kil ka dni.

W pro gra mie wie czo ru umie %ci !em

obok IX Sym fo nii Beetho ve na tak 'e
utwór Woj cie cha Ki la ra „An ge lus”, któ -

re go pra wy ko na niem dy ry go wa !em

w Ka to wi cach 30 lat te mu – po nie k#d to

ko lej ny, a wi&c chy ba ju' czwar ty ju bi -

le usz. Pla nu j#c ów pro gram, wio sn# ze -

sz!e go ro ku, nie do pusz cza !em my %li, 'e
w dniu kon cer tu Woj cie cha Ki la ra nie b& -
dzie ju' w%ród nas.

– Sa la kon cer to wa Aka de mii Mu -

zycz nej ist nie je ju! od kil ku lat,

a w tym ro ku, pra wie rów no cze "nie,

zo sta n# od da ne do u!yt ku dwa na st$p -

ne wn$ trza kon cer to we: no wa sie -

dzi ba NO SPR i roz bu do wa ny obiekt

Fil har mo nii %l# skiej. Zbie giem oko -

licz no "ci gmach NO SPR po wsta je

kil ka kro ków od daw ne go pa& skie go

ka to wic kie go miesz ka nia.

– Bar dzo si& cie sz&, 'e $l#sk tak pi&k -

nie je i to od pod staw. Prze cie' 'ad ne mia -

sto w Pol sce nie ma tak do god nych po -

!# cze( au to stra do wych, ja kie s# tu taj.

Do te go do cho dzi in fra struk tu ra kul tu ral -

na z prze kszta! ca niem i po now nym wy -

ko rzy sta niem obiek tów po prze my s!o -

wych. Cie sz& si& te', 'e NO SPR, któ r#
kie ro wa !em przez 17 lat, ale wspó! pra -

co wa !em pra wie 20, bo jesz cze za dy rek -

cji Ma ria na Wal lek -Wa lew skie go i po -

tem, przez pó! to ra ro ku, przed ob j& ciem

Fil har mo nii Na ro do wej, zmie ni sw# sie -

dzi b& na no w#, wi&k sz# i pi&k niej sz#. B& -
dzie to chy ba naj wi&k sza dzi% sa la kon -

cer to wa w Pol sce.

– Kie dy Ka to wi ce, po do"' d(u gim

„bez kró le wiu” na dy rek tor skim fo te -

lu WO SPR (wte dy jesz cze WO -

SPRiTV) za pro po no wa (y pa nu t$ dy -

rek cj$ by( to pa na pierw szy kon takt

z tym bar dzo sza rym wte dy mia -

stem?

– O nie. W 1969 ro ku po wie rzy! mi

po pro wa dze nie or kie stry jej ów cze sny

szef, Boh dan Wo dicz ko. A jesz cze wcze -

%niej, w 1963 ro ku, ja ko ucze( kra kow -

skiej %red niej szko !y mu zycz nej otrzy -

ma !em w Ka to wi cach III na gro d&
na kon kur sie sol fe 'u. Pa mi& tam, 'e no -

co wa !em wte dy w ho te lu „Tor kat”.

–?! Pan, któ ry w swo jej ka rie rze po -

zna( chy ba naj bar dziej eks klu zyw ne

ho te le "wia ta pa mi$ ta jesz cze ja ki"
ma (o wa! ny, ju! nie ist nie j# cy, obiekt?

– Re dak to rze, to prze cie' by !o w cza -

sach m!o do %ci, pra wie dzie ci( stwa. A to

si& pa mi& ta, zw!asz cza 'e to wy da rze nie

wp!y n& !o zna cz# co na mo j# przy -

sz!o%" – wte dy zde cy do wa !em si& w!a -

%nie stu dio wa" dy ry gen tu r&.
– Mi mo !e Kra ków nie le !y a! tak

da le ko jed nak prze niós( si$ pan na sta -

(e do Ka to wic. To by (o dla nas bar dzo

mi (e.

– Wte dy nie by !o jesz cze au to stra dy.

Ale nie ukry wam, 'e nie wszy scy zna -

jo mi po tra fi li mo j# de cy zj& zro zu mie".
Nie !a twa by !a ona tak 'e dla mo jej ma! -
'on ki, Zo fii. Miesz ka( cem Ka to wic

by !em pra wie 20 lat. Ba, nie tyl ko ka to -

wi cza ni nem, ale w ogó le $l# za kiem, sko -

ro w r. 2000 w ple bi scy cie „Ga ze ty Wy -

bor czej” na naj wy bit niej sze go $l# za ka

i Za g!& bia ka ze sz!e go stu le cia za j# -
!em 55 miej sce.

– O sym pa tii dla %l# ska mó wi( pan

spo ro pod czas Kon kur su Dy ry gen tów.

Pod kre "la j# pan rów nie! w wy wia -

dach, jak i fakt pew nej spe cy fi ki "l# -
skich or kiestr sym fo nicz nych.

– Ka' da or kie stra ma swo je ce chy cha -

rak te ry stycz ne, nie za le' nie od te go, 'e
mu zy cy wszyst kich or kiestr ma j# prze -

cie' po dob ne w!a %ci wo %ci. Na or kie stry

tu taj dzia !a j# ce rzu tu j# dwa fak ty – to,

'e ist nie j# na $l# sku i 'e g!ów nie re kru -

tu j# si& z mu zy ków tu wy ro s!ych i wy -

kszta! co nych. Tu taj ist nie je tra dy cja

do brej ro bo ty i sza cun ku do pra cy.

W Fil har mo nii Na ro do wej, kie dy pe! ni -

!em tam obo wi#z ki asy sten ta dy rek to ra,

gra li lu dzie ze wszyst kich re gio nów

Pol ski i na praw d& by !o trud no sto pi" ich

w je den or ga nizm, a or kie stra ja ko ca -

!o%" mu si by" jed nym or ga ni zmem.

Z ko lei or kie stry kra kow skie, któ re te'
do brze znam, bo pra co wa !em i w Fil har -

mo nii i w Or kie strze Ra dio wej, ma j#
swo j# spe cy ficz n#, sk# di n#d bar dzo

sym pa tycz n#, at mos fe r&, na zwij my j# ga -

li cyj sk#. Trud no to wy t!u ma czy", ale kra -

ko wia nie do brze wie dz#, o czym mó wi&.
NO SPR ma jesz cze t& wspa nia !# ce -

ch&: jej mu zy cy ni gdy nie mó wi# )le
o swo im ak tu al nym sze fie. Pa mi& tam jak

po kil ku la tach mo jej dzia !al no %ci na $l# -
sku, Wi told Ro wic ki po wie dzia! mi,

mo 'e nie bez odro bi ny za zdro %ci: No

An to%, chwa l# ci& w tych Ka to wi cach.

– Wcze "niej kie ro wa( pan Fil har -

mo ni# Po mor sk# i kra kow sk# „ra -

diów k#”...

– Ajesz cze wcze %niej, w 1967 ro ku zo -

sta !em asy sten tem Ro wic kie go w Fil har -

mo nii Na ro do wej. Zbie g!o si& to ze sty -

pen dium u s!aw nej Nad ii Bo ulan ger

w Pa ry 'u, wy cho waw czy ni ca !ej ple ja -

dy pol skich au to ry te tów mu zycz nych

na cze le z Ba ce wi czów n# i Ki la rem.

Otrzy ma !em sty pen dium na rok, co

w tam tych cza sach na pew no nie by !o !a -

twe, ale Ro wic ki, któ ry sam, po prze s!u -

cha niach, wy bra! mnie na swo je go asy -

sten ta po zwo li! je dy nie na wy jazd

4-mie si&cz ny. Po nie wa' do sko na le zda -

wa !em so bie spra w&, ja k# szan s# jest dla

mnie asy sten tu ra u Ro wic kie go, de cy zja

mo g!a by" tyl ko jed na. Jesz cze przed wy -

jaz dem do Pa ry 'a zd# 'y !em za de biu to -

wa" z or kie str# Fil har mo nii Na ro do -

wej. Po la tach my %l&, 'e to by! do wód

wiel kiej od wa gi dy rek to ra Ro wic kie go.

Gdy by ten kon cert si& nie uda!, za kl& -
sk& od po wia da! bym nie tyl ko ja, ale

przede wszyst kim on.

Po dwóch la tach Jan Krenz za pro po -

no wa! mi wspó! pra c& z Te atrem Wiel kim

w War sza wie, gdzie dy ry go wa !em ba le -

tem „Ro meo i Ju lia” Pro ko fie wa, a tak -

'e przed sta wie nia mi „Aidy”, „Tra via ty”

i „Cy ru li ka se wil skie go”.

W 1969 ro ku Mi ni ster stwo Kul tu ry wy -

s!a !o mnie na fe sti wal „Pra skie Ja ro”. Tam

po raz pierw szy zo ba czy !em Ka ra ja na,

a od zna ko mi tej %pie wacz ki nie miec kiej,

no ta be ne uro dzo nej w Ja ro ci nie ko !o
Po zna nia, Eli za beth Schwarz kopf, któ ra

miesz ka !a w tym sa mym ho te lu, co ja, do -

wie dzia !em si&, 'e Ka ra jan or ga ni zu je

kon kur sy dy ry genc kie. I na ten kon kurs

uda !o mi si& wy je cha" w 1971 ro ku.

Otrzy ma !em wów czas II na gro d# ex
aequo z*o ty szem Ma ris sem Jan son sem,

a po kon kur sie zo sta !em asy sten tem Ka -

ra ja na na fe sti wa lu w Sal zbur gu.

W tym cza sie by !em ju' sze fem ar ty -

stycz nym Fil har mo nii Po mor skiej

w Byd gosz czy. Dzi& ki %wiet ne mu dy rek -

to ro wi tej in sty tu cji An drze jo wi Szwal -

be pra ca w niej uk!a da !a mi si& wspa nia -

le. Szwal be – to wy j#t ko wa po sta".
Na uczy !em si& od nie go mnó stwa rze -

czy, któ re ogrom nie przy da !y mi si&
w dal szej dzia !al no %ci, W Byd gosz czy

tak 'e po raz pierw szy dy ry go wa !em

m. in. sym fo nia mi Mah le ra I, II i V,

Bruck ne ra III i VII, po ema ta mi Ri char -

da Straus sa „Ta ko rze cze Za ra tu stra”

i „+y cie bo ha te ra”, msza mi 'a !ob ny mi

Mo zar ta, Brahm sa i Ver die go, Mis s# So -

lem nis oraz IX Sym fo ni# Beetho ve -

na – i pla ców k& te opusz cza !em w 1977

nie bez 'a lu.

Ale sko ro otrzy ma !em pro po zy cj&
kie ro wa nia Or kie str# i Chó rem PR

w „swo im” Kra ko wie oczy wi %cie j#
przy j# !em. 6 kra kow skich lat, to rów nie'
okres uda ny i dla mnie i dla or kie stry. Pa -

mi& tam jak w Rzy mie za le d wie w kil ka

dni po wy bo rze Ka ro la Woj ty !y na pa -

pie 'a Ja na Paw !a II uda !o nam si& wej%"
na au dien cj& w Wa ty ka nie. Wsz& dzie we

W!o szech by li %my wte dy fe to wa ni, ja -

ko or kie stra z Kra ko wa. Bar dzo 'a !u j&,
'e w la tach 90. za de cy do wa no o „prze -

nie sie niu ze spo !u po za struk tu ry PR”, co

w prak ty ce ozna cza !o je go li kwi da cj&.
W su mie kie ro wa !em or kie stra mi

przez 38 lat, z cze go 15 w daw nym

ustro ju. I cho" nie na le 'a !em do par tii za -

wsze spo ty ka !em si& z 'ycz li wo %ci#
w!adz. Chy ba ów cze snym w!a dzom

bar dziej za le 'a !o na kul tu rze i mo' na by -

!o za !a twi" wie le rze czy.

– Przej "cie z jed nej or kie stry ra dio -

wej do dru giej, na do da tek naj wi$k szej

w Pol sce i jesz cze w sy tu acji wa ka tu

na sta no wi sku dy rek to ra ar ty stycz ne -

go, to po nie k#d oczy wi sto"'. 17 lat

z NO SPR – to pa& ski re kord i tak !e re -

kord or kie stry pa mi$ ta j# cej jesz cze

wiel kie go Grze go rza Fi tel ber ga. I okres

bar dzo zna cz# cy w dzie jach ze spo (u.

W cza sie pa na dy rek cji NO SPR sta (a
si$ zna na nie tyl ko ka to wic kim me lo -
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ma nom i s!u cha czom au dy cji Pol skie -

go Ra dia, ale rów nie" p!y to ma nom wie -

lu in nych kra jów. Pa mi# tam, ja k$
sen sa cj$ by !o w 1993 ro ku przy zna nie

ko re a% skie mu pia ni &cie Kun Woo Pa -

iko wi i or kie strze pod pa% sk$ ba tu t$
na gro dy Dia pa son d’Or za dwa kr$" -
ki CD z kom ple tem kon cer tów for te -

pia no wych Pro ko fie wa. 

– Wcze !niej jesz cze pra sa bry tyj ska
wy ró" ni #a nas za na gra nie „Sta bat Ma -
ter” Szy ma now skie go. Gdy za czy na li -
!my te na gra nia, nie któ rzy krzy wi li si$,
dla cze go na gry wa my dla ma #o zna nej
fir my, a nie dla Dec ci, EMI, czy Deut -
sche Gram mo phon. Zre ali zo wa #em kil -
ka na gra% dla EMI, ale ich ty tu #y… by -
wa j& wi docz ne je dy nie w ka ta lo gach.
Tym cza sem na gra nia fir my „Na xos”
s& dzi! do st$p ne w skle pach ca #e go
!wia ta, na obu pó# ku lach i w naj bar dziej
eg zo tycz nych kra jach. Mo je p#y ty na gra -
ne dla tej fir my sprze da no ju" w po nad
pi$ ciu mi lio nach eg zem pla rzy. To licz -
ba im po nu j& ca. Cie szy mnie, "e przy na -
szym udzia le fir ma „Na xos” tak wspa -
nia le si$ roz wi n$ #a. Wy da na przez
„Na xos” III Sym fo nia Gó rec kie go w na -
szym na gra niu osi& gn$ #a 250 tys. kr&" -
ków, a prze cie" nie jest to naj s#aw niej -
sze na gra nie te go dzie #a.

– Ma !o któ ry dy ry gent mo "e si#, tak

jak pan, po szczy ci' na gra niem po -

nad 200 p!yt. I ta k$ li st$ na gród,

uwie% czo n$ 7 no mi na cja mi do Gram -

my Avard oraz przy zna niem w 2012

ro ku tej naj wi#k szej p!y to wej na gro -

dy za na gra nie ze sta wu utwo rów

Krzysz to fa Pen de rec kie go. Ale to ju"
jest na gra nie z war sza wia ka mi, a nie

z ka to wi cza ni na mi. 

– W Ka to wi cach na gra li !my czte ry p#y -
ty z utwo ra mi Pen de rec kie go – t$ se ri$
kon ty nu owa #em w War sza wie po ob j$ ciu
w 2002 ro ku dy rek cji Fil har mo nii Na ro -
do wej. Na to miast na 'l& sku zre ali zo wa -
li !my 9 p#yt z mu zy k& Lu to s#aw skie go.
Na gra #em te" – w War sza wie – wszyst -
kie dzie #a sym fo nicz ne Mie czy s#a wa
Kar #o wi cza i wszyst kie, z wy j&t kiem
oper, Ka ro la Szy ma now skie go.

– Kom po zy to rzy, zw!asz cza ka to wic -

cy, asy sto wa li przy na gra niach swo ich

dzie!?
– Gó rec ki nie bar dzo, na to miast Ki lar

by wa# w#a !ci wie za wsze, a ju" zw#asz -
cza gdy na gry wa li !my mu zy k$ do je go
fil mów. To w Ka to wi cach na gra li !my
„Pa na Ta de usza” z je go wspa nia #ym po -
lo ne zem. Po lo nez ten zro bi# ka rie r$,
za nim jesz cze zo sta# uko% czo ny film.

– Sko ro tak pil nie uczest ni czy! w na -

gra niach mie wa! ja kie& uwa gi? 

– Woj ciech Ki lar by# bar dzo de li kat -
ny i swo je uwa gi prze ka zy wa# nie kie dy
tak, jak by prze pra sza#. Cza sa mi trze ba
by #o od nie go te uwa gi „wy ci& ga(”. Ki -
la ra za wsze uwa "a #em za swe go „do bre -
go du cha”, któ ry przy ja) nie mnie wspie -
ra#. Mo "e #& czy #o nas to, "e obaj by li !my
'l& za ka mi z Ga li cji, on ze Lwo wa, a ja
z Kra ko wa.

To oczy wi ste, "e NO SPR gra #a utwo -
ry !l& skich kom po zy to rów, nie tyl ko Gó -

rec kie go i Ki la ra, ale te" przed sta wi cie li
m#od sze go, dzi! !red nie go, po ko le nia,
jak Eu ge niu sza Kna pi ka i Alek san dra
La so nia. I "e mie li !my do nich, ja i mu -
zy cy, bar dzo oso bi sty sto su nek

– Pod czas pa% skiej ka den cji ka to -

wic kiej i dzi# ki pa nu mo gli &my go &ci'
jed ne go z naj wi#k szych kom po zy to -

rów &wia ta – Oli vie ra Mes sia ena.

– To by #o w 1989 ro ku. Mes sia en sp$ -
dzi# w Ka to wi cach pra wie ca #y ty dzie%
asy stu j&c przy pró bach do es tra do we go
wy ko na nia je go ope ry „'wi$ ty Fran ci -
szek”. By# to kom po zy tor zna ny z su ro -
wo !ci i wy ma ga%. Wy je cha# st&d za chwy -
co ny. To jed no z mo ich naj cen niej szych
wspo mnie% z Ka to wic.

– Czy jesz cze by! kto& mo "e nie a"
ta kiej ran gi, ale te" znacz nej?

– Szwaj car ski kom po zy tor Rolf Lie -
ber mann. Gra li !my je go kon cert na or -
kie str$ jaz zo w&.

– No i wresz cie skan dal. Naj wi#k -

szy, a ju" na pew no naj bar dziej me -

dial ny w dzie jach NO SPR. Przy pad!
na czas pa% skiej dy rek cji, a pan sta!
si# jed nym z je go bo ha te rów. Cho'
chy ba nie ko niecz nie ma rzy! pan wcze -

&niej o tej ro li. Przy po mnij my m!od -

szym Czy tel ni kom. We wrze &niu 1993

ro ku Fun da cja Roz wo ju Kar dio chi -

rur gii prof. Zbi gnie wa Re li gi „Ser ce

za ser ce” zor ga ni zo wa !a w Za brzu

kon cert, na któ rym gwiaz dom &wia -

to wej wo ka li sty ki – te no ro wi José

Car re ra so wi (wy mie niam naj pierw

przed sta wi cie la p!ci brzyd kiej, bo to

on by! naj wa" niej szym „ma gne sem”)

i so pra ni st ce Mont ser rat Ca bal le

mia !a to wa rzy szy' WO SPR pod dyr.

hisz pa% skie go dy ry gen ta. Na afi szu

po ja wi !y si# rów nie" utwo ry w wy ko -

na niu sa mej or kie stry pod pa% sk$ ba -

tu t$. Jed nak bez po &red nio przed kon -

cer tem &pie wak za "$ da!, aby z tych,

za po wie dzia nych ju" utwo rów, zre zy -

gno wa'. Po no' sam kon flikt to czy! si#
w j# zy ku hisz pa% skim, któ ry pan

zna i zna li nie któ rzy mu zy cy ze spo !u,

a nie by !a to hisz pa%sz czy zna sa lo no -

wa. W re zul ta cie or kie stra ze sz!a
z es tra dy, a &pie wa cy wy st$ pi li z to -

wa rzy sze niem „swo je go” dy ry gen -

ta, tym ra zem w ro li pia ni sty. Zda rze -

nie to od bi !o si# g!o &nym echem

na &wie cie. Oczy wi &cie nie na uli cy, ale

w kr# gach mu zycz nych.

– Na wet pra cow ni cy s#u"b gra nicz nych
py ta li mnie o szcze gó #y tej hi sto rii. Wy -
ni k#a ona z nie pro fe sjo nal ne go za an ga "o -
wa nia im pre sa ryj nych po !red ni ków. Dzi!
wspo mi nam to z sen ty men tem. Po sta wa
!ro do wi ska mu zycz ne go, a zw#asz cza or -
kie stry by #a dla mnie nie zwy kle cen na.

– Pa mi# tam, "e za rów no ze spó! jak

i naj wi#k sze au to ry te ty pol skiej mu -

zy ki za pro te sto wa !y prze ciw trak to wa -

niu „z gó ry” pol skich ar ty stów.

– Do dam jesz cze, "e in cy dent ten mia#
miej sce 9 wrze !nia 1993, do k#ad nie
w 10. rocz ni c$ ob j$ cia prze ze mnie dy -
rek cji WO SPR.

– Chy ba nie b# d# pa na py ta!, czym

pan naj bar dziej lu bi dy ry go wa'. Ar -

ty &ci za zwy czaj od po wia da j$ wte dy:

Tym, nad czym ak tu al nie pra cu j#.
– A wie pan, to jest do bre py ta -

nie. I do bra od po wied).
– Wi#c za py tam ina czej, na wi$ zu -

j$c zresz t$ do pew ne go, bar dzo daw -

ne go i nie swo je go wy wia du. Gdy by

pan mia! za mkn$' si# w po ko ju ho te -

lo wym bez ra dia, te le wi zo ra i in ter -

ne tu, ja kie na gra nie chcia! by pan

mie' przy so bie?

– Ta kim utwo rem, któ re mu wie le za -
wdzi$ czam m.in. w pra cy z WO SPR jest
Sym fo nia Al pej ska Ri char da Straus sa. To
dzie #o, o któ rym d#u go ma rzy #em, ma ol -
brzy mi& ob sa d$. I po po my!l nym wy ko -
na niu w Ka to wi cach pre zen to wa li !my
Al pej sk& na to urnée w An glii, tak "e
w War sza wie i w Kra ko wie. Ze Sta at ska -
pel le We imar na gra #em j& na p#y ty „Na -
xo su”. Utwo rów, któ re da rz$ wi$k szym
sen ty men tem jest zresz t& wi$ cej. Przede
wszyst kim wy mie ni# bym tu trzy msze
"a #ob ne: Mo zar ta, Brahm sa i Ver die go.
To bar dzo pi$k na i g#$ bo ka mu zy ka, któ -
r& za wsze lu bi$ dy ry go wa( i jej s#u cha(.

– Ro zu miem sym pa ti# do Ri char da

Straus sa. Ze wszyst kich oper naj bar -

dziej lu bi# je go „Ro sen ka va lie ra”.

– A ja „To sc$”. Oczy wi !cie ope ry
Straus sa s& wspa nia #e, ale Puc ci ni, to co!
nie zwy k#e go. W ogó le fa scy nu j& mnie
ope ry te go kom po zy to ra, a „To sca”
naj bar dziej. Mo "e dla te go, "e jak przed
40 lat te mu by #em na sty pen dium Ful -
bri gh ta w USA, ogl& da #em tam kil ka -
krot nie „To sc$”, w Me tro po li ta Ope ra,
w zna ko mi tej ob sa dzie.

– Bo za cz# sto ope ra mi pan chy ba

nie dy ry go wa!…
– Ale tro ch$ dy ry go wa #em. 
– W Ka to wi cach przy go to wa! pan,

jak pa mi# tam, dwie re ali za cje kon cer -

to we: „Ry cer sko&' wie &nia cz$” Ma -

sca gnie go i „Pa ja ce” Le on ca val la. 

– W War sza wie kon ty nu owa #em te
pre zen ta cje i po pro wa dzi #em „Ho len dra
tu #a cza” Wa gne ra, „Wol ne go strzel ca”
We be ra, „P#aszcz” Puc ci nie go, „Dziec -
ko i cza ry” Ra ve la, „Nor m$” Bel li nie -
go i „Aid$” Ver die go.

– Od 2013 ro ku jest pan dy rek to rem

ar ty stycz nym Orqu estra Sin fó ni ca

de Na var ra w Pam pe lu nie…

– A wcze !niej, na prze #o mie lat 80.
i 90. sze fo wa #em Orqu estra Fil har mó ni -
ca de Gran Ca na ria w Las Pal mas.
Z hisz pa% skim ze spo #a mi je stem od daw -
na moc no zwi& za ny. A zna jo mo!( j$ zy -
ka po ma ga mi tak "e w kra jach Ame ry -
ki Po #u dnio wej, na przy k#ad bra zy lij skie
or kie stry wo l&, abym mó wi# do nich
po hisz pa% sku, ni" po an giel sku.

Na to miast w Pol sce wresz cie mo g$
upra wia( swój za wód bez do dat ko wych
obo wi&z ków. Bo przez 40 lat nie wie -
dzia #em, czy bar dziej je stem dy ry gen -
tem, czy dy rek to rem. Sam okre !la #em
sie bie dy ry gen tem -sze fem. 

– Dzi# ku j# za roz mo w#.

Roz ma wia# 
MA REK BRZE* NIAK
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ar ba rzy! ca (gr. !"#!$#%&'/,
!ac. bar ba rus – cu dzo zie -

miec). Dla sta ro "yt nych s!o wo to, pier wot nie

neu tral ne, ozna cza !o cu dzo ziem ca spo za ich

kr# gu kul tu ro we go. Mó wi! „bar -bar”, czy li

wy da wa! nie zro zu mia !e d$wi# ki. Z cza sem

bar ba rzy% ca na bra! cech nie bez piecz nych – to

ten, co na je" d"a, jest za ch!an ny i nie okrze sa -

ny. Ka" dy emi grant jest w ja kim& stop niu bar -

ba rzy% c'.
Do ko na li &my in wa zji na Zie lo n' Wy sp#, ma -

j' c' wiel ko&( dwóch wi#k szych pol skich wo -

je wództw. W&ród pra wie 550 tys. cu dzo ziem -

ców (da ne za: Cen tral Sta ti stics Of fi ce, [on -li ne]

www.cso.ie [do st#p: 20 II 2014]) z pra wie 200

kra jów, pierw sze miej sce zaj mu j' bar ba rzy% -
cy -emi gran ci z Pol ski. Miesz ka tu nas ok. 123

tys., ale mo" li we, "e na wet dwu krot nie wi# cej.

Je ste &my tu tym cza so wo – rok lub kil ka na &cie

lat. Ir lan dia li czy ok. 4,6 mln lu dzi, a s' tu mia -

sta, w któ rych pra wie co dzie si' ty miesz ka niec

przy je cha! znad Wi s!y. Pol ski, po an giel skim,

to dru gi naj cz# &ciej u"y wa ny j# zyk w tym kra -

ju, i z cza sem na wet dla Ir land czy ków za czy -

na brzmie( swoj sko. Pol skich dzie ci, po ir landz -

kich, ro dzi si# te" naj wi# cej. 

Bar ba rzy! ców po dzia" w"a sny

Emi gran ci -bar ba rzy% cy dzie l' si# tu, we d!ug

me go su biek tyw ne go od czu cia, na trzy gru py.

Pierw sza to wiel bi cie le Zie lo nej Wy spy. Dla

nich przy jazd tu taj to prze wa" nie przy go da, wy -

zwa nie, do &wiad cze nie. Wie dz', "e Ir lan dia jest

kra jem o bo ga tej kul tu rze i sta ra j' si# jak naj -

le piej wy ko rzy sta( swój czas tu taj (pra cu j', stu -

diu j', od kry wa j' no we pa sje) i in te gru j' si#
z oto cze niem. 

Gru pa dru ga: pol scy mal kon ten ci. Ma !o co

im si# tu taj po do ba, ma !o co in te re su je i naj -

cz# &ciej chc' tyl ko za ro bi( i szyb ko wy je cha(.
Funk cjo nu j' prze wa" nie w pol skich en kla wach

i ra czej nie in we stu j' tu taj w swój roz wój.

Trze cia gru pa – bar ba rzy% ca za do mo wio ny.
Za sta na wia si# la ta mi nad de cy zj' o po wro cie.

Wie lu ku pu je tu taj miesz ka nia, do my i nie trak -

tu je tej zmia ny pla nów ja ko po ra" ki. Przy cho -

dzi mo ment, kie dy tak oczy wi sty kie dy& po wrót

sta je si# fik cj'. Miesz ka j' tu co naj mniej kil -

ka lat, s' prze wa" nie za do wo le ni i... za do mo -

wie ni. 

W przy ro dzie rzad ko co& funk cjo nu je w ide -

al nie czy stym sta nie. Czas i Ir lan dia zmie nia

Po la ków. Skraj no &ci si# u!a dza j'. 

Po nie wa# jest "a twiej

Kie dy za py ta( przy pad ko wo na po tka nych

w Ir lan dii Po la ków: dla cze go tu miesz ka j', za -

wsze po ja wia si# stwier dze nie: – bo tu taj jest
(a twiej. )a twiej jest zna le$( pra c#, wy cho wy -

wa( dzie ci, dzie ciom jest !a twiej w szko le. )a -

twiej by( les bij k' lub ge jem, !a twiej, kie dy my -

&lisz o swo jej eme ry tu rze. 

Sin gle i ca "a resz ta

Su per mar ket. Oj ciec ro dzi ny pcha du "y
wó zek wy pe! nio ny... dzie( mi. Trój ka w &rod -

ku, dwój ka ska cze do oko !a. Ro dzi na z czwór -

k', a na wet pi't k' dzie ci to nic nie zwy k!e go

w Ir lan dii. Astan dar do wy emi grant na po cz't -
ku jest sam…

Wi#k szo&( emi gran tów to oso by m!o de

i sin gle. Wy da je si#, "e cz# &ciej na le "'
do gru py wiel bi cie li Ir lan dii. Pra cu j', ba wi'
si# – pro wa dz' nor mal ne "y cie. Tu "y cie sin -

gla jest swo bod niej sze, bo Ir lan dia jest bar -

dzo li be ral na; ni ko go nie in te re su je za bar dzo

"y cie pry wat ne dru giej oso by, ani orien ta cja

sek su al na.

– Ir lan dia jest )ycz li wa oso bom ta kim jak
ja – mó wi Ol ga. W ka) dym mie *cie t+ czo we fla -
gi wska ), ci miej sca, w któ rych mo) na si+ swo -
bod nie spo tka-. [...]. Kie dy Ir land czy cy, wi dz,c
mnie z dziew czy n,, py ta j, – Je ste *cie pa -
r,? – nie ma w tym )ad ne go na ce cho wa nia!
Tyl ko zwy k(e ludz kie py ta nie, na któ re za wsze
tu otwar cie od po wia dam. Na co* ta kie go
w Pol sce trze ba b+ dzie jesz cze d(u go po cze ka-. 

Wie lu wy je cha !o z Pol ski z po wo du pro -

ble mów ro dzin nych. Tu taj do cho dz' psy -

chicz nie do sie bie, z cza sem two rz' zwi'z -

ki al bo da j' so bie wi# cej cza su na po by cie

os!a wio nym sin glem. S' tu ano ni mo wi i za -

czy na j' no we "y cie.

Po nad 20% emi gran tów przy je cha !o ze

wspó! ma! "on kiem, a z cza sem &ci' gn# !o resz -

t# ro dzi ny. By wa, "e przy la tu je si# na chwi l#,
a po tem na st# pu je zmia na pla nów:

– Przy je cha li *my do Ir lan dii z m+ )em na po -
grzeb szwa gra. Te raz miesz ka my tu taj, pra cu -
je my i opie ku je my si+ dzie- mi mo jej sio stry. [...]
Ja zna la z(am pra c+ w ci, gu pierw sze go ty go -
dnia, m,) po mie si, cu i po sta no wi li *my zo sta-.
[...] Po za my ka li *my wszyst kie spra wy [w Pol -

sce] i je ste *my. Gdy by *my wy naj mo wa li wi+k -
szy dom, chy ba na wet mój ta to by tu taj przy -
je cha(. [...] jest sam w Pol sce. Je dy ne, cze go tu
bra ku je, to ro dzi na i przy ja cie le. [...]. W cza -

sie roz mo wy pod cho dzi ma !y szkrab i mó -

wi – pa ni do nos przy sz(a i go da (a… Pa ni

Bar ba ra pro mie nie je. – A to jest chy ba naj wa) -
niej szy po wód na sze go po zo sta nia tu taj. Có recz -
ka nie spo dzian ka – Pau lin ka! 

Ro dzi ny wy naj mu j' do my, cza sa mi te" ku -

pu j', a za ci' ga j'c kre dyt na kil ka na &cie, czy kil -

ka dzie si't lat, po dej mu j' de cy zj# o po zo sta niu.

Ma j'c ro dzi n# sp# dza si# czas ra czej z in ny mi

ro dzi na mi, prze wa" nie pol ski mi. Ko rzy sta si#
te" us!ug pol skich zna jo mych pro wa dz' cych

tu taj swo je biz ne sy. 

Do ro &li id' do pra cy, dzie ci do szko !y. Ir -

landz kie ma lusz ki sp# dza j' cza sa mi ca !y dzie%
w "!ob ku ju" od 10 mie si' ca "y cia. Pol scy ro -

dzi ce naj cz# &ciej nie od da j' tak ma !ych dzie -

ci do "!ob ków, ale w ka" dej gru pie wie ko wej

jest co naj mniej jed no, dwo je pol skich ma lu -

chów. Stan dar do wa pol ska ro dzi na ma tu taj

dwój k# dzie ci. By wa, "e pra cu je tyl ko jed -

na oso ba, a dru ga zaj mu je si# dzie( mi, pro wa -

dzi dom czy pra cu je do ryw czo.

Ol ga – po cho dzi z ma !e go mia stecz ka nie -

da le ko Gli wic. Do Ir lan dii przy je cha !a ze

swo j' dziew czy n'. Miesz ka tu od sied miu lat.

Otwo rzy !a si# tu na lu dzi i na uczy !a si# mó wi(.
Na ra zie zde cy do wa nie nie wró ci do Pol ski.

Bar ba ra M' dre la – &wi# to ch!o wi czan ka.

W Ir lan dii miesz ka z m# "em od sied miu lat.

Przy zwy cza ili si#, za pu &ci li ko rze nie. S', bo po -

trze bu je ich ro dzi na. Do Pol ski ra czej nie

wró c'.

Hard wor king…

Je &li za py ta( Ir land czy ków o pierw sze sko -

ja rze nia ze s!o wem „Po lak”, to za wsze si# us!y -

szy – hard wor king pe ople. Mo" na po wie dzie(,
"e do brze pra cu je my za do bre pie ni' dze, ale to

chy ba pew ne uprosz cze nie. 

Pra cu je my wsz# dzie: od sek to ra us!ug

po spe cja li stów, któ rzy nie czu j' si# emi gran -

ta mi, bo s' w sta nie po ra dzi( so bie w ka" dym

miej scu na &wie cie. Opie kun ki w przed -

szko lach, na uczy cie le, wy k!a dow cy uni wer -

sy tec cy – to te" cz# sto na si ro da cy. Wy ra sta -

j' te" pol skie biz ne sy – skle py, punk ty

ga stro no micz ne, warsz ta ty sa mo cho do we,

punk ty na pra wy kom pu te rów, biu ra ra chun -

ko we, stu dia fo to gra ficz ne, fir my ku rier -

skie, przed szko la. Re je stra cja jed no oso bo wej

fir my zaj mu je 15 mi nut, a pra cow ni cy urz# -
dów s' "ycz li wi. 

Bez pra cy te" si# da wy "y(... W Ir lan dii, jak

wsz# dzie, na st# pu j' ci# cia, ale wci'" z za po -

mo gi mo" na "y( na przy zwo itym po zio mie. S'
ta cy, któ rzy ta kie wspar cie do brze wy ko rzy stu -

j', pod no sz'c kwa li fi ka cje w ra mach ofe ro wa -

nych kur sów, po tem znaj du j' pra c#. Pe wien pro -

cent Po la ków jed nak przy po mo cy os!a wio nej

na szej „za rad no &ci” do sko na le wy ko rzy stu je

sys tem. 

Wi#k szo&( Po la ków ci#" ko i uczci wie tu taj

pra cu je, pro wa dz'c nor mal ne "y cie, na ja kie nie

by !o by ich sta( w Pol sce, przy po dob nej pra -

cy. Ten, kto chcia! tyl ko za ro bi( i wró ci(, cz# -
sto pra co wa! na dwa eta ty lub bra! du "o nad -

go dzin. Pra co wa! sze&( lub sie dem dni

Bar ba rzy% cy

na Wy spie

LI DIA 

G)ÓW KA 

Ol ga – po cho dzi z ma "e go mia stecz ka nie da le ko Gli wic. Do Ir lan dii 
przy je cha "a ze swo j$ dziew czy n$. Miesz ka tu od sied miu lat. Otwo rzy "a si%
tu na lu dzi i na uczy "a si% mó wi&. Na ra zie zde cy do wa nie nie wró ci do
Pol ski.

Bar ba ra M$ dre la – 'wi% to ch"o wi czan ka. W Ir lan dii miesz ka z m% #em od sied -
miu lat. Przy zwy cza ili si%, za pu 'ci li ko rze nie. S$, bo po trze bu je ich ro dzi na.
Do Pol ski ra czej nie wró c$.

B

(szkic moc no su biek tyw ny)
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w ty go dniu, miesz ka j!c naj ta niej, oszcz" dza -

j!c i pro wa dz!c #y cie skraj ne go bar ba rzy$ cy.

Je %li zo sta&, to z cza sem si" zmie ni& i ju# nie chce

tak #y'.
Emi gran ta, zw&asz cza te go ze %rod ka, cz" -

sto do pa da syn drom spo cz" cia na lau rach. Zna -

laz& pierw sz! pra c", to nic, #e nie jest to pra ca

ma rze$, ade kwat na do pol skie go wy kszta& ce -

nia, ale na po cz! tek prze cie# trze ba co kol wiek. 

– Pra cu j! ja ko bin man [...] W Pol sce w "y -

ciu nie pra co wa# bym ja ko $mie ciarz [...].

Po pierw sze, nikt nie trak tu je tej pra cy ja ko

po ni "a j% cej [...]. Na po cz%t ku [...] wsty dzi #em

si! pod nie$& g#o w!. Z cza sem za uwa "y #em,

"e lu dzie nie uda j%, "e nas nie ma – mó wi

Woj tek. 

Tu taj ka# dy cle aner ma imi" i je go pra ca jest

wa# na, a nikt, oprócz bin ma na, nie cie szy si"
ta k! sym pa ti! dzie ci i ro dzi ców, jak lol li pop la -

dy czy lol li pop man (oso ba prze pro wa dza j! ca

dzie ci przez uli c" obok szko &y). 

– Za czy na #am, tak jak wi!k szo$&, od sprz% -
ta nia i opie ki nad dzie& mi. Obec nie pra cu -

j! ja ko per so nal ny do rad ca, sty li sta w eks -

klu zyw nym bu ti ku, a tak "e ja ko dy rek tor

kre atyw ny przy ró" nych pro jek tach na zle -

ce nie prze wa" nie pro jek tan tów mo dy. [...] Ten

kraj jest przy stan kiem w mo jej dro dze – mó -

wi Pa try cja. – Nie, nie czu j! si! emi gran tem

w Ir lan dii, ale te" nie je stem oby wa te lem te -

go kra ju, to wi da&. ‘Emi grant” – to s#o wo

ma ja ki$ smut ny, ne ga tyw ny wy d'wi!k dla

mnie. Je stem… so b%, i tak chc!, by mnie

trak to wa no.

Po bo! ny jak Po lak

Je ste %my w kra ju ka to lic kim: po nad 90%

szkó& w Ir lan dii to szko &y ka to lic kie. W ka# -
dej jest k! cik z fi gur k! Mat ki Bo skiej, a na -

uk" za czy na si" od mo dli twy. By wa, #e na -

wet msze s! od pra wia ne w szko &ach. 

Na te re nie ca &ej Ir lan dii, w ka# dym wi"k -

szym sku pi sku Po la ków s! pol skie msze,

mo# li wo%' spo wie dzi oraz udzia &u w ini cja -

ty wach or ga ni zo wa nych przez dusz pa ster -

stwa. Wszyst ko jest, a wier ny lud? Star sze

po ko le nie emi gran tów, zw&asz cza ma j! ce pro -

blem z j" zy kiem, ak tyw nie uczest ni czy

w #y ciu pol skich pa ra fii. Znaj du j! tu po czu -

cie wspól no ty. M&od si, obo j"t nie, z któ rej gru -

py emi gran tów, prze wa# nie na po cz!t ku

ma ni fe stu j! sw! wol no%' wo bec Ko %cio &a.

Prze ci"t ny emi grant -bar ba rzy$ ca idzie

na msz", kie dy czu je po trze b" za nu rze nia si"
w pol sko %ci.

Po la cy nie uczest ni cz! t&um nie w pol skich

mszach. W jed nym z wi"k szych miast w Ir -

lan dii, z kil ko ma ty si! ca mi na szych ro da ków,

na mszy %red nio mo# na zo ba czy' oko &o stu

osób. Apo geum pol skiej po bo# no %ci, a ra czej

przy wi! za nia do tra dy cji na st" pu je w Wiel -

k! So bo t". 

Cra ic and gas!

W pi!t ko wy wie czór w Ir lan dii uli ce za czy -

na j! by' t&ocz ne, a pu by p" ka j! w szwach. Tam

pie ni si" Gu in ness, s&y cha' Cra ic and Gas

(z ge lic kie go cra ic: za ba wa, dzia nie si"; gas:

co% za baw ne go, kto% za baw ny). M&o de po ko -

le nie Po la ków, z ka# dej gru py bar ba rzy$ ców,

by wa w pu bach. Dla mal kon ten tów to stra ta

pie ni" dzy i cza su, a wiel bi cie le irish pubs szu -

ka j! miejsc z do br! mu zy k! i wie lo kul tu ro -

wym to wa rzy stwem. Przed sta wi ciel bar ba -

rzy$ skie go %rod ka w pu bie by wa nie za cz" sto,

z cza sem si" prze ko nu je, zw&asz cza #e mo# -
na zna le(' pu by, któ re s! pra wie pol skie.

Tra dy cja so bot nich wyj%' jest bar dzo

moc na w%ród Ir land czy ków, cho' te# cza sem

lu bi! po sie dzie' przed TV. Do my za miesz -

ka ne przez Po la ków cz" sto wska zu j! an te -

ny z lo go jed nej z na szych ko mer cyj nych sta -

cji. Szcze gól nie star si Po la cy ko cha j! te le -

wi zj", da je ona na miast k" oj czy zny, ale te#
nie po zwa la wyj%'. Cz"%' z nich nie wy cho -

dzi, nie wy da je pie ni" dzy i s&a bo cie szy si"
#y ciem. 

Ra zem, a jed nak osob no

Pa trz!c na ma lut kich Oisi nów czy Ro si -

ne, któ rzy s! dwu j" zycz ni, nie mo# na mie'
w!t pli wo %ci, #e pe wien pro cent Po la ków zin -

te gro wa& si" bar dzo do brze. To naj cz" %ciej

wiel bi cie le Ir lan dii: zna j! na wet le piej od nie -

któ rych miej sco wych kul tu r" ir landz k!. Ta

gru pa %wia do mie pro mu je te# pol sk! kul tu -

r" i wp&y wa na pro ces in te gra cji. Od wie czo -

ru dla zna jo mych z pol skim ki nem, a#
po dni kul tu ry pol skiej w naj wi"k szych

mia stach. Jed nak, jak na tak du #! Po lo ni", ta -

kich ak cen tów w ir landz kim #y ciu kul tu ral -

nym nie jest zbyt wie le. 

Tem pe ra tu ra pa trio ty zmu

Jed n! z wad Po la ków ujaw nia j! c! si"
na ob cym te re nie jest kry ty kanc two: nie

wp&y wa to do brze na sto pie$ in te gra cji. To,

co swoj skie, jest do bre, a ob ce jest mier ne,

w&a %nie bar ba rzy$ skie (w ne ga tyw nym zna -

cze niu). W pew nej gru pie emi gran tów pa trio -

tyzm cza sa mi ob ja wia si" w po sta ci pro stac -

kie go szo wi ni zmu. Mó wi!c o Ir land czy kach,

do ko nu j! po dzia &u na „my” (wszyst ko nor -

mal ne, jak na le #y, so lid ne, „jak w Eu ro pie”)

i „oni” ze swo im za pó( nie niem, prza %no %ci!
(„gdy by nie Unia, to co by tu mie li – tyl ko

ziem nia ki i ka mie nie”). Na dal kry ty ku je

si" ab sur dy #y cia w oj czy( nie, ale tyl ko do -

pó ty, do pó ki Ir land czyk np. nie za %mie je si"
z na szych au to strad – wte dy wy bu cha pa trio -

tyzm. Do ty czy to nie wiel kiej, lecz g&o %nej

gru py emi gran tów.

J" zyk

Po ziom zna jo mo %ci j" zy ka ma nie w!t pli -

wie naj wi"k szy wp&yw na sto pie$ in te gra -

cji ze %ro do wi skiem ir landz kim. Sta ty sty ki

z 2011 ro ku po da j!, #e pra wie 25% Po la ków

miesz ka j! cych w Ir lan dii po s&u gu je si" an -

giel skim s&a bo lub w ogó le go nie zna. Ba -

rie ra j" zy ko wa wy mu sza za cho wa nia skraj -

nie bar ba rzy$ skie i funk cjo no wa nie „mi" dzy

swe mi”. Jed nak na wet ci, któ rzy za pew ni -

li so bie na miast k" Pol ski na miej scu, mu sz!
cza sem wej%' w ir landz kie %ro do wi sko.

Sto pie$ in te gra cji jest ade kwat ny cza sa mi te#
do licz by lat tu sp" dzo nych. Na po cz!t ku

czu j! si" bez piecz niej ze swo imi, a z cza sem

chc! po zna' in nych. Ale na wet po la tach

miesz ka nia na Wy spie b" dziesz cz" %cio wo

ob cy za spra w! niu an sów j" zy ko wych i bra -

ku za nu rze nia w kon tek sty hi sto rycz ne,

kul tu ro we.

Wy da je si", #e jest ma &o bli skich przy ja( -
ni mi" dzy Po la ka mi a Ir land czy ka mi. Ra czej

przy ja( ni my si" z emi gran ta mi z in nych

pa$stw. So li dar no%' emi gran tów, po czu cie

ob co %ci, kom plek sy przy by sza -bar ba rzy$ cy,

ró# ni ce kul tu ro we? Wszyst kie go po tro ch".

Fa# szy wy kon tra cham

Ró# ni ce kul tu ro we ma j! zna cz! cy wp&yw

na re la cje pol sko -ir landz kie i in te gra cj". Ir -
land czy cy s! za wsze grzecz ni. Po wtó rz!
„thank you” wie le ra zy w ci! gu dnia, przy by -

le drob nost kach, bo tak by li wy cho wa ni. Dla

Po la ka brzmi to sztucz nie, a na wet fa& szy wie.

Na to miast nasz brak wie lu po dzi" ko wa$ lub

raz po wie dzia ne jest od bie ra ne ja ko gbu ro -

wa to%' i brak kul tu ry. 

Po lak wy ra #a wprost swo je po gl! dy, jest

bez po %red ni, a by wa te# po tom kiem pra dziad -

ka Cha ma. Co mu le #y na ser cu, jest na j" -
zy ku. W kul tu rze ir landz kiej ta kie za cho wa -

nie jest nie do po my %le nia. Tu taj pra wie nikt

bez po %red nio nie zwró ci dru gie mu uwa gi. Je -

%li jest to w re la cjach w pra cy, to na le #y pro -

si' zwierzch ni ka o in ter wen cj". St!d by wa,

#e prze ci"t ny Ir land czyk po strze ga prze ci"t -
ne go Po la ka ja ko „ru de” (nie grzecz ny, gru -

bia$ ski), bo ten bez czel nie mó wi, jak mu si"
co% nie  po dob a, a Ir land czyk dla Po la ka by -

wa prze wa# nie fa& szy wy: u%mie cha si",
a po tem idzie do sze fa i si" skar #y. Pol ska

rosz cze nio wo%' rów nie# wp&y wa na s&a b! in -

te gra cj". 
Po nad to Ir lan dia ma si" go rzej ni# la ta te -

mu, Ir land czy cy, mi mo #ycz li wo %ci dla ob -

co kra jow ców, cz" %ciej tra c! cier pli wo%'
i szu ka j! win nych za ist nia &ej sy tu acji.

Bar ba rzy$ ca bie rze, bar ba rzy$ ca da je

Emi grant przy wo zi swo j! kul tu r". Mo #e
wy bra' i przy swo i' ele men ty no wej al bo po -

zo sta' tyl ko przy swo jej. Dla emi gran tów

%wia do mych cho' tro ch" swo je go bar ba rzy$ -
stwa kon fron ta cja wzbo ga ca. Tyl ko wy j!t ko -

wo opor ni ni cze go nie chc! od tej kul tu ry,

oprócz lep sze go #y cia. 

Po la cy lu bi! w Ir land czy kach po go d" du -

cha, wy ro zu mia &o%', to, #e po tra fi! cie szy'
si" #y ciem i po prze sta' na ma &ym. I jesz cze

po tra fi! u%miech n!' si" do nie zna jo me go.

Zw&asz cza star sze po ko le nie jest bar dzo

#ycz li we, a wszy scy ce ni! so bie swoj -

sko%', lo kal no%' i wol niej szy tryb #y cia. To

wszyst ko udzie la si" te# miesz ka j! cym tu -

taj Po la kom.

Wzra sta w nas te# sto pie$ za ufa nia spo -

&ecz ne go. Nie za my kasz au ta na dwie se kun -

dy i zo sta wiasz kurt k" w pu bie bez ner wo -

we go zer ka nia. 

Bar ba rzy$ ca bie rze, ale te# da je. Zmia -

na i w&a sny roz wój s! war to %ci!, ale s! te#
cza sem oku pio ne po czu ciem zdra dy w&a sne -

go kra ju i t" sk no ty. 

Jed nak na bar ba rzy$ ców w Ir lan dii ju# si"
nie cze ka. Pa ra fra zu j!c Ka wa fi sa „Ci lu dzie

by li ja kim% roz wi! za niem”. Te raz trze ba

zna le(' roz wi! za nie jak si" ich po zby'.
Przy naj mniej cz" %ci.

!

Zuch z Polskiej Szko#y w Galway

F
o
t.

 K
a
ta

r
z
y
n
a
 F

r
a
(c

z
a
k



10

jed nych z naj bar -
dziej zna nych pre -

hi sto rycz nych lu dów, któ re ode gra !y
szcze gól n" ro l# w roz wo ju cy wi li za cyj -
nym Eu ro py, z pew no $ci" za li czy% mo& -
na sta ro &yt nych Cel tów. To w!a $nie im,
jesz cze na d!u go przed eks pan sj" pa' stwa
rzym skie go na te re ny Eu ro py $rod ko wej
i za chod niej, na le &y za wdzi# cza% upo -
wszech nie nie me ta lur gii &e la za, po wsta -
nie wie lu no wych ga !# zi wy twór czo $ci
oraz in ten syw ny roz wój wy mia ny han -
dlo wej. (wia dec twem osi" gni# te go przez
Cel tów wy so kie go po zio mu cy wi li za cyj -
ne go by !o bi cie w!a snej mo ne ty oraz
stwo rze nie na du &ych ob sza rach Eu ro py
cy wi li za cji pro to miej skiej, opar tej na du -
&ych, sil nie umoc nio nych osie dlach,
tzw. op pi dach. By !y to wiel kie cen tra ad -

mi ni stra cyj no -rze mie$l ni cze, któ rych
funk cje od po wia da !y o$rod kom miej -
skim. Sa mi za$ Cel to wie, na zy wa ni Gal -
la mi, bu dzi li swo imi osi" gni# cia mi po -
dziw tak wy bit nych przed sta wi cie li
$wia ta rzym skie go, jak Ju liusz Ce zar.
(wia dec twem tej fa scy na cji, a za ra zem
nie zwy kle wa& nym )ró d!em in for ma cji
o $wie cie sta ro &yt nych Cel tów jest dzie -
!o Ce za ra Com men ta ri de bel lo Ga li co,
opi su j" ce dro bia zgo wo zwy cza je i kul -
tu r# Cel tów na te re nie dzi siej szej Fran -
cji i Bry ta nii.

Za nim jed nak Cel to wie stwo rzy li tak
roz wi ni# t" cy wi li za cj# i roz po cz# li okres
do mi na cji na znacz nych ob sza rach, sta -
no wi li je den z wie lu lu dów pre hi sto rycz -
nej Eu ro py. Po cz"t ko wo za miesz ki wa li
te ren gór ne go do rze cza Re nu i Du na ju.

Za gi nio ne
$wia ty 
– Cel to wie
w Kar pa tach 
Za chod nich

BO GU S*AW 
CHO R+ ,Y

Ju& wte dy, pod wp!y wem im pul sów 
kul tu ro wych, p!y n" cych m.in. z te re nu 
$ród ziem no mor skich ko lo nii grec kich
(np. Mas sa li – dzi siej szej Mar sy lii), oraz
dzi# ki roz wi ni# tej wy mia nie han dlo wej,
wy ró& nia li si# bo gac twem oraz wy so kim
po zio mem wy twór czo $ci rze mie$l ni czej.
Jesz cze przed ro kiem 400 p.n.e. Cel to wie
roz po cz# li po wol ny pro ces roz prze strze -
nia nia si#, do cie ra j"c do pó! noc nej Hisz -
pa nii, Fran cji oraz Bry ta nii. Jed nak naj -
wi#k sza fa la ich eks pan sji na st" pi !a
w na st#p nych stu le ciach. W tym cza sie
Cel to wie za sie dli li te re ny Eu ro py $rod -
ko wej, do tar! szy na po !u dnie – do pó! noc -
nej Ita lii i pó! noc nych Ba! ka nów. W III w.
p.n.e. za gra &a li na wet Gre cji, a nie wiel -
ki ich od!am – Ga la to wie – w pó) niej -
szym cza sie do tar! do Azji Mniej szej.
Okres do mi na cji Cel tów w Eu ro pie do -
bieg! kre su w ko' cu I w. p.n.e. W Eu ro -
pie Za chod niej mia !o to miej sce za spra -
w" eks pan sji im pe rium rzym skie go,
któ re w po cz"t kach na szej ery opie ra !o
swo je gra ni ce na Re nie i Du na ju. W Ko -
tli nie Kar pac kiej gro) nym ry wa lem Cel -
tów by li ju& od I w. p.n.e. sta ro &yt ni Da -
ko wie, a tak &e na pie ra j" ce od pó! no cy
ple mio na ger ma' skie.

Trwa j" ca czte ry stu le cia do ba do mi na -
cji kul tu ry cel tyc kiej w Eu ro pie, zna la -
z!a swój wy raz rów nie& w pe rio dy za cji
dzie jów pre hi sto rycz nych Eu ro py. W ar -
che olo gii eu ro pej skiej okres ten na zwa -
ny jest la te' skim (od na zwy jed ne go ze
sta no wisk ar che olo gicz nych), a ma te rial -
n" kul tu r# lud no $ci z te go cza su okre $la
si# mia nem la te' skiej. Nie tyl ko do mi -
nu je ona na te re nach za miesz ka nych
przez Cel tów, ale tak &e, przez tzw. pro -
ces la te ni za cji, sil nie od dzia !u je na in ne
spo !ecz no $ci za miesz ku j" ce te re ny $rod -
ko wo eu ro pej skie i pó! noc no eu ro pej skie.

Nie w"t pli wie ta k" ro l# ode gra !y spo -
!ecz no $ci cel tyc kie za miesz ku j" ce en kla -
wy w po !u dnio wej cz# $ci obec nych
ziem pol skich – oko li ce Wro c!a wia,
Kra ko wa oraz P!a sko wy &u G!ub czyc kie -
go. Ol brzy mie zna cze nie dla te go te re -
nu mia !a rów nie& bli sko$% du &ych 
cen trów w Cze chach, na Mo ra wach
i w po !u dnio wo -za chod niej S!o wa cji 
– ob sza rach za miesz ka nych przez cel tyc -
kie ple mio na Bo jów i Wol ków. 

Jed nym z te ry to riów, któ re po zo sta !o
pod wp!y wem od dzia !y wa' kul tu ry cel -
tyc kiej by! ob szar za chod nich Kar pat. To
tu taj znaj do wa !y si# do god ne, na tu ral ne
przej $cia po zwa la j" ce na ko mu ni ka cj# te -
re nów po !o &o nych na pó! noc od !u ku
Kar pat i Su de tów z Po !u dniem. By !a to
przede wszyst kim Bra ma Mo raw ska,
przez któ r" pro wa dzi! wy ko rzy sty wa ny
g!ów nie w cza sach ce sar stwa rzym skie -
go s!yn ny szlak bursz ty no wy. Oprócz niej
funk cjo no wa !y za pew ne szla ki ko mu ni -
ka cyj ne przez prze !# cze kar pac kie – np.
Ja b!on kow sk" czy Po lhor sk". 

Ob sza ry kar pac kie nie by !y w tym
okre sie bez lud ne. Za miesz ki wa !a je lud -
no$%, któ ra za pi sa !a nie zwy kle in te re su -
j" c" kar t# w spu $ci) nie kul tu ro wej Kar -

Do
Zrekonstruowana zagroda kultury puchowskiej w Liptovskiej Marze na S!owacji
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pat Za chod nich i do dzi! sta no wi obiekt
za in te re so wa nia wie lu ba da czy pre hi sto -
rycz nych dzie jów te go re jo nu. Cho dzi
o tzw. kul tu r" pu chow sk#, roz wi ja j# c# si"
na te re nach !ród gór skich i pod gór skich
S$o wa cji, Mo raw i po $u dnio wej Pol ski.
Na zwa po cho dzi o miej sco wo !ci Pu chov
na S$o wa cji, gdzie od kry to jed no z jej
pierw szych sta no wisk ar che olo gicz nych.
Po wsta $a w wy ni ku po $# cze nia ele men -
tów kul tu ry cel tyc kiej oraz miej sco wej
tra dy cji po tom ków lud no !ci za miesz ku -
j# cej ten te ren ju% od cza sów m$od szej
epo ki br# zu, zwi# za nej z tzw. kul tu r# $u -
%yc k#. Osad nic two kul tu ry pu chow skiej
opar te jest na osie dlach obron nych zlo -
ka li zo wa nych na trud no do st"p nych for -
mach te re no wych oraz to wa rzy sz# cych
im osa dach otwar tych. 

Osie dla te umiej sco wio ne s# bar dzo
licz nie na ob sza rach s$o wac kiej cz" !ci
Kar pat, kon cen tru j#c si" w do rze czu
gór ne go Wa gu, Ni try i Hro nu oraz w ob -
r" bie !ród gór skich ko tlin: Spi sza, Lip to -
wa i Ora wy. Znacz nie mniej !la dów te -
go osad nic twa re je stru je my w pol skiej
cz" !ci Kar pat. Wy st" pu j# one w Ko tli nie
S# dec kiej, Be ski dzie Za chod nim oraz
na te re nach pod kra kow skich.

Z osie dli kul tu ry pu chow skiej po cho -
dz# bar dzo licz ne przed mio ty %e la zne,
!wiad cz# ce o du %ej zna jo mo !ci ob rób ki
%e la za w!ród miesz ka& ców te go ob sza -
ru. In wen tarz kul tu ry w znacz nej mie rze
sta no wi# wy ro by cel tyc kie – na czy nia to -
czo ne na ko le z do miesz k# gra fi to w# do -
da wa n# do ma sy ce ra micz nej lub te%
przed mio ty me ta lo we – ozdo by i uzbro -
je nie. Wy st" pu j# tu rów nie% mo ne ty bi -
te w miej sco wych cen trach osad ni czych.
Wska zu je to na znacz ny udzia$ lud no !ci
cel tyc kiej w roz wo ju tej kul tu ry. Jej po -
ja wie nie si" w Kar pa tach na le %y wi# za'
z mi gra cj# z po $u dnia od$a mu Cel tów za -
miesz ku j# cych Ko tli n" Kar pac k#. Do sz$o
do te go praw do po dob nie pod wp$y wem
pre sji ry wa li zu j# cych z ni mi Da ków
oraz nie po ko jów zwi# za nych z prze su ni" -
cia mi lud no !ci ger ma& skiej.

y tu owa nie w Kar -
pa tach Cel tów zga -

dza si" z in for ma cja mi za war ty mi
w rzym skich (ró d$ach pi sa nych. W dzie -
le pt. Ger ma nia, z I w. n.e., Ta cyt wy mie -
nia cel tyc ki (ga lij ski) lud Ko ty nów.
Mie li oni za miesz ki wa' Kar pa ty, a ich
g$ów nym za j" ciem mia $o by' ko pal -
nic two oraz prze twór stwo rud %e la za.
W 2. po $o wie II w. n.e. z Ko ty na mi oraz
ger ma& skimi Kwa da mi star li si" Rzy mia -
nie w cza sie tzw. wo jen mar ko ma& -
skich. W 179 r. n.e. do tar li oni na te ren
obec ne go Tren czy na – sta ro %yt ne go
Lau ga ri cio. )wiad czy o tym za cho wa -
na do dzi! in skryp cja wy ku ta w ska le.
Ak cja mi li tar na le gio nów rzym skich
na tym te re nie do pro wa dzi $a do opusz -
cze nia za chod nich Kar pat przez lud -
no!' kul tu ry pu chow skiej. Tyl ko nie licz -
ne punk ty osad ni cze do ku men tu j# jej
prze trwa nie w III w. n.e.

Jak ju% wspo mnia no po wy %ej, na te -
re nie za chod niej stre fy pol skich Kar pat
!la dy osad nic twa kul tu ry pu chow skiej s#
bar dzo nie licz ne. W stre fie obej mu j# cej
po $u dnio w# cz"!' obec ne go wo je wódz -
twa !l# skie go to nie zwy kle in te re su j# ce
zja wi sko kul tu ro we, b" d# ce przy naj -
mniej w cz" !ci spu !ci zn# kar pac kich
Cel tów, jest re pre zen to wa ne przez dwa
osie dla: w Cie szy nie na Gó rze Zam ko -
wej oraz w *yw cu na gó rze Gro jec
(612 m n.p.m.). W oby dwu przy pad kach
ma my do czy nie nia z tzw. osie dla mi wy -
%yn ny mi, usy tu owa ny mi na wznie sie -
niach o na tu ral nych wa lo rach obron nych.
)la dy osad nic twa z te go okre su od kry -
to rów nie% na dwóch ni %ej po $o% nych
sta no wi skach w re jo nie Go le szo wa.
Da lej na za chód, ju% na te ry to rium Re -
pu bli ki Cze skiej, zna ne s# dwa osie dla
wy %yn ne: +ta,í- „+tandl” i +ta,í- „Okro -
uh li ce”. Jesz cze da lej na za chód po $o %o -
ne jest osie dle w Hu kval dach oraz ca $e
sku pi sko osad ni cze kul tu ry pu chow -
skiej w oko li cach P,íbo ra, Kop,ivni cy,
+tram ber ka i Ko je ti na.

W oto cze niu pu chow skie go osad nic -
twa w Bra mie Mo raw skiej funk cjo nu je
cel tyc kie op pi dum na gó rze Ko tou-
w +tram ber ku oraz osie dle rów nin ne
w Kop,ivni cy „+uty ro va stu dan ka” – naj -
da lej wy su ni" ta w tym re jo nie en kla wa
„czy ste go” osad nic twa cel tyc kie go. 

Przyj rzyj my si" ma te ria $om od kry tym
w trak cie ba da& ar che olo gicz nych pro -
wa dzo nych na osie dlach kul tu ry pu -
chow skiej w pol skiej cz" !ci in te re su j# -
ce go nas ob sza ru.

Do mi nu j# cy mi za byt ka mi, po dob nie
jak na wie lu in nych sta no wi skach, jest tu
ce ra mi ka. Obok na czy& le pio nych r"cz -
nie od kry to licz ne frag men ty ce ra mi ki to -
czo nej na ko le, gra fi to wej o for mach i or -
na men ty ce cel tyc kiej. W!ród form na le %y
wy mie ni' przede wszyst kim ró% ne ty py
na czy& ba nia stych i ja jo wa tych ze zgru -
bia $y mi brze ga mi. Cz" sto spo ty ka ne s#
mi sy, w tym for my z brze ga mi za gi" ty -
mi do !rod ka. W!ród ce ra mi ki od kry tej
na osie dlu na Gó rze Zam ko wej w Cie -
szy nie war to zwró ci' uwa g" na na czy -
nia wy ka zu j# ce wy ra( ne wp$y wy wy -
twór czo !ci ce ra micz nej kul tu ry dac kiej. 

W mniej szej licz bie w sto sun ku do ce -
ra mi ki, cho' nie tak rzad ko, re pre zen to -
wa ne s# przed mio ty me ta lo we. Na te re -
nie osie dla w *yw cu -Groj cu od kry to
kil ka eg zem pla rzy %e la znych no %y, za pi -
nek oraz ozdób br# zo wych. War to zwró -
ci' rów nie% uwa g" na za byt ki wska zu -
j# ce na szcze gól nie wy so ki po ziom
roz wo ju cy wi li za cyj ne go. S# to przed -
mio ty po cho dze nia cel tyc kie go – z$o ta
mo ne ta i frag ment pa cior ka szkla ne -
go – od kry te na te re nie osie dla na Gó rze
Zam ko wej w Cie szy nie. Zna le zio no tam
rów nie% eg zem plarz $y% ki od lew ni czej.
Przed mio tem !wiad cz# cym o da le ko si"% -
nej wy mia nie han dlo wej jest bursz tyn od -
kry ty na %y wiec kim Groj cu.

Efek tem prac ar che olo gicz nych s#
nie tyl ko wy mie nio ne wy %ej za byt ki.

Istot ne s# rów nie% za re je stro wa ne po zo -
sta $o !ci bu dow nic twa. Za ob ser wo wa -
no je g$ów nie na te re nie osie dla na Groj -
cu. S# to !la dy po obiek tach za g$" bio nych
w grunt. W wi"k szo !ci przy pad ków to
ró% ne go ro dza ju ja my go spo dar cze, np.
s$u %# ce do prze cho wy wa nia pro duk tów
spo %yw czych. Po je dyn czo zi den ty fi ko -
wa no rów nie% po zo sta $o !ci do mostw
za g$" bio nych cz" !cio wo w grunt, tzw.
pó$ zie mia nek.

te go krót kie go prze -
gl# du efek tów ba -

da& na sta no wi skach w pol skiej stre fie
za chod nich Kar pat wy ni ka, %e ich pro -
ble ma ty ka przed sta wia si" na der in te re -
su j# co. Za rów no sta no wi sko na Gó rze
Zam ko wej w Cie szy nie, jak i Gro jec %y -
wiec ki s# wy su ni" ty mi na pó$ noc punk -
ta mi, zlo ka li zo wa ny mi w stre fach o istot -
nym zna cze niu ko mu ni ka cyj nym.
Zna cze nie to po twier dza j# rów nie% za -
byt ki od kry te na oby dwóch osie dlach.

Bar dzo in te re su j# cy jest pro blem chro -
no lo gii osad nic twa na sta no wi skach na Gó -
rze Zam ko wej w Cie szy nie oraz na Groj -
cu w*yw cu. Czas funk cjo no wa nia osie dla
na Gó rze Zam ko wej w Cie szy nie przy pa -
da g$ów nie na I w. p.n.e. Po dob nie da to -
wa ny jest g$ów ny okres u%yt ko wa nia
osie dla na %y wiec kim Groj cu, cho' mo% -
li we jest tu je go znacz nie wcze !niej sze roz -
po cz" cie. Oby dwa osie dla ist nia $y jesz cze
w I w.n.e., jed nak brak jest !la dów ich u%yt -
ko wa nia w pó( niej szym cza sie. 
)wiad czy to o wy ra( nie wcze !niej szym

za ko& cze niu ich ist nie nia w sto sun ku
do wi"k szo !ci osie dli zlo ka li zo wa nych
po stro nie s$o wac kiej. Ko re spon du je to
jed no cze !nie z kre sem u%yt ko wa nia,
przy pa da j# cym na I w. n.e., osie dli kul -
tu ry pu chow skiej w re jo nie Bra my Mo -
raw skiej (m.in. upa dek gro du Ko je tin -
-Po.aha). Wska zy wa $o by to na wspól n#
przy czy n" ich za ni ku. Mo g$a go spo wo -
do wa' sy tu acja po li tycz na pa nu j# ca ów -
cze !nie w stre fie przej!' ko mu ni ka cyj nych
w za chod niej cz" !ci Kar pat. Ju% pod ko -
niec ostat nie go stu le cia p.n.e. na te re nie
Czech oraz Mo raw, a tak %e po $u dnio wo -
-za chod niej S$o wa cji po ja wi $a si" no wa
lud no!', któ ra za st# pi $a Cel tów. By $y
ni mi ple mio na ger ma& skie Mar ko ma -
nów i Kwa dów. By' mo %e za gro %e nie mi -
li tar ne z ich stro ny, a na wet kon kret na ak -
cja mo g$y by' przy czy n# wy co fa nia si"
osad nic twa pu chow skie go ze stra te gicz -
nej stre fy Bra my Mo raw skiej oraz jej pó$ -
noc no -wschod nie go przed po la.

Czy tak wy gl# da $a jed na z nie zna nych
kart pre hi sto rii Kar pat? Nie ste ty, na osta -
tecz ne roz strzy gni" cie tej kwe stii przyj -
dzie nam jesz cze po cze ka'. Roz wi# za -
nie bo wiem mo g# przy nie!' tyl ko dal sze
pra ce ba daw cze. Nie mniej ju% dzi!, b" -
d#c na szla ku be skidz kim, wo dz#c okiem
po pi"k nych pa no ra mach, war to od kry'
je go ukry ty wy miar – za pis nie zna nych
dzie jów %y j# ce go tu przed wie ka mi
cz$o wie ka.

!
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acz! "o si! od przy -

jaz du Se amu sa He -

aneya na pro mo cj! wy da nych

w Zna ku 44 wier szy w prze k"a dzie

Sta ni s"a wa Ba ra# cza ka. Zbli $a" si!
gru dzie# 1994 ro ku i za przy ja% nio -

ne wró ble na da chach Sztok hol mu

i Kra ko wa &wier ka "y, $e ir landz ki po -

eta jest w tym ro ku mu ro wa nym kan -

dy da tem do Na gro dy No bla. Ma j'c
szan se na gosz cze nie w Kra ko wie

„jesz cze cie p"e go” no bli sty, przy spie -

szy li (my pra ce nad ksi'$ k', za pra sza -

j'c au to ra wraz z t"u ma czem i Pio -

trem Som me rem – któ ry t"u ma czy"
He aneya jesz cze przed Ba ra# cza -

kiem. Nie ste ty, nie uzgod nio na z na -

mi od mien na de cy zja cz"on ków Aka -

de mii Szwedz kiej po krzy $o wa "a nam

pla ny – jed nak tyl ko do pew ne go

stop nia. No bla do sta" Ken za bur)
*e, a He aney – za miast ku po wa& frak

+l'scy Celtowie

i mo bi li zo wa& si! przed ma ra to nem

sztok holm skich ce re mo nii – w swe -

trze, roz czo chra ny i sze ro ko u(miech -

ni! ty zszed" z tra pu sa mo lo tu w pod -

kra kow skich Ba li cach.

Po my" ka szwedz kich aka de mi ków

spra wi "a, i$ ma gicz nych w"a (ci wo -

(ci na bra "a mo ja ka na pa, zwa na po -

tem „no blow sk'”. Na pa mi't ko -

wym, hi sto rycz nym ju$ zdj! ciu

sie dz' na niej, obok m.in. Bro ni s"a -

wa Ma ja oraz Ani i Sta ni s"a wa Ba -

ra# cza ków, Se amus He aney i Wi s"a -

wa Szym bor ska – obo je nie s'
jesz cze no bli sta mi; on zo sta nie nim

za rok, ona – za dwa la ta. Pod czas te -

go wie czo ru Mi "osz za dzwo ni" do nas

z Ka li for nii i roz ma wia" ko lej no

z wszyst ki mi obec ny mi. He aney

swo im ni skim g"o sem po wi ta" go:

„Hal lo, Ma ster!”*) (Pó% niej oka za -

"o si!, $e za miesz czo ny w je go to mie

pt. Sta tion Is land pi!k ny wiersz The
Ma ster po (wi! co ny jest w"a (nie Mi -

"o szo wi). Se amus wy zna" nam, i$
na ko niec roz mo wy Cze s"aw po -

wie dzia" mu: „Pa mi! taj, $e je ste(
w do brych r! kach”. W cza sie jed nej

z ko la cji He aney wy re cy to wa" nam

pi!k ny i za baw ny wiersz o ko cie, na -

pi sa ny w VIII wie ku przez ir landz -

kie go mni cha. Zro dzi "a si! idea, by

wiersz ten za pre zen to wa& pod czas je -

go wie czo ru au tor skie go w Dwor ku

,ow cze go. Pew n' prze szko d! sta no -

wi" brak t"u ma cze nia te go nie by wa -

le re gu lar ne go wier sza na pol ski.

Czym $e wszak jest ta kie za da nie dla

Sta ni s"a wa Ba ra# cza ka? W cza sie po -

ga w!d ki w ka wiar ni, w"' cza j'c si!
od cza su do cza su do roz mo wy,

na kart ce pa pie ru czy bo daj ser wet -

ce, w krót kim cza sie prze t"u ma czy"
Ko ta Pan gu ra w ta ki oto spo sób:

JERZY 

ILLG 

U!wia do mi "em so bie 
w"a !nie, #e na sza przy ja$%

z ze spo "em „Car ran tu ohill”
trwa ju# dzie si&' lat

– co jest wy star cza j( cym
po wo dem, #e by urz( dzi'

ma "y ju bi le usz.
Jak wia do mo, 

w Kra ko wie uwiel bia my 
ju bi le usze,

bo ka# da oka zja 
do wspól nej za ba wy 

jest do bra (to zbli #a nas
do Ir land czy ków

– co z ko lei nie po win no
ni ko go dzi wi',

gdy# jak mó wi le gen da,
w mi tycz nych po cz(t kach

hi sto rii na szych ziem,
wschod ni( gra ni c( 

wp"y wów cel tyc kich 
by "a Wi s"a).

Z
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Kon ty nu uj!c tra dy cj" pro mo cji – in -
te lek tu al nych hap pe nin gów, pod czas
któ rych go #cie wspi na li si" w ogro dach
Zna ku na sztucz n! #cia n" do wspi nacz -
ki (Gó ry nie wzru szo ne Jac ka Wo$ nia -
kow skie go), pa li li na sto sie ku k%" nie -
to le ran cji i kse no fo bii (Mi! dzy Pa nem

a Ple ba nem Ti sch ne ra i Mich ni ka),
okla ski wa li Jac ka Kacz mar skie go
i Grze go rza Tur naua (pa mi" tam, z ja -
k! dziw n! mi n! Mi %osz s%u cha%, i&
„nie ma Mic kie wi cza i nie ma Mi %o -

sza”), za sta na wia li #my si", jak do dat -
ko wo uatrak cyj ni' wie czór He aneya.
Po mys%, i& po ezji ir landz kiej po win -
na to wa rzy szy' mu zy ka cel tyc ka, wy -
da wa% si" do#' oczy wi sty. Ba, ale sk!d
j! wzi!'? To bo daj Ka sia Mach ze Zna -
ku przy nio s%a mi „Ma ga zyn Ga ze ty
Wy bor czej”, w któ rym by% nie wiel ki ar -
ty ku% o ro sn! cej po pu lar no #ci w Pol sce
mu zy ki ir landz kiej, a w#ród wy mie nio -
nych ze spo %ów ja ko je den z naj cie kaw -
szych wska za no gru p" „Car ran tu ohill”

ze (l! ska. Ze wzgl" du na bli skie s! -
siedz two i wie lo let nie zwi!z ki ze (l! -
skiem po sta no wi %em za pro si' w%a #nie
tych ch%op ców z Ryb ni ka i )or. 

Sa l" wy pe% ni %y cia sno usta wio ne
krze s%a, cz"#' pu blicz no #ci przy s%u -
chi wa %a si" z sa li s! sied niej, tym, któ -
rzy si" nie zmie #ci li, po zo sta %a sie*
i ob szer na klat ka scho do wa. Przy sto -
le za sie dli He aney, Ba ra* czak i Som -
mer z Ja nem Ko cha now skim i pi sz! -
cym te s%o wa, w ro gu za na mi

PANGUR BÁN

Written by a student of the monastery

of Carinthia on a copy 

of St Paul’s Epistles, in the eighth century   

I and Pangur Bán, my cat,                            
‘Tis a like task we are at;                            
Hunting mice is his delight,                          
Hunting words I sit all night.                     

Better far than praise of men                       
‘Tis to sit with book and pen;                       
Pangur bears me no ill-will,                       
He too plies his simple skill.                        

‘Tis a merry thing to see                                
At our tasks how glad are we,                        
When at home we sit and find                       
Entertainment to our mind.                            

Oftentimes a mouse will stray                         
In the hero Pangur’s way;                               
Oftentimes my keen thought set                     
Takes a meaning in its net.                             

‘Gainst the wall he sets his eye                       
Full and fierce and sharp and sly;                   
‘Gainst the wall of knowledge!                      
All my little wisdom try.                                

When a mouse darts from its den,                  
O how glad is Pangur then!                             
O what gladness do I prove                             
When I solve the doubts I love!                     

So in peace our tasks we ply                           
Pangur Bán, my cat, and I;                              
I our arts we find our bliss,                              
I have mine and he has his.                             

Practice every day has made                            
Pangur perfect in his trade;                             
I get wisdom day and night                              
Turning darkness into light.                             

Translated from the Gaelic by Robin Flower. 

Tekst angielski pochodzi                          

z antologii The Rattle Beg, Ed. S. Heaney 

and T. Hughes, Faber and Faber, London 1982

KOT PANGUR

Zapisane w VIII w. na egzemplarzu Listów "w. Paw#a 

przez mnicha pobieraj$cego nauki

w klasztorze w Karyntii

Kot mój Pangur w mniszej celi
Obowi!zki ze mn! dzieli:
On po k!tach szuka myszy,
Ja – s%ów szukam w nocnej ciszy.

W ksi"gach tkwi' – zacniejsza sprawa
Ni& #wiatowa cze#' i s%awa.
Wie to kot – i bez z%ej woli,
Jak ja – skromn! prac" woli.

Widok wielce to nadobny:
Kot do pana tak podobny,
Gustuj!cy w ka&dej prawie
Jego pracy i zabawie.

Niech w pó%mroku mysz zaszura –
Padnie pastw! %ap Pangura.
Niech mnie nag%y sens o#wieci – 
Wpadnie w my#li mojej sieci.

Kot z pilno#ci! nies%ychan!
Czyha na swój %up pod #cian!.
Ja – pod murem wiedzy stoj";
Drabinami – my#li moje.

Nie zna kot szcz"#liwszej chwili,
Ni& gdy myszka nos wychyli.
Ja – gdzie& chwile znajd" s%odsze,
Ni& gdy my#l do sensu dotrze?

Tak to obaj bez szemrania
Wype%niamy swe zadania.
Sztuki nasze smutek koj!:
Kot ma swoj!, ja mam swoj!.

Praktyka, natura wtóra,
Czyni kota wzór z Pangura.
Wiedzy b%ysk pod mroku wiekiem
M"drszym czyni mnie cz%owiekiem.

Na podstawie przek#adu Robina  Flowera

t#umaczy# Stanis#aw Bara%czak



14

roz lo ko wa! si" „Car ran tu ohill” – jesz -
cze wów czas bez per ku sji. Kil ka
mu zycz nych „wej#$” #l% skich mu zy -
ków przy j" tych zo sta !o z en tu zja -
zmem przez pu blicz no#$, a co wa& -
niej sze – przez sa me go He aneya,
któ re mu zna jo me d'wi" ki spra wi !y
wy ra' n% przy jem no#$. Ch!op cy umie -
j"t nie prze pla ta li skocz ne ji gi i re ele
z wol ny mi, na stro jo wy mi me lo dia mi,
two rz% cy mi ide al n% opra w" do przy -
wo !y wa nych w wier szach He aneya ir -
landz kich pej za &y, re aliów je go wiej -
skie go dzie ci( stwa, ob ra zów sto dó!
i mle czar ni, opi sów ko pa nia tor fu
i zbie ra nia ja gód. Nie wie dzia !em (ani
nie ma rzy !em) jesz cze wów czas, &e
za kil ka lat do k!ad nie ta kie pej za &e
ogl% da$ b" dzie my ra zem z mu zy ka -
mi „Car ran tu ohill” z wy so kich kli fów
za chod nie go wy brze &a Ir lan dii… 

Nie for mal na cz"#$ wie czo ru, w nie -
co mniej szym gro nie, prze nie sio -
na zo sta !a do po koi re dak cyj nych
na pi" trze, gdzie mu zy cy mie li mo& -
no#$ po roz ma wia nia z po et%. Przy po -
cz" stun ku i wi nie „Car ran tu ohill” na -
dal przy gry wa! go #ciom, któ rych
cz"#$ – jak pu blicz no#$ na ka& dym
kon cer cie tej gru py – nie by !a w sta -
nie usta$ spo koj nie, tyl ko przy kla sku -
j%c do ryt mu po de rwa !a si" do ta( ca.
He aney do brze za pa mi" ta! ten wie -
czór – wspo mi na! go jesz cze wie le lat
pó' niej, przy oka zji wy ró& nie nia i me -
da lu, ja ki wr" czo no mu w pol skiej am -
ba sa dzie w Du bli nie. Zda rza !o mu si"
oczy wi #cie wy st" po wa$ przed znacz -
nie wi"k sz% wi dow ni%, twier dzi! jed -
nak, &e w nie wiel kim wn" trzu Dwor -
ku )ow cze go od biór je go po ezji
by! – co wy ra' nie czu! – wy j%t ko wo
do bry. Wy zna nia te go nie po dyk to wa -
!a czy sta kur tu azja, a do ta kie go w!a -
#nie wra &e nia z pew no #ci% przy czy ni li
si" „#l% scy Cel to wie.

* * *

o lej ne spo tka nie zgru -
p% „Car ran tu ohill”

i He aney em na st% pi !o rów nie& w Kra ko -
wie nie spe! na dwa la ta pó' niej. 

Po sta no wi li #my za pro si$ Ma rie
He aney, &o n" Se amu sa, i przy go to wa$
na jej przy jazd pol skie wy da nie na pi -
sa nej przez ni% ksi%& ki Za dzie wi! t! fa -
l!. Ksi" ga le gend ir landz kich.

Ir landz kie kli ma ty po ezji Se amu sa
i le gend spi sa nych przez Ma rie pod su -
n" !y nam na zw" „Kra kow skie Spo tka -
nia z Po ezj% i Le gen d%”. 

Na drew nia nym po de #cie Se amus
czy ta! wier sze, Ma rie – frag men ty
swej Ksi" gi le gend ir landz kich. Po pol -
sku pre zen to wa li je An na Dym na, 
Je rzy Tre la i Jan No wic ki. Opra w" mu -
zycz n% two rzy! oczy wi #cie „Car ran tu -
ohill” – tym ra zem wspar ty ze spo !em
ta necz nym „Comh lan”, pre zen tu j% -
cym tra dy cyj ne ta( ce ir landz kie.
Pod czci god ny mi skle pie nia mi fru wa -
!y zie lo ne spód ni ce, z bo ku sta n%!
tak &e kra mik, w któ rym – ku zgor sze -
niu nie licz nych lu dzi na bo& nych – go -
#ciom ser wo wa no zim ne go Gu ines sa.
„Car ran tu ohill” jak zwy kle za chwy ci!
i roz grza! zzi"b ni" t% nie co pu blicz no#$
swy mi skocz ny mi ryt ma mi. He aney
zro bi! s!u cha czom nie spo dzie wa ny
pre zent – prze czy ta! wiersz Wi s!a wy
Szym bor skiej prze t!u ma czo ny na an -
giel ski przez Jo si fa Brod skie go.
W sym bo licz ny spo sób na sze spo tka -
nie sta !o si" za tem przy naj mniej
na chwi l" wy ma rzo nym prze ze mnie
Spo tka niem No bli stów. W mrocz nych
kru& gan kach d!u go nie mil k!y bra wa
dla mu zy ków, tan ce rzy, ak to rów i ir -
landz kich go #ci. Po tem by! ju& tyl ko
Gu iness, chleb ze smal cem do star czo -
ny w ca te rin gu przez nie za wod ne go
me ce na sa ar ty stów i sztuk wsze la kich,

Jac ka )o dzi( skie go, oraz pa mi%t ko we
zdj" cia z ir landz ki mi go #$ mi i ze spo -
!em.

* * *

o ja przy ja'( z gru p%
„Car ran tu ohill” za -

cz" !a si" za cie #nia$. Ch!op cy przy sy -
!a li mi swo je no we p!y ty, in for mo wa li
o no wych pro jek tach, ra dzi li si" w ró& -
nych spra wach. Sta ra !em si" by wa$
na ich kon cer tach, gdy tyl ko gra li
w Kra ko wie, ob ser wo wa !em z sa tys -
fak cj%, jak roz wi ja j% si" mu zycz nie,
z ja k% ener gi% id% do przo du, kon cer -
tu j%, na gry wa j%. 

Wio sn% 1997 ro ku w po ro zu mie niu
z Jur kiem Owsia kiem, u któ re go
na „Przy stan ku Wo od stock” „Car ran -
tu ohill” re gu lar nie wy st" po wa!, zro dzi!
si" plan od by cia po dró &y po Ir lan dii.
Owsiak z dwo ma ope ra to ra mi na kr" ci$
mia! dla swo jej te le wi zyj nej „Kr" cio -
!y” re por ta& z Zie lo nej Wy spy, Ta ran -
tu le – jak z w!a #ci w% so bie de zyn wol -
tu r% j" zy ko w% prze mia no wa! ich
Owsiak – mie li by$ bo ha te ra mi te go re -
por ta &u, kon cer to wa$ w pu bach, zwie -
dza$ swo j% przy bra n% oj czy zn", szu ka$
in spi ra cji, a tak &e sta ra$ si" ku pi$ du -
dy, o któ rych ma rzy li od lat. Ja mia !em
by$ kro ni ka rzem tej wy pra wy. Wy ru -
szy li #my z Ka to wic wie czo rem For dem
Trans i tem ozdo bio nym cel tyc ki mi na -
pi sa mi „Car ran tu ohill – Irish and Cel -
tic Mu sic”. 

Po do tar ciu do Du bli na, cz" #cio wo
spon so ru j% ce na sz% wy pra w" fir my Ja -
me son Whi skey i Gu iness za pra sza j%
nas do zwie dze nia ich sie dzib. W so -
bo t" na pierw szy ogie( idzie de sty lar -
nia Ja me so na. Po przej #ciu hal
z ogrom ny mi ka dzia mi, za po zna niu si"
z hi sto ri% naj s!yn niej szej ir landz kiej
whi skey i no wo cze sn% li ni% pro duk cyj -
n%, l% du je my w pro bier ni, gdzie ubra -
ny w tra dy cyj ny uni form mistrz ce re -
mo nii za pra sza nas do sto !ów.
Na st"p nie prze no si my si" do pu bu
po dru giej stro nie uli cy, gdzie kon ty -
nu uje my de gu sta cj" tych sa mych trun -
ków, a tak &e tra dy cyj nych ir landz kich
po traw – któ re, szcze rze mó wi%c, s!a -
bo so bie przy po mi nam.

Na za jutrz w po dob ny spo sób zwie -
dza my bro war Gu ines sa, po czym, ju&
przed po !u dniem nie by wa le po krze pie -
ni na du chu, za li cza my miej sca w Du -
bli nie obo wi%z ko we: s!yn ny bu dy nek
G!ów ne go Urz" du Pocz to we go,
pod któ rym roz po cz" !o si" po wsta nie
w 1916 ro ku, po mni ki Ja me sa Joy -
ce’a i Mol ly Mal lo ne, Tri ni ty Col le ge
z prze pi"k n% D!u g% Sa l% miesz cz% -
c% 200 ty si" cy bez cen nych sta ro dru -
ków, w tym mi tycz n% Bo ok of Kells.
Po tem An ne za bie ra nas na dru gi
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brzeg Za to ki Du bli! skiej, gdzie ogl" -
da my zna n" z Ulis se sa Mar tel lo To wer

i scho dzi my na pla #$ w For ty Fo ot Po -

ol, gdzie m$# czy% ni tra dy cyj nie za #y -

wa li k" pie li na go. Na tym brze gu Za -

to ki pa nu je mi kro kli mat, ro sn" tu

pal my i ró# ne eg zo tycz ne ro &li ny. Za -

pew ne z tych po wo dów, a tak #e dla

pi$k nych wi do ków na pa no ra m$ od -

dzie lo ne go Za to k" Du bli na osie dla j"
si$ tu gwiaz dy ta kie jak De mi Mo ore,

Bru ce Wil lis, Chris de Burgh, Def Lep -

pard. 

W Kin sa le, w hrab stwie Cork, cze -

ka na nas John Ga te ly, któ ry uro dzi' si$
w tam tych stro nach i po ka #e nam

miej sca, do któ rych bez nie go nie

mie li by &my naj mniej szych szans tra -

fi(. Po dro dze cze ka nas wiel ka atrak -

cja – wy ra sta j" ca z p'a skich rów nin

Tip pe ra ry na wy so kiej ska le nie wia ry -

god na twier dza Ca shel, w V wie ku od -

wie dzo na przez &w. Pa try ka i przez

1000 lat po zo sta j" ca sym bo lem w'a dzy

kró lew skiej i ko &ciel nej. Z tru dem

uda je nam si$ opu &ci( wi zyj ne ru iny

i w re zul ta cie, po kil ku go dzi nach sza -

le! czej jaz dy, spó% nia my si$ do Kin -

sa le, gdzie, jak si$ oka zu je, na „Car -

ran tu ohill” cze ka w urz$ dzie mia sta

po wia do mio na o na szym przy je% dzie

pa ni bur mistrz wraz z gru p" rad nych.

Od by wa si$ za im pro wi zo wa na uro czy -

sto&( na cze&( „am ba sa do rów Ir lan dii

w Pol sce”. Wy pchni$ ty na czo 'o na szej

gru py, im pro wi zu j$ nie sk'ad ne prze -

mó wie nie o tra dy cyj nej przy ja% ni, po -

kre wie! stwach i kul tu ro wych wi$ -
zach pol sko -ir landz kich. Otrzy mu je my

wszy scy bor do we kra wa ty z her bem

Kin sa le – jed ne go z naj pi$k niej szych

mia ste czek ir landz kich, o ma low ni -

czych za u' kach i d'u gich, burz li wych

dzie jach. To tu taj w 1601 ro ku kl$ ska

po '" czo nych flot ir landz kiej i hisz pa! -
skiej za ko! czy 'a okres cel tyc kiej &wiet -

no &ci wy spy. Pa nu j" cy tu od te go

cza su An gli cy wznie &li w XVII wie -

ku na mor skim brze gu im po nu j" ce ba -

stio ny For tu Ka ro la, do 1922 ro ku u#y -

wa ne go przez woj ska bry tyj skie, za&
w la tach 60. b$ d" ce go ulu bio nym

miej scem spo tka! hip pi sów.

W urz$ dzie mia sta spo ty ka my si$
z Joh nem, któ ry od t"d b$ dzie przez czte -

ry dni na szym naj wspa nial szym prze -

wod ni kiem. W$ drów k$ po ko lo ro wych

ulicz kach Kin sa le i wy pra w$ do For tu

Ka ro la ko! czy my wie czo rem w pu bie

„Spa ny ard”, gdzie „Car ran tu ohill” da -

je za im pro wi zo wa ny na po cze ka niu

kon cert. Na za jutrz ru sza my przez Ban -

don i Kil lar ney w kie run ku miej sca

szcze gól ne go: naj wy# sze go szczy tu Ir -

lan dii – czy li Car ran tu ohill. To praw dzi -

wa piel grzym ka do %ró de'. Zo sta wia my

sa mo cho dy na wiej skiej dro dze i pod -

cho dzi my pod gó r$ '" ka mi w&ród ka -

mien nych mur ków i prze ra% li wie #ó' tych

krza ków kwit n" ce go #ar now ca. Szczyt

nik nie w chmu rach i re zy gnu je my ze

zdo by wa nia go, gdy# za j$ 'o by to resz -

t$ dnia. Wy star cza nam, #e mo gli &my do -

trze( a# tu taj. 

Pó% nym po po 'u dniem do cie ra my

do Din gle – pi$k ne go ry bac kie go mia -

stecz ka na za chod nim wy brze #u. Tu -

tej sze schro ni sko m'o dzie #o we sta nie

si$ na sz" ba z" wy pa do w" na naj bli# sze

trzy dni i dwie no ce. Pierw sze go wie -

czo ru „Car ran tu ohill” gra w jed nym

z miej sco wych pu bów. Ry ch'o do '" cza -

j" si$ miej sco wi mu zy cy, a wie&(
o wy st$ pie pol skich Cel tów roz cho dzi

si$ po mia stecz ku. Po ja kim& cza sie

w pu bie pa nu je ta ki t'ok, #e z du #ym

tru dem uda je si$ prze chy li( ku fel.

Wi" zan ki me lo dii ir landz kich prze -

cho dz" cych nie ocze ki wa nie w ogni sty

ka wa 'ek gó ral ski wy wo 'u j" praw dzi wy

en tu zjazm ze bra nych. Przed za mkni$ -
ciem po ja wia si$ przed na mi w'a &ci ciel

lo ka lu. – „Who is in char ge he re? – py -

ta. – „Me” – od po wia dam, #e by nie

kom pli ko wa( spra wy. Za to, #e za pe' -
ni li &my pub, wr$ cza mi p$ ka t" ko per -

t$ – od kry wa my z przy jem no &ci", #e
w &rod ku jest 80 fun tów. Na ko niec do -

&wiad cza my cze go&, co ro bi na nas sil -

ne wra #e nie. Kil ka mi nut przed 23.00

od kon tu aru od zy wa si$ dzwo nek ob -

wiesz cza j" cy ostat ni" ko lej k$. Oka zu -

je si$, #e w ca 'ej Ir lan dii punk tu al nie

o tej go dzi nie za my ka si$ wszyst kie pu -

by i jest to eg ze kwo wa ne z bez wzgl$d -

n" skru pu lat no &ci". W'a &ci ciel pu bu,

któ ry z'a ma' by ten prze pis, tra ci kon -

ce sj$.
Po po wro cie do por tu John za bie ra

nas w miej sca, w któ re bez nie go ni -

gdy by &my nie tra fi li. W pew nym mo -

men cie skr$ ca my z as fal to wej szo sy

na ka mie ni st" dro g$ i d'u# szy czas je -

dzie my w kie run ku gór skiej do li ny.

Prze je# d#a my w bród rze k$ i zo sta wia -

my sa mo cho dy na dru gim brze gu. Ci -

sza, snu j" ce si$ w&ród wy so kich ska'
mg'y. Id$ po ka mie niach wzd'u# sp'y -

wa j" ce go do rze ki stru mie nia, od da -

lam si$ od gru py. Po d'u# szym mar -

szu pod gó r$ sa mo cho dy i po zo sta li

w do le ch'op cy wy gl" da j" jak nie wiel -

kie ciem ne punk ci ki. Ogar nia mnie ab -

so lut na, nie wia ry god na ci sza. Nie

s'y cha( na wet pta ków. Wo kó' je dy nie

ma je stat wy nio s'ej pust ki, ta kiej sa mej

jak przed ty si" ca mi lat. Ka mien ne, nie

wia do mo przez ko go usy pa ne sto sy,

mchy, tra wy. Roz ko szu j$ si$ t" chwi -

l" sa mot no &ci i kom plet ne go we -

wn$trz ne go wy ci sze nia. W ko! cu

z oci" ga niem scho dz$ w dó'. Przy sa -

mo cho dach spo ty ka my miej sco wych

pa ste rzy z nie wiel kim czar no -bia 'ym

pie skiem. John roz ma wia z ni mi w j$ -
zy ku ga elic kim. Oka zu je si$, #e pie -

sek ta ki przed sta wia wiel k" war to&(.
Miej sco wi rol ni cy za ka# d" owc$ do -

sta j" od pa! stwa spo r" sub wen cj$
i ho dow la jest dla nich w tej gór skiej,

nie uro dzaj nej oko li cy g'ów nym %ró -

d'em utrzy ma nia. Twier dz", #e nie ma

lep sze go pa ste rza od te go wy trwa 'e -

go i po j$t ne go stró #a – dla te go w tych

stro nach le piej po no( prze je cha(
dziec ko ni# ta kie go psa. Pa ste rze de -

mon stru j" nam, co po tra fi ich po moc -

nik. Je den z nich wy da je gwizd kiem

prze ci" g'y &wist. Pie sek zry wa si$ i p$ -
dzi pod gó r$. Po chwi li nik nie w od -

da li. I wte dy dzie je si$ co& nie zwy k'e -

go: nie ru cho me gór skie zbo cze

wy so ko, na gra ni cy wzro ku, o#y wa.

Oka zu je si$, #e tam w gó rze pa sie si$
nie do strze gal ne dla nie wpraw ne go

oka ogrom ne sta do owiec. Za ga nia ne

przez psa, któ ry jest ju# na ich wy so -

ko &ci, za czy na po s'usz nie prze miesz -

cza( si$ na no we pa stwi sko. Po no( je -

den ta ki pies jest w sta nie spra wo wa(
opie k$ nad wiel kim sta dem, za ga nia(
je na gó r$ i spro wa dza( w dó'. Na s'u -

chaw szy si$ cie ka wych opo wie &ci, #e -

gna my si$ z pa ste rza mi i nie ch$t nie

opusz cza my mi stycz n" do li n$. 
Resz t$ dnia zaj mu je nam jaz da kr$ -

t" dro g" nad sa mym brze giem Atlan -

ty ku wzd'u# wy so ko wy nie sio nych,

kil ku set me tro wych kli fów. Wi do ki

nie wia ry god ne. Co ja ki& czas zje# d#a -

my w dó', na nie wiel kie, ukry te w&ród

ska' pla #e ze z'o tym pia skiem, sk"d
wspi na( si$ mo# na na wy szczer bio ne

ska 'y, bez u stan nie ob le wa ne bia '" ki -

pie l". Po dru giej stro nie dro gi, nad na -

szy mi g'o wa mi roz po &cie ra j" si$ '" ki

po prze ci na ne nie zli czo ny mi ka mien -

ny mi mur ka mi. Co ja ki& czas mi ja my

nie wiel k" wio sk$, gdzie na rusz to wa -

niach schn" re mon to wa ne 'o dzie, któ -

rych dna ob ci" ga ne s" kro wi" skó r".
W tym za k"t ku Eu ro py czas za trzy ma'
si$ nie wia do mo jak daw no te mu.

W to n" cym w z'o ci stej po &wia cie

oce anie jak przed wie ka mi spo czy wa -

j" ska li ste wy spy – jed na, o kon tu rach

le #" ce go ry ce rza, do z'u dze nia przy po -

mi na prze nie sio ny tu taj przez ta jem n"
moc Gie wont. Wszyst ko to trwa

pod po wie ka mi, gdy na sy ce ni tym

pi$k nem pi je my pi wo i po si la my si$
po za cho dzie s'o! ca w przy dro# nym

pu bie.

Na st$p ne go ran ka po #e gna nie z Din -

gle. Dzi k" gór sk" dro g" w&ród je zior

od wo zi my Joh na przez Tra lee do Kin -

sa le, ser decz nie dzi$ ku je my mu za po -

&wi$ co ny nam czas i ru sza my wzd'u#
po 'u dnio we go wy brze #a w kie run ku

ko lej nej de sty lar ni Ja me so na w Mi dle -

ton, a po jej zwie dze niu – ju# do por -

to we go Ros sla re, sk"d pro mem od p'y -

wa my do An glii. )e gnaj, cu dow na,

nie za po mnia na Ir lan dio! Mu sz$ tu
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jesz cze po wró ci!, prze cie" za le d wie
Ci# do tkn$ %em.

* * *

pi#! mie si# cy po
na szym po wro cie

z Ir lan dii, 4 pa& dzier ni ka 1997 r., do -
k%ad nie w rok po kon cer cie u Do mi -
ni ka nów to wa rzy sz$ cym wie czo -
ro wi Ma rie i Se amu sa He aney ów,
„Car ran tu ohill” wy st$ pi% w Kra ko -
wie na mo je za pro sze nie po raz
trze ci. Tym ra zem oka zj# sta no wi -
%o „Spo tka nie Po etów Wscho du
i Za cho du”, or ga ni zo wa ne prze ze
mnie w ra mach Fe sti wa lu „Kra -
ków 2000” pod pa tro na tem Wi s%a -
wy Szym bor skiej i Cze s%a wa Mi %o -
sza – pa ry no bli stów, ja k$ nie
mo g%o by po szczy ci! si# "ad ne in ne
mia sto. Ir lan di# re pre zen to wa% tym
ra zem Paul Mul do on, naj wy bit niej -
szy obok He aneya po eta, ese ista,
dra ma turg i t%u macz ir landz ki, wy -
k%a da j$ cy cre ati ve wri ting na pre sti -
"o wym uni wer sy te cie w Prin ce ton,
USA. Zdu mie wa j$ co po dob ny do
swe go imien ni ka Pau la McCart -
neya, Mul do on oka za% si# uro czym
kom pa nem po etyc kich bie siad, nie -
zwy kle mi %ym cz%o wie kiem, ale
przede wszyst kim zna ko mi tym po -
et$. Wy st$ pi% na wspól nym wie -
czo rze w po ra "a j$ cym su ro wym
pi#k nem go tyc kim ko 'cie le 'w. Ka -
ta rzy ny – ra zem z ta ki mi twór ca mi
jak To mas Tranströmer, Jew gie nij
Riejn i Cze s%aw Mi %osz. Przed o% ta -
rzem wznie sio no es tra d#, na któ rej
za sie dli po eci, po nich za' za j# li
miej sca mu zy cy. Ze wzgl# du
na Mul do ona opra wa by %a kla sycz -
nie cel tyc ko -ir landz ka. Gwiaz d$
wie czo ru by% naj s%yn niej szy ir landz -
ki du dziarz, Liam O’Flynn, któ ry
wy st$ pi% z na le "$ cy mi do ab so lut nej
czo %ów ki ir landz kich mu zy ków or -
ga ni st$ Ro dem Mc Vey’em i gi ta rzy -
st$ Ar tym McGlyn nem. Ma j$ cy
w swo im do rob ku na gra nia z Eny$,
Mar kiem Knop fle rem i naj wi#k -
szy mi gwiaz da mi trzej mi strzo wie
da li fan ta stycz ny po pis opa no wa nia
in stru men tów, a so lów ki O’Flyn -
na na du dach i ma le( kim fle ci ku
whi stle wpra wi %y pu blicz no'! w na -
strój nie omal mi stycz ny. Co wspa -
nia %e, rów nie go r$ co pu blicz no'! ta
przy j# %a gru p# „Car ran tu ohill”.
Ch%op cy, uskrzy dle ni obec no 'ci$
ir landz kich mi strzów, wznie 'li si#
na wy j$t ko we wy "y ny i gra li jak na -
tchnie ni. Utkwi% mi w pa mi# ci wi -
dok opa tu lo ne go w cie p%y p%aszcz
Mi %o sza, sie dz$ ce go obok Ca rol
z no ga mi na wol nym krze se% ku
przed nim (z oba wy przed zim -

skiem ci$ gn$ cym od ka mien nej po -
sadz ki), wpa trzo ne go w roz 'wie tlo -
n$ sce n# i z wy ra& n$ przy jem no 'ci$
ch%o n$ ce go skocz ne me lo die gra ne
przez Dar ka Soj k# na akor de onie,
whi stle i bo dh ra nie, Ma! ka Pasz ka
na skrzyp cach, Zbysz ka Sey d#
na man do li nie i bu zu ki, Bog da -
na Wi t# na gi ta rze i Ada ma Drew -
nio ka na ba sie. Ten za chwyt Mi %o -
sza za owo co wa! mia% nie d%u go
nie zwy k%ym za pro sze niem… 

* * *

kwiet niu 1998 ro ku
przy ja ciel Mi %o sza

i znaw ca je go twór czo 'ci, pro fe sor
Ro bert Fag gen zor ga ni zo wa% w Cla -
re mont McKen na Col le ge, opo dal
Los An ge les czte ro dnio wy „Cze slaw
Mi losz Fe sti val”. Zje cha li si# na nie -
go naj wy bit niej si ame ry ka( scy po -
eci, kry ty cy i li te ra tu ro znaw cy,
w'ród nich He len Ven dler, Ja ne
Hir sh field, Ro bert Hass, Ro bert
Pin sky, Le onard Na than, a tak "e wy -
k%a da j$ cy na Ha rvar dzie i Yale Se -
amus He aney i To mas Venc lo va.
Rów nie sil na by %a re pre zen ta cja
pol ska, z pro fe so ra mi Ja nem B%o( -
skim i Alek san drem Fiu tem, An drze -
jem Wa lic kim, Ada mem Za ga -
jew skim, Bro ni s%a wem Ma jem, Ada -
mem Mich ni kiem, Wojt kiem Kar -
pi( skim. Przez czte ry dni od ra -
na do wie czo ra w prze szklo nej sa li
na to n$ cym w kwia tach kam pu sie
wy g%a sza no re fe ra ty, czy ta no wier -
sze, dys ku to wa no o po ezji i naj ró" -
niej szych aspek tach twór czo 'ci Mi -
%o sza. On sam, ze s%u chaw ka mi
na uszach, w sku pie niu wy s%u chi wa%
wier szy i to cz$ cych si# de bat, sa me -
mu pra wie si# nie od zy wa j$c. Ostat -
nie go wie czo ru, wy ra& nie wzru -
szo ny, ura czy% nas wspa nia %ym
ze sta wem wier szy. Wy zna% po tem,
"e tych kil ka dni by %o dla nie go
znacz nie przy jem niej szych ni" no -
blow ski ty dzie( w Sztok hol mie.
Z da la od zgie% ku me diów, bez ka -
mer i g$sz czu mi kro fo nów, w stwo -
rzo nej przez przy ja ció% at mos fe rze
"ycz li wo 'ci i po dzi wu dla Mi strza,
rów nie wa" ne go dla nas, Po la ków,
jak i dla Ame ry ka nów, sp# dzi li 'my
u stóp o'nie "o nej gó ry wzno sz$ cej
si# nad po bli skim Los An ge les pi#k -
ne i wa" ne, wy pe% nio ne in ten syw no -
'ci$ i sku pie niem chwi le. 

Na wy ra& ne "y cze nie Mi %o sza
Bob Fag gen za pro si% na Fe sti wal za -
pa mi# ta ny z Kra ko wa ze spó% „Car -
ran tu ohill”. Ch%op cy przy le cie li do
Cla re mont pó& n$ no c$ no cy i za nim
po wa li% ich jet lag, zd$ "y li obu dzi!
pó% ho te lu, k$ pi$c si# ra do 'nie w ba -

se nie po %o "o nym na we wn#trz nym
dzie dzi( cu „Cla re mont Inn”. Pod -
czas prze rwy w ob ra dach da li ple ne -
ro wy kon cert na kam pu sie, pod ry wa -
j$c do ta( ca na tra wie stu den tów
o wszyst kich ko lo rach skó ry. Po raz
dru gi za gra li w cza sie po "e gnal ne -
go ban kie tu – ser decz nie okla ski wa -
ni, szcz# 'li wi i dum ni, "e mo gli
uczest ni czy! w tym nie zwy k%ym
wy da rze niu.

* * *

o tem by %o jesz cze
wie le spo tka( i kon -

cer tów. Naj bar dziej utkwi% mi w pa -
mi# ci nie zwy k%y, cu dow ny wie czór 15
stycz nia 2005 ro ku w za sy pa nej 'nie -
giem, roz 'wie tlo nej w ciem no 'ciach
Mu zycz nej Owczar ni w Szczaw ni cy -
-Ja wor kach. Ch%op cy za gra li z jazz ma -
na mi: Ur szu l$ Du dziak, Woj cie chem
Ka ro la kiem, To ma szem Szu kal skim,
Krzysz to fem )cie ra( skim, Mar kiem
Ra du lim, Ber nar dem Ma se lim, Ro ber -
tem Cze chem. Ir landz kie me lo die
prze cho dzi %y w fan ta stycz ne im pro wi -
za cje. Drew nia ne 'cia ny, po kry te 
pla ka ta mi i zdj# cia mi, nie po wta rzal -
ny kli mat, 'wiet na pu blicz no'!, 
fan ta stycz na for ma wszyst kich mu zy -
ków – to wszyst ko z%o "y %o si#
na praw dzi we wy da rze nie mu zycz ne.
Po d%u" szej prze rwie Ta ran tu le wy da li
mi si# pe% ni te go sa me go ognia, co za -
wsze, ale jak by doj rzal si, jesz cze bar -
dziej per fek cyj nie zgra ni, brzmi$ cy
cie ka wiej. Ir landz kie me lo die, re we -
la cyj nie za aran- "o wa ne wspól nie z jaz -
zo wy mi mi strza mi, na bra %y nie co -
dzien nej prze stron no 'ci, po sze rzo ne
zna ko mi ty mi im pro wi za cja mi stwo -
rzy %y mu zycz n$ prze strze( o wie le
bar dziej wie lo wy mia ro w$ i bo ga -
t$ – za cho wu j$c jed no cze 'nie tra dy -
cyj n$ "y wio %o wo'! i tem pe ra tu r#.
Kie dy dzi' wy cho dz# z ich kon cer tu,
wiem, "e po dwu dzie stu sze 'ciu 
la tach gra nia mu zy ki cel tyc kiej i ir -
landz kiej ze spó% nie tyl ko osi$ gn$%
w niej praw dzi we mi strzo stwo, ale te"
ma jesz cze w so bie du "y po ten cja%,
ener gi# i po trze b# roz wo ju. Po tem
jesz cze raz sta n# li 'my z ze spo %em
Car ran tu ohill na jed nej sce nie. W kra -
kow skiej Man dze od by% si# wie czór
wspo mnie( po 'mier ci Se amu sa He -
aneya. Nie mal do k%ad nie w dwa dzie -
'cia lat od chwi li pierw sze go spo tka -
nia z ir landz kim no bli st$ w Dwor ku
*ow cze go w gro nie "e gna j$ cych go
przy ja ció% nie mo g%o za brak n$! wspa -
nia %ych, wier nych )l$ za ków.

!

*) Mi strzu

W P

W
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– Ile! to lat „Car ran tu ohill” spra -
wia przy jem no"# mi $o "ni kom mu -
zy ki cel tyc kiej w Pol sce i po za jej
gra ni ca mi?

– Po cz! tek ist nie nia ze spo "u da tu -
je my na rok 1987, czy li ist nie je my
w nie zmie nio nym sk"a dzie ju# 27
lat.

– To je den fe no men. Dru gi to
ten, !e w la tach osiem dzie si% tych
ubie g$e go stu le cia zna le& li si' na (l% -
sku m$o dzi lu dzie, któ rzy za in te re -
so wa li si' mu zy k% ir landz k%, zu pe$ -
nie wte dy w Pol sce nie zna n%.

– Na sze za in te re so wa nie mu zy k!
cel tyc k! wi! #e si$ z fil mem „Ro bin
Ho od” i prze pi$k n!, na stro jo w!
mu zy k! ze spo "u Clan nad, ja ka ten
film ilu stro wa "a. Fa scy na cja mu zy -
k! te go ze spo "u spo wo do wa "a, #e za -
cz$ li %my szu ka& co raz g"$ biej i do -
cie ra li %my w tych po szu ki wa niach
do twór czo %ci ar ty stów b$ d! cych co -
raz bli #ej 'ró de" mu zy ki cel tyc kiej.
Tak w"a %nie do tar li %my do mu zy ki
ze spo "u „The Chie fta ins” i in nych,
a wte dy oka za "o si$, #e ist nie j! ca -
"e po k"a dy prze pi$k nej mu zy ki, któ -
rej w na szym kra ju nikt nie zna.
Prze szli %my przez etap ucze nia si$,
na %la dow nic twa, a# wresz cie w 1992
ro ku po raz pierw szy po je cha li %my
do Ir lan dii, do na szej wy ma rzo nej Ir -
lan dii, gdzie wzi$ li %my udzia"
w warsz ta tach mu zycz nych or ga ni -
zo wa nych co rocz nie dla ob co kra -
jow ców w Sli go. Te warsz ta ty
do dzi% s! pro wa dzo ne przez naj wy -
bit niej szych znaw ców i wy ko naw -
ców mu zy ki ir landz kiej i lu dzie
z ca "e go %wia ta tam w"a %nie si$
zje# d#a j!, by do tkn!&, na uczy& si$
tej mu zy ki. Te warsz ta ty da "y nam
bar dzo wie le. Mo# na po wie dzie&, #e
sta "y si$ ta k! wy rzut ni!, któ ra wy -
nio s"a nas do ta kie go po zio mu, #e
wszy scy od czu li %my, i# sta "a si$
nie tyl ko na sz! pa sj!, ale tak #e spo -
so bem na #y cie i tak po zo sta "o a#
po dzie( dzi siej szy. 

– Trze cim fe no me nem zwi% za -
nym z dzia $al no "ci% ze spo $u, jest
fakt, i! po któ rym" z ko lei po by cie
w Ir lan dii zo sta li "cie uzna ni przez
tam tej sz% pu blicz no"# za swo ich
i nie by $a to by naj mniej kur tu -
azja.

– By wa li %my tam wie lo krot nie
i zda rza "y si$ nam sy tu acje nie zwy -
kle mi "e: kon cer tu je my gdzie% na po -
"u dniu kra ju i pod cho dzi do nas cz"o -
wiek, któ ry mó wi: – Wy to chy ba
mu si cie by& gdzie% z pó" noc nej Ir lan -
dii, bo u nas na po "u dniu to si$ gra tro -
szecz k$ ina czej. – Nie przy sz"o mu
do g"o wy, #e je ste %my z in ne go kra -
ju. Do wo dów, #e nie 'le nam to gra -

Ir landz ka mu zy ka,
%l! ski tem pe ra ment

Z BOG DA NEM WI T) (Car ran tu ohill)
roz ma wia WI TOLD TU RANT

nie mu zy ki cel tyc kiej wy cho dzi,
mie li %my na praw d$ wie le. Na wet
us"y sze li %my kie dy% w Sli go, #e kie -
dy si$ nas s"u cha, to chcia "o by si$ po -
"! czy& oba re gio ny w je den, któ ry
móg" by si$ na zy wa& Sli go le sia. My -
%l$, #e jest to spra wa na sze go wczu -
cia si$ w t$ mu zy k$, jej na strój i ten
dru gi jej „po k"ad”, emo cjo nal ny.
Wy gl! da na to, #e nam si$ to uda "o.
Cza sa mi gra my za szyb ko, ale to chy -
ba spra wa na sze go pol skie go %l! skie -
go tem pe ra men tu.

– Ko lor zie lo ny, to ko lor Ir lan dii.
Nie jest wi'c przy pad kiem, !e
wszyst kie wa sze ma te ria $y pro mo -
cyj ne utrzy ma ne s% w tej bar wie.

– To praw da. Ha s"o „*l!sk – Zie lo -
na Wy spa” to tak #e ty tu" na szej naj wi$k -
szej pro duk cji kon cer to wej. Ale ta zie -
le( ma po dwój ne zna cze nie. Chce my
po ka za&, #e *l!sk, jak si$ cz$ sto uwa -

#a, to nie sa me od cie nie sza ro %ci, ale tak -
#e zie le(, któ ra tu jest tak po trzeb na i do -
ce nia na. Nie wszy scy u%wia da mia j! 
so bie, #e to dru gi w kra ju re gion
pod wzgl$ dem te re nów zie lo nych. Po -
nad 30% po wierzch ni *l! ska, to s! la -
sy, to jest zie le(. Na sza zie lo na mu zy -
ka wy bit nie na da je si$ do pro mo wa nia
zie lo ne go *l! ska. St!d te# w pierw szych
dniach wio sny, w oko li cach dnia %w. Pa -
try ka or ga ni zu je my ju# od kil ku lat
w Za brzu im pre z$ b$ d! c! pod su mo wa -
niem ró# nych dzia "a( ar ty stycz no -eko -
lo gicz nych pro wa dzo nych przez eko lo -
gów i przez nas w ci! gu ca "e go ro ku.
Jest to ro dzaj kam pa nii ma j! cej na ce -
lu po ka za nie zna cze nia tej zie le ni, ju#
nie sym bo licz nej, a rze czy wi stej, dla na -
sze go re gio nu.

– Dzi' ku j' bar dzo za roz mo w'. 

!
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W KA WIAR NI AVION, KTÓ REJ NIE MA 
(frag men ty)

PI SA NIE

To w!a "nie pi sa nie, nie blond war ko czy ki, któ re mi nie ba wem ob ci# to i nie per li sty "miech dziec ka, któ ry wkrót ce brzmia!
dziw nie w do mu, któ ry na za wsze opu "ci! mój uko cha ny wu jek; to pi sa nie, bez tro skie ry my, któ re za wsze mia !am pod r# -
k$ i u%y wa !am ich w od po wied nich mo men tach; to w!a "nie pi sa nie po zwo li !o mi za ist nie& ja ko isto cie od r#b nej, in nej

od tych wszyst kich dzie ci z osie dlo we go po dwór ka, mo %e !ad niej szych, mo %e bar dziej sk!on nych do szcz# "cia i do ka -

ra nia za wi ny nie za wi nio ne, na przy k!ad brak j# zy ka w g# bie w mo men tach, kie dy trze ba by !o wy ar ty ku !o wa& po cze -

sku to, co mi w du szy gra !o w in nym j# zy ku. Prze le wa nie na pa pier te go wszyst kie go, co wi sia !o w po wie trzu i na de mn$,
by !o pró b$ oswo je nia rze czy wi sto "ci i po go dze nia si# z tym, cze go zmie ni& nie mo g!am. Pi sa nie – ry tu al ne li za nie ran

i jed no cze "nie kom pres na ra ny prze ze mnie za da ne…

ME TA XU

Je stem Mo hi kan k$. Mo je in dia' skie imi# brzmi „Ta, Któ ra Stoi Na Mo "cie”. W ro dzin nych opo wie "ciach za wsze po ja -

wia! si# ja ki" most, zmie nia !y si# tyl ko rze ki, most by! za wsze, by mo% na by !o na nim sta& i wy pa try wa&, sk$d przyj d$
na si al bo ob cy. W cza sie woj ny, a po tem ju% na wet w mi# dzy cza sie, na si cz# sto sta wa li si# ob cy mi, jak to na po gra ni -

czu. Cza sem wy star czy !o sta& na mo "cie i za sta na wia& si#, ja kie po zej "ciu na sta !y l$d za sta nie si# pa' stwo. Gra ni ce,

zw!asz cza te na rze kach, by wa j$ p!yn ne.

Most za wsze ko ja rzy! mi si# z za wie sze niem, z nie do okre "le niem. Sto j$c na "rod ku mo stu gra nicz ne go je ste" bez pa' -
stwow cem, bo to jest miej sce dla tych, któ rzy lu bi$ ba lan so wa& po mi# dzy. „Sto j# na gra ni cy dwóch "wia tów, w %ad nym

nie czu j# si# u sie bie.” To z To ma sza Man na.

Wsia dasz do po ci$ gu, któ ry ma ci# za wie(& z miej sco wo "ci A do miej sco wo "ci B. Ro bisz wdech i two je %y cie ule ga po -

zor ne mu za trzy ma niu. Sie dzisz i jed no cze "nie si# po ru szasz. Nie ma jed no "ci cza su i miej sca. Po dró% te% jest za wie sze -

niem, nie do okre "le niem. Kim je ste" w tym cza sie? Miesz ka' cem ja kie go mia sta? Oby wa te lem ja kie go pa' stwa? By cie

„po mi# dzy”, me ta xu – to z Si mo ne We il. Wresz cie przy by wasz do ce lu i przy cho dzi po ra na wy dech. Mo %e wes tchnie -

nie ulgi. Nie ma ju% nie pew no "ci, jest sta !y l$d pod no ga mi. 

Mo ja ro dzi na sta now czo zbyt wie le cza su sp# dza !a na mo stach i w po ci$ gach. To ja ki" na kaz? Zew? Der Zwang. 

ONA

Ona przy cho dzi, sia da na brze gu !ó% ka i z prze kor nym u"miesz kiem wy ci$ ga sen spod mo ich ple ców jak po mi# te prze -

"cie ra d!o. Noc na brzmie wa, a my pa trzy my na sie bie tak, jak by cho dzi !o o ja ki" po je dy nek. Wi dz# na sze twa rze w lu -

strach… Jej ma rzy si# to, co po sia dam, a ja od da !a bym jej wi#k szo"& te go wszyst kie go za obiet ni c#, %e wró c# tam, sk$d
przy sz!a i wszyst ko po na pra wiam. Wy pra su j# ca !u ny, przy wo !am po ca !un ki i ra do sny "miech, po za cie ram nie szcze gól -

ne wra %e nia.

PÁLA VA. SK!D PRZY CHO DZI MY I DO K!D IDZIE MY?

W Cie szy nie mia !am ta k$ tra s#: dom – cmen tarz – dom. Py ta nia za da wa ne wuj ko wi, po tem wuj ko wi i dziad ko wi, w ko' -
cu wuj ko wi, dziad ko wi i bab ci. Gdzie spo czn$ mo je ko "ci?

Pála va jak py ta nie i od po wied(, po cz$ tek i ko niec. Ko "ci !ow ców ma mu tów i ich pa le oli tycz na We nus z V)sto nic, do któ -

rej z bie giem lat upodab nia si# ka% da ko bie ta, któ ra nie ma si! lub am bi cji, by wal czy& z na tu r$ i si !$ gra wi ta cji. 

Pála va. Jak ostat nia po dró% Ach ma to wej do W!och, w"ród win nic i bia !ych ska!. Jak lu stro wo dy, na któ re lu bi! pa trze&
Brod ski. „Twój czar na de mn$ trwa...”
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BON SAI

By !a wierz b" p!a cz" c", przy nu dza j" c".
I przy szed! los -ogrod nik z no #y ca mi.

Po przy ci na!, co si$ da !o.

Te raz jest jak co ol bon sai,

krzew mod ny. 

Po uk!a da ny. Ch!od ny.

2. An na je dzie po ostat ni! na gro d"

Wol na. Gdzie% w da li przede mn" ma ja czy

Tao r mi na. Kto% tam te raz pie cze chleb,

bo pew nie ze chc" mnie przy wi ta& po s!o wia' sku.

Sie dz$ w prze dzia le pierw szej kla sy, cho&
w mo im #y ciu naj cz$ %ciej sta !am na ko ry ta rzu,

gdzie wia !o. Przy gl" dam si$ cy pry som, kto% rze( bi!
te kszta! ty, gdy znu dzi !a mu si$ po spo li to%&
na szych drzew na pó! no cy. Po ci"g mi ja Ro vi go,

miej sco wo%& bez strze li stych wie# i akwe duk tów.

W Ita lii ma !o jest miejsc, w któ rych mo# na

na chwi l$ zre zy gno wa& z eg zal ta cji. Lau re at ka.

Przed %miert ne za szczy ty. Ja d$ do Tao r mi ny,

a ju# my %l$ o po wro cie. Tam cze ka kto%,
kto jesz cze nie wy emi gro wa!. Ro sja

to szcze gól na klat ka i wkrót ce obo je j"
opu %ci my. Bel la Ita lia, tu kie dy% si$ spo tka my,

Jo si fie, nad wo da mi. 

3. An na Wszech ro sji

Za sn$ !a, trze ba scho wa& t$ bu tel k$
po wód ce. Te go by nam hi sto ria li te ra tu ry

nie wy ba czy !a. Resz ty nie trze ba,

kry ty cy sa mi przy pu dru j" jej nos.

Wbrew po zo rom by !a kru ch" ko bie t"
i ci" #y !a jej ta ko ro na. Na wet bez te go

szta fa #u po trzeb ne jej by !o mo je ra mi$.
Kie dy tak szli %my przez mia sto,

czu !em po mi mo p!asz cza jej puls.

To wra ca w cza sie bez sen nych no cy

za miast ty ka nia ze ga ra. Nasz czas,

cho& ju# daw no ode sz!a.

By !em gierm kiem kró lo wej bez zie mi.

Dzi% je stem tu !a czem. Jej ber !o
tur la si$ po kon ty nen tach.

PÁLA VA. ZI MA

bia !y ko %ció! nad wo da mi

dzwon za po mnia! o swo im ser cu

w tym za wie sze niu i ci szy

idzie my w%ród ska mie nia !ych win nic

któ re wy ci" ga j" r$ ce ku nie bu

bez dom ni jak Adam i Ewa

po se zo nie

gdy za mkni$ to raj a jesz cze

nie otwar to %wia ta

KRA JO BRA ZY PO BI TWIE

Od lat tam i z po wro tem

przez po la Au ster litz

po ci" giem sa mo cho dem

na prze !aj na bo sa ka

by po la tach spoj rze&
z dy stan su na swój w!a sny

kra jo braz po bi twie

i po my %le& z ulg"

Mo g!am prze cie# je( dzi&
tam i z po wro tem

przez po la Wa ter loo

AN NA, KTÓ REJ NIE MA…

„! "!#$%&' %()*. „&+,- )& ."(/( )(/... 
)**+ ),-+./0+

1. An na w Ko ma ro wie

Cze go mo g$ od cie bie ocze ki wa&, 
Jo si fie? 1e przyj dziesz, spoj rzysz na por tret

na %cia nie, po wiesz: „Mo di glia ni”,

a ja b$ d$ za cho dzi& w g!o w$,
czy po my %la !e% to sa mo: „Tak, on ju#
nie #y je, a ona go po zna !a
w tam tej epo ce, kie dy j" ma lo wa!.”

Na jed nym brze gu m!o do%&, na dru gim 

ja, po mi$ dzy wie je wiatr, ten sam,

któ ry za trza sn"! drzwi mo je go dom ku

w Ko ma ro wie. 

Ry
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Tu, gdzie nasz dom... 

d!c uli c!, prze cho dz!c obok sie -
bie, po zdra wia my si" ski nie niem

g#o wy lub zdaw ko wym „cze$%”.
Szcz"$% Bo &e, czy „... b" dzie po -
chwa lo ny” s! ju& co raz rzad sze.
Miesz ka niec od miesz ka' ca od gro dzo -
ny szpa le rem &y wot ni ków cz" sto nie
wie, kim jest je go naj bli& szy s! siad.
Nie gdy$, gdy z pól pie czo #o wi cie
zbie ra li $my Bo &e plo ny, a ka& dy k#os
by# na wa g" z#o ta, gdy po go da nie roz -
piesz cza #a, na sze d#o nie po ma ga j!c,
wza jem nie si" uzu pe# nia #y. Ja d!c
do pra cy, szli $my do te go sa me go au -
to bu su. By# czas na roz mo w", bli& sze
po zna nie. Obec nie, gdy wy je& d&a -
my z po se sji sa mo cho dem, uwa &a my
na to, by tyl ko si" nie stuk n!%. Nad -
cho dzi jed nak ta ki czas, &e za s#y sza -
ne s#o wo z s! sied nie go po dwór ka, pi# -
ka, któ ra prze le cia #a nad &y wo p#o tem
czy ja kie$ in ne zda rze nie spo wo du j!,
&e za mie nia my zda nie. I oka zu je si",
&e si" zna my. 

W" dru j!c po gór skich $cie& kach,
wy po czy wa j!c w gó ral skich izbach
czy obo zu j!c w Ry cer ce, Ustro niu –

Nie ro dzi miu, w Je le $ni, Bren nej, Bie -
rach czy w in nych gór skich wio skach
nie wy klu czo ne, &e si" spo tka li $my. Oni
znów pra co wa li w po wsta #ych na na -
szej zie mi za k#a dach, ko pal niach
i u nas cz" sto za pu $ci li swo je ko rze -
nie. 

I znów si! zna my

rud no gdzie$ by% i nie oprze% si"
po ku sie po zna nia te go miej sca.

Bez nie go w" drów ka czy wy ciecz ka
nie by #a by pe# na, stra ci #a by swój
sens. B" d!c tam (w gó rach), w" dru -
j!c po be skidz kiej zie mi po zna wa li -
$my jej prze sz#o$%. I wie my. Nie
do$%, &e przy ro da su ro wa, zie mia
do upra wy trud na, to jesz cze okre sy
znie wo le nia; nie miec ka oku pa cja.
Ro dzi mych miesz ka' ców mia #o tam
nie by%. Wi"c ich wy sie dla no. Sta wia -
j! cych opór roz strze li wa no, cha #u py
pa lo no, nie raz z ich miesz ka' ca mi.
Pod czas po by tu w Ry cer ce, po ka za -
no nam te miej sca.

„Mo je go krew ne go zna le zio no w po -
go rze li sku. Sie dzia# sku lo ny... Spa lo -
ny. Bo nie chcia# od da% i opu $ci%

W ma ju 1947 ro ku ks. Ewald Ka sper czyk za pro -

po no wa" pa ra fia nom w Tu rzy #l$ skiej Mat k!
Bo %$ Fa tim sk$ na pa tron k! bu do wa ne go no we go

ko &cio "a. Po mi mo sta wia nych przez pe ere low -

skie w"a dze trud no &ci i sto so wa nych sank cji,

ju% 13 pa' dzier ni ka 1948 ro ku pa ra fia nie po wi ta li

w ko &cie le ob raz Mat ki Bo %ej Fa tim skiej na ma lo -

wa ny przez gó ra la, ar ty st! ma la rza z Ru pien ki ko -

"o Ka mesz ni cy, (le %$ cej obec nie w Ko nia ko wie

w Gmi nie Isteb na) Fran cisz ka Wor ka – Wo jar skie -

go. Mie si$c pó' niej, 14 li sto pa da 1948 ro ku, bp Sta -

ni s"aw Adam ski do ko na" ak tu po &wi! ce nia ko &cio -

"a. Tym fak tem god nie uczczo no 30. rocz ni c!
ob ja wie( fa tim skich. To, co wy da rzy "o si! sze&) -
dzie si$t pi!) lat te mu, za in spi ro wa "o Ko "o Zwi$z -

ku Gór no &l$ skie go w Tu rzy #l$ skiej do zor ga ni -

zo wa nia piel grzym ki, b! d$ cej za ra zem spo tka niem

gó ra li ze Zwi$z ku Pod ha lan Od dzia "ów *y wiec -

kie go i #l$ skie go ze #l$ za ka mi. +$ czy nas bo wiem

wie le. Jed nak za gu bie ni w co dzien nych tru dach %y -

cia, przy t"o cze ni te ra' niej szo &ci$, nie raz nie zda -

je my so bie z te go spra wy.

BOGUS(AW
KNISZKA

Braterstwo

swo jej oj co wi zny”; rzu ci# w roz mo wie
obec nie ju& miesz ka niec na szej wio ski.
Ta kich miejsc w Be ski dzie by #o wi" -
cej. A jest to zie mia od wie ków za sie -
dlo na przez lu dzi w" dru j! cych jej
wzgó rza mi i do li na mi, tu osia d#ych czy
szu ka j! cych schro nie nia, wy pa sa j! -
cych by d#o czy owce. St!d mie szan ka
kul tur. Bo tak jak na Gór nym )l! sku
gdzie  wp#yw mia #y kul tu ry pol ska,
cze ska, nie miec ka, &y dow ska, tak
w gó rach, Be ski dzie, ru mu' ska, w" -
gier ska, ukra i' ska, pol ska, cze ska,
s#o wac ka, nie miec ka i wi docz ne wp#y -
wy gó ra li wo #o skich. Po wsta #a stra wa
jak bi gos. Im wi" cej sk#ad ni ków, tym
lep sza. 

Czy gdy by lo sy II woj ny po to czy -
#y si" ina czej, po la ny Be ski du obec -
nie s#y sza #y by „Hej przez wój to we
po le sko ce sar na… i czy by nie jed -
na tak prze bie ra #a nó& ka mi „kie byk
ta kie mia #a”? Czy he lo ka nie, uchwy -
co ne w gór skim ob ra zie przez Sta ni -
s#a wa Ha dy n" ra do wa #o by na sze
uszy?

Nie po kor nych, nie po s#usz nych hi tle -
row skiej w#a dzy gó ra li z *y wiec kie -
go, jak i miesz ka' ców Za moj skie go,
z Za g#" bia i in nych te re nów Pol ski,
Niem cy wy wo zi li i wi" zi li w utwo rzo -
nych i na na szej gór no $l! skiej zie mi
Po len la grach. Znaj do wa #y si" one
w Go rzycz kach, w Go rzy cach, w by -
#ej ko pal ni „Fry de ryk”. Za bi tych
i zmar #ych cho wa no na ich te re nie by -
le gdzie, na przy k#ad wrzu ca no cia #a
do szy bu. Na miej sco wym cmen ta rzu
znaj du je si" po eks hu ma cji ma so wy
grób oraz ta bli ca upa mi"t nia j! ca te
ofia ry. Jest te& ta bli ca na te re nie by #e -
go obo zu. 

Oko licz na lud no$% wi"+ niów ni by
„wy naj mo wa #a” do pra cy, do po mo -
cy w go spo dar stwie. Ce lem by #a jed -
nak po moc; da% ode tchn!%, na kar mi%,
cho cia& zda rza #y si" rów nie& nie licz -
ne przy pad ki z#e go trak to wa nia. Przyj -
mo wa nie wi"+ nia do po mo cy sta no wi -
#o dla miesz ka' ców pew ne ry zy ko.
Gdy by wi" zie' zbieg#, przyj mu j! cy go
do po mo cy móg# w za mian za nie go
tra fi% do obo zu za dru ty. 

Prze cho dz! cy obok mu rów i p#o tu
z dru tem kol cza stym obo zu (cho cia&
mie li mo& no$% wy bo ru in nej dro gi),
szli tam te& i po to, by ul&y% nie do li
wi"+ niów. Za py ta #em bli sk! mi oso b".
„Jak po ma ga #a$, nie ba #a$ si"?” Wzru -
sze nie ra mion. „Wiysz, po pra wia #ach
ni by dziec ko w wó zecz ku. Oczy
na pra wo, to na le wo, kaj jest stra& nik
w wie &ycz ce..., i buch chlyb przez
p#ot”. 
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Ta kich osób by !o wi" cej

ed ne z przed wo jen nych har ce rek
z Tu rzy !l" skiej za lot nie za ga dy -

wa #y nie miec kich war tow ni ków, od -
wra ca j"c ich uwa g$, gdy in ne w tym
cza sie prze rzu ca #y bo chen ki chle ba
przez p#ot. Chleb upie czo ny r$ ka mi
„Pa na Wi lu sia” Wil hel ma Maj zla, co
to pa mi$ ci" cza sów Po wsta% !l" skich
si$ ga#, w nich nie ja ko uczest ni cz"c, po -
wsta% cze mel dun ki prze no sz"c. Zmar#
ma j"c 105 lat. Piek# go z otrzy ma nej
na „le wo” m" ki z „Hen kli ne go m#y na”,
znaj du j" ce go si$ w Tu rzy !l" skiej. Te -
go m#y na od nie daw na ju& nie ma.

By od da' spra wie dli wo(', po ma ga li
za rów no !l" za cy, któ rzy mie li pol sk"
krew, jak i cz$ sto i ci co czu li si$ Niem -
ca mi. Bo prze cie& aby umie' i chcie'
po móc, trze ba po pro stu by' cz#o wie -
kiem! Po dob nych przy k#a dów i do wo -
dów jest tak wie le, &e nie spo sób ich
w tak krót kim wspo mnie niu przy to czy'. 

M#o de mu cz#o wie ko wi trud no si$
sku pi' na czy je( opo wie (ci. A Star szy
Pan, obok któ re go nie tyl ko ja cz$ sto
prze cho dzi #em, gdy pra co wa# na swo -
im ka wa# ku zie mi, bar dzo nam chcia#
co( prze ka za'. Te raz ju& wiem co.
W la tach pi$' dzie si" tych ubie g#e go
wie ku pra co wa# w Ryb ni ku. O&e ni# si$
z miesz kan k" Tu rzy !l" skiej i tu za -
miesz ka#. Spa ce ru j"c po oko li cy, w tym

po wy ro (ni$ tym na „fry dry chow skich”
ha# dach le sie, wi dz"c p#ot z reszt ka mi
kol cza ste go dru tu, przy sta n"# jak wry -
ty i stwier dzi#, „mnie tu wi$ zio no”.
Oca la#. Prze &y#. Po cho dzi# z Nie le d wi,
obec nie miej sco wo (ci w Gmi nie Mi -
lów ka w po wie cie &y wiec kim. Na zy -
wa# si$ Fran ci szek Wol ny.

Ilu by #o w tym obo zie wi$ zio nych
miesz ka% ców )y wiec czy zny? Nie zd" -
&y li (my po li czy'. Gdy na si przod ko -
wie d" &y li (przed i w cza sie Po wsta%
!l" skich), do przy #" cze nia tej zie mi
do Pol ski, po ma ga li im w tym „dzie -
le” miesz ka% cy gór. Z Be ski du )y wiec -
kie go i !l" skie go do li czy li (my si$ bli -
sko trzy stu po wsta% ców.

Pierw sze Po wsta nie !l" skie roz po cz$ -
#o si$ w nie da le ko nas w Go# ko wi cach –
obec nie miej sco wo (ci w Gmi nie Go dów.
Po wsta% cy przy szli z Pio tro wic, ata ku -
j"c tam tej szy pa #ac, gdzie sta cjo no wa#
od dzia# Gren schut zu. Po t$& nym wy -
bu chem da li zna' o je go roz po cz$ ciu.
Na po cz"t ku po wsta nia do wo dzi# ni mi
Mak sy mi lian Ik sal po cho dz" cy z Tu -
rzycz ki, któ ra wte dy by #a cz$ (ci" Tu rzy.

Pra ca zwa n" pra c" u pod staw na te -
re nie obec nej na szej gmi ny roz po cz$ -
#a si$ du &o wcze (niej. Ju& w ro ku  1910
za re je stro wa ne by #y tyl ko na te re nie
Go rzyc trzy pol skie bi blio te ki. W ra -
mach To wa rzy stwa Czy tel ni Lu do -
wych, ist nia #y; To wa rzy stwo (w. Jac -
ka, te atr pol ski, pol skie chó ry...

W ple bi scy cie 1921 ro ku, za Pol sk"
g#o so wa #o 72 pro cent miesz ka% ców te -
re nu obec nej gmi ny. W wal kach zgi -
n$ #o o(miu po wsta% ców (w tym czte -
rech z Tu rzy).

Wsz$ dzie, za rów no w gó rach, jak
i na na szej zie mi, pod czas oku pa cji
w la tach 1939 – 1945 nie miec ki na -
je*d* ca m(ci# si$ za od wa g$ by cia Po -
la kiem, za przy wi" za nie do Oj czy zny,
do Pol ski, do swo jej zie mi. Ta od wa -
ga zo sta #a przez wie lu oku pio na krwi"
i #za mi. W na szej wio sce oku pant
m(ci# si$ rów nie&. Na zwi ska za mor do -
wa nych (oraz po le g#ych w III Po -
wsta niu !l" skim), wid nie j" na ta bli cy
za wie szo nej na Do mu Gro madz kim
w Tu rzy !l" skiej. Na to miast na te re nie
obec nej Bia #o ru si Niem cy za mor do wa li
ksi$ dza sa le zja ni na W#a dy s#a wa
Wie czor ka. Ta bli ce to upa mi$t nia j" ce
znaj du j" si$ na bu dyn ku hur tow ni
Pa% stwa G$ bów. Po dob n" umiesz czo -
no na cmen ta rzu w Tu rzy !l" skiej. 

Nie za bli* nio ne u wie lu ra ny z tam -
tych lat, s" obec nie co raz cz$ (ciej za -
po mnia ne lub mar gi na li zo wa ne. Po -
zwo li cie, &e nie wy mie ni$ tych osób
czy or ga ni za cji, do da j"c, &e ich g#ów -
nym ce lem jest ne go wa nie wszyst kie -
go co ma zwi" zek z pol sko (ci" Gór ne -
go !l" ska. Od no si si$ te& wra &e nie, &e
m#o de mu po ko le niu mó wi si$ o tym
w ma #o przy st$p ny i straw ny spo sób,
lub nie mó wi w ogó le. 
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!y cie, nie za le" nie od po wy" szych

wy da rze#, ma to do sie bie, "e to czy $o
i b% dzie to czy& si% da lej. La ta sie dem -

dzie si' te ubie g$e go stu le cia. Nie spo -

sób po li czy& ilu gór ni ków -gó ra li wsta -

wa $o o trze ciej nad ra nem, scho dz'c
gór ski mi (cie" ka mi w do li ny, by uda&
si% do pra cy w (l' skich ko pal niach. Au -

to bus za au to bu sem, jak gi gan tycz ny

w'" wióz$ ich w g$u szy no cy kr% ty mi

dro ga mi gór skich wio sek do pra cy

w na szych za k$a dach. A my, by po zna&
taj ni ki gór skiej przy ro dy i kra jo bra zu,

prze my ca li (my si% ty mi sa my mi au to -

bu sa mi do nich. Cho cia" by w so bo t%
na grzy by, by w po nie dzia $ek z po wro -

tem pój(& pro sto do pra cy. Przyj mo wa -

no nas tam ser decz nie, i go (cin nie.

Ja d'c przez Ci siec wspo mi na li (my

i wspo mi na my le gen dar n' ju" hi sto ri%
bu do wy ko (cio $a, któ ry sta n'$ na prze -

kór pe ere low skiej w$a dzy w prze ci' -
gu jed nej no cy. Trud no (ci z tym zwi' -
za ne po dob ne do tych ja kie mia $a
Tu rza )l' ska przy bu do wie swo jej

(wi' ty ni. Oby dwa ko (cio $y s$u "'
do dnia dzi siej sze go.

To te" by$ czas znie wo le nia, ale

i czas nie po kor nych… Gdy by nie owi

nie po kor ni, a jak "e wte dy, w la tach

osiem dzie si' tych ubie g$e go wie ku so -

li dar ni, po mi mo re pre sji, upar ci a"
do ro ku 1989, mo" li we by nam by $o
spo tka& si% jak dzi(? Ile z tej, jak "e
(wie "ej jesz cze hi sto rii pa mi% ta m$o -

de po ko le nie?

My, to zna czy po ko le nie lat po wo jen -

nych, uro dzo ne, jak si% mó wi „po woj -

nie”, pa mi% ta my star sze gó ral ki,

w Tu rzy (aku rat z Ko sza ra wy), z prze -

wie szo ny mi przez ple cy i za wi' za ny -

mi na pier siach p$a chet ka mi, w któ rych

znaj do wa$ si% wi kli no wy kosz z ro gol -

ka mi, wa rze cha mi, $y" ka mi i in nym

wy stru ga nym z drew na sprz% tem ku -

chen nym, jak i n% c' cy mi na sze oczy

i wy obra* ni% za baw ka mi, z pta szy skiem

bi j' cym skrzy d$a mi, wóz ka mi dra bi nia -

sty mi, ko $y sk'... No co wa $y w wie lu

z na szych do mów, by na st%p ne go dnia

pój(& da lej... Bo nie by $o $a two, a "y&
z cze go( trze ba by $o.

Nie masz ju" ko lo ro wych jar mar -

ków, ko ni ków bu ja nych, mo ty li

i ptasz ków drew nia nych. A w gó rach

i na roz sta jach (cie "ek i dróg co raz

mniej drew nia nych (wi% tych, ka pli -

czek. Od no si si% wra "e nie, "e za -

rów no u nich, jak i u nas co raz bar dziej

„na ba kier z sty lo w' za bu do w'”. Nie

mu si by& ta ka sa ma jak sto czy wie -

le lat te mu, bo "y cie p% dzi do przo du.

Lecz prze cie" u nas nie brak zdol -

nych ar chi tek tów z ar ty stycz nym za -

ci% ciem, sty li stów zdol nych do za pro -

po no wa nia cze go( zwi' za ne go z tra -

dy cyj nym bu dow nic twem na szych

te re nów. To sa mo mo" na po wie dzie&
o pi%k nych stro jach gó ra li, czy na -

szych (l' skich. Ile one ma j' ar ty stycz -

nych in spi ra cji, ja ki to po ten cja$ dla

pro jek tan tów mo dy. A" "al pa trze&, jak

to gi nie i ja k', w po rów na niu z na mi

wa g% do te go pro ble mu przy wi' zu j'
w s' sied nich kra jach.

Zmie nia si% miesz ka niec gór, i u nas

zmie nia si% oko li ca, wsz% dzie co raz

mniej ustron nych za k't ków, bo

za chwi l% (cze go przy k$a dem jest

i Mo unt Eve rest), wsz% dzie b% dzie

mo" na do je cha& no wo cze sny mi dro -

ga mi, he li kop te rem lub sa mo lo tem. Co

i jak czy ni&, by po go dzi& tra dy cj% z no -

wo cze sno (ci', by wcho dz'c w be -

skidz k' przy ro d%, tra dy cj%, kul tu r%, nie

znisz czy& jej uro ku, ma je sta tu i pi%k -

na? To sa mo do ty czy i gór no (l' skiej

zie mi. 

Cie ka we, ilu miesz ka# ców gór, Be -

ski du )l' skie go i !y wiec kie go za -

miesz ka $o u nas, w Tu rzy )l' skiej,

w na szej gmi nie i oko li cy? Du "o?

O tak. Chy ba star czy $o by na „Od dzia$
Zni zin nia $ych Gó ra li Tur skich” a mo -

"e i na wi% cej, bio r'c pod uwa g%
gmi n% i zie mi% wo dzi s$aw sk'. A ilu ich

jest? Nie po li czy li (my. Bo to nie tak

wa" ne. 

Wa! ne, !e two rzy my 
wspól no t"

szyst ko co nas $' czy jed no cze -

(nie in te gru je. Ma my wie le

cech wspól nych – cho cia" by po dob ne

lub te sa me gwa ro we wy ra "e nia, ra do(&
ze (pie wa nia i mu zy ko wa nia, wy trwa -

$o(& w d' "e niu do ce lu, pra co wi to(&,
przy wi' za nie do zie mi i re li gii. Do wiel -

kiej i ma $ej Oj czy zny. Do oj co wi zny.

Do tra dy cji. Dla te go si% spo ty ka my.

Gwo li spra wie dli wo (ci i prow dy. Wa -

dy te" ma my. Tyl ko o nich trud niej si%
mó wi…

Ani w gó rach ani w ko pal ni (na do -

le), nie wol no krzy cze&, gwiz da& bez

po trze by. Bo jak kto( po mo cy b% dzie

wo $a$, to wte dy g$o su nie bez pie cze# -
stwa nie us$y szysz. W ko pal ni te go po -

rz'd ku pil nu je Skarb nik. W gó rach?

Jest wie le le gend, opo wia da# z gór -

skich i o gór skich szczy tach, do li nach,

stra" ni kach tej zie mi... O zbój ni kach

tych do brych i tych z$ych; „.. a kie rych

tych z$ych po no& *dzieb ko by $o mnij”. 

+' cz' miej sca, do któ rych piel grzy -

mu je my. A du "o ich i ko (cio $ów po -

(wi% co nych Mat ce Bo "ej w na szej i be -

skidz kiej kra inie. W nie da le kim Bo gu -

mi nie (Bo hu min), Mat ka Bo "a Sta ro -

bo gu mi# ska, w Go rzy cach ma $a
ka plicz ka z ob ra zem Mat ki Bo "ej,

do któ rej nie gdy( piel grzy mo wa $y
t$u my. Pszów z Mat k' Bo "' U(miech -

ni% t', mia sto Wo dzi s$aw )l' ski Wnie -

bo wzi% cia Naj (wi%t szej Ma ryi Pan ny,

no i miej sce na sze go spo tka nia, Tu rza

)l' ska z Mat k' Bo "' Fa tim sk'. A nie

na le "y za po mnie& o s' sied niej gmi nie

Go dów i drew nia nym za byt ko wym

ko (ció$ ku w +a zi skach, czy o stu dzien -

ce w Jan ko wi cach.

W Be ski dzie... Kon ka te dra Na ro dze -

nia NMP w !yw cu, da lej Be skidz ki

Szlak Ma ryj ny i (la da mi Ja na Paw $a II,

Sank tu arium Ma ryj ne w Raj czy, ju bi -

le uszo wy Krzy" na B% dosz ce Wiel kiej,

ko (ció$ w Ka mesz ni cy, Krzy" Mi le nij -

ny z dro g' krzy "o w' na Ma ty sk%, no -

wa Gol go ta Be skidz ka, Sank tu arium

Ma ryj ne na Ja snej Gór ce, krzy" pa pie -

ski w Sko czo wie, Sank tu arium Mat -

ki Bo "ej Ry chwa$dz kiej... 

Za sko cze niem dla wie lu, by $o przy -

po mnie nie (cho cia" wszy scy wie dzie -

li), "e ob raz Mat ki Bo "ej Fa tim skiej

znaj du j' cy si% w tur skim ko (cie le

w Tu rzy )l' skiej, na ma lo wa ny zo sta$
przez ar ty st% ma la rza Fran cisz ka Wor -

ka -Wo jar skie go z Ru pien ki k. Ka -

mesz ni cy, te raz przy na le" nej do Ko nia -

ko wa w gmi nie Isteb na. W tym ro ku

(jak wspo mnia no na po cz't ku), przy -

pa da 65. rocz ni ca kon se kra cji ko (cio -

$a w Tu rzy )l' skiej, ta sa ma na ma lo wa -

nia ob ra zu. Fakt ten za in spi ro wa$
do zor ga ni zo wa nia spo tka nia. Do spo -

tka nia miesz ka# ca gór z na mi miesz -

ka# ca mi gór no (l' skiej, wo dzi s$aw skiej

zie mi. Do wspól ne go piel grzy mo wa nia.

Bo nie za le" nie czy to si% ko mu( po do -

ba czy nie, czy te go chce lub nie, re li -

gia $' czy i wzmac nia wza jem ne kon tak -

ty. A nie jest ta jem ni c', "e sztu ka

w wi%k szo (ci re li gi' sta $a.

No i... Eu ro pa od za ra nia chrze (ci -

ja# stwem stoi, a Pol ska dwu krot nie tej

to" sa mo (ci bro ni $a. Pod Wied niem

i w wal kach „cu du nad Wi s$'”. Nie

ma my si% cze go wsty dzi&.
O hi sto rii, prze sz$o (ci, za byt kach

i tak da lej mo" na bez ko# ca. Bo ich

wie le, jak i in nych cie ka wych spraw

i u nas, i tam w Be ski dzie, jak i pa trz'c
w przy sz$o(&, rów nie" tych do roz wi' -
za nia i „za $a twie nia”. Przed sta wi&
wszyst kie go nie spo sób, a znów gdy -

by wszyst ko przed sta wi&, b% dzie my

cie ka wi, by znów przy je cha&? 

Oni do nas, my do nich? 

!

W



23

om Nie miec ki” wy bu do wa no
na pa mi!t k" #re dnio wiecz -

nych „Deut sche shau sów” ja kie ry -
ce rze Za ko nu Naj #wi"t szej Ma rii
Pan ny, w j" zy ku Lu tra i Schil le ra
zwa ni Kreu zrit te ra mi, wzno si li
w licz nych miej sco wo #ciach ów cze -
snej Eu ro py. By $y za jaz da mi z nie -
miec k! ob s$u g! pro wa dzo ny mi we -
dle nie miec kie go oby cza ju. Otwar te
dla wszyst kich, szcze gól ne przy wi -
le je za pew nia $y ro da kom. „Du %! po -
pu lar no#& zdo by$ so bie „Deut sche -
shaus” w #rod ko wo nie miec kim
We tzla rze nad Lah nem, po wszech -
nie zna ny dzi" ki Go ethe mu i je go
po wie #ci o cier pie niach m$o de go
Wer te ra. Ta ki szyld cz" sto za wie sza -
no nad wej #ciem do go spód i za jaz -
dów. Te, któ re no si $y t" na zw"
od kil ku wie ków, wcze #niej z pew -
no #ci! by $y w po sia da niu za ko -
nu” – za pew nia znaw ca przed mio -
tu, nie miec ki ba dacz Hart mut
Bo ock mann. W Ka to wi cach, u pro -
gu XX wie ku, go #cie mie li do dys -
po zy cji po ko je, apar ta men ty, sa le
ban kie to we, re stau ra cj" z dan cin -
giem i ka ba re tem. W$a #ci cie lem
czte ro kon dy gna cyj ne go bu dyn ku
wznie sio ne go przez Pau la Fran -
tzio cha by$ Max Gut t feld. A% do
ko' ca I woj ny #wia to wej od by wa -
$y si" tam wy staw ne przy j" cia
z udzia $em miej sco wych elit i dy gni -
ta rzy. 

Ka to wic ki „Deut sche shaus” otwo -
rzy$ po dwo je w 1900 r., je go in au gu -
ra cja za po cz!t ko wa $a wie lo let nie
ma ni fe sta cje po prze dza j! ce ogól -
nonie miec kie ob cho dy 500-le cia bi -
twy pod Tan nen ber giem, przez ce sar -
skich mi sty fi ka to rów przed sta wia nej
ja ko po wód do chwa $y krzy %ac kie go
or" %a i ofia ra po nie sio na wsku tek
pod st"p nych kno wa' pol sko -li tew -
skich bar ba rzy' ców. Nie ca $e 2 la ta
wcze #niej na Wil helm splatz (obec nie:
plac Wol no #ci) od by $o si" uro czy ste
od s$o ni" cie po mni ka dwu ce sa rzy
z ro du Ho hen zol ler nów: Wil hel -
ma I Bia $o bro de go zwa ne go „ksi" -
ciem kar ta czy” i je go sy na Fry de ry -
ka III. Ich spi %o we fi gu ry dum nie
spo gl! da $y z wy so ko #ci czer wo ne go,
mar mu ro we go co ko $u. Oj ciec ucho -
dzi$ za do bro czy' c" Ka to wic.
W 1865 r., jesz cze ja ko król pru ski,
przy zna$ im pra wa miej skie. Chlu bi -
li si" krzy %ac kim ro do wo dem. Ma -
rzy li o ko lo nial nym im pe rium
pod rz! da mi czar ne go or $a z czer wo -
nym dzio bem. 

Ini cja to ra mi bu do wy ho te lu i mo -
nu men tu by li ak ty wi #ci Ve re in zur
Förde rung des Deut sch tums in der
Ost mar ken (Zwi!z ku dla Umac nia nia

Naj wspa nial szym po mni kiem ja ki Niem cy z Ka to wic wy sta wi li swo -
im pru skim pro to pla stom by! „Deut sche shaus”. Gó ro wa! nad ru chli -
wym skrzy "o wa niem pi# ciu ulic. Jak po t#" ne ku li sy w mo nu men tal -
nym przed sta wie niu za my ka! pro spekt uli cy $w. Ja na. W ca !ej
oka za !o $ci by! wi docz ny z okien wa go nów ko lei "e la znej prze je" d"a -
j% cych przez po bli ski wia dukt. Mia! bu dzi& po dziw po dró" nych przy -
by wa j% cych od stro ny So snow ca – z pa' stwa mo skiew skich ca rów
i przy po mi na& o krzy "ac kim ro do wo dzie „ba stio nu niem czy zny” na ru -
bie "ach ce sar stwa, ka" de mu, kto z Ber li na lub Pa ry "a je cha! ko le j%
na wschód. 

Czarna
legenda
Kreuzritterów
Niem czy zny w Mar chii Wschod -
niej), wkrót ce prze mia no wa ne go
na Deut scher Ost mar ke nve re in. Prze -
wo dzi$ im ad wo kat Hu go Sachs, zi"&
dr. Ri char da Holt ze go. Or ga ni za cja
po tocz nie na zy wa na „ha ka t!” prócz
Niem ców sku pia $a rów nie% (y dów.
Przed wy bu chem „we lt krie gu” li -
czy $a oko $o 400 cz$on ków. Ich tu b!
pra so w! by $a – dru ko wa na w Ka to -
wi cach – „Kat to wit zer Ze itung”. 

Zanim wybuch!a wojna

gre syw na ger ma ni za cja lud no -
#ci pol skiej przez Pru sa ków

roz po cz" $a si" w 1745 r. Za po cz!t -
ko wa$ j! Fry de ryk II Wiel ki po kon -
kwi #cie )l! ska. Do ide olo gii 
wy na ra da wia nia lud no #ci ziem za -
anek to wa nych na wi! zy wa $y ko lej ne
po ko le nia Pru sa ków i Niem ców.
W ostat niej de ka dzie XIX wie ku jej
zwo len ni cy – „Bra cia Za ko nu” zrze -
szy li si" w All Deut scher Ver band
zna nym ja ko Li ga Wszech nie miec -
ka lub Pan ger ma' ska. Kil ku set naj -
bar dziej za go rza $ych jej ak ty wi stów
sku pia $o – na po $y – za kon spi ro wa -
ne To wa rzy stwo „Thu le” wspie ra j! -
ce ce sar skie sta ra nia o re ak ty wa cj"
pru skie go mi li ta ry zmu, ra si stow -
skie go pa no wa nia nad #wia tem, wy -
nisz cze nia (y dów i znie wo le nia
S$o wian. Pie l" gno wa li kult Prus
i ich w$ad ców. G$o si li po chwa $" za -

ko nu krzy %ac kie go i upo wszech -
nia li je go z$o t! le gen d". Za ch" ca li
do nie na wi #ci wo bec Po la ków, dla
Nie miec rów nie gro* nych jak (y dzi.
Jed nym z ide olo gów agre syw ne go
pan ger ma ni zmu by$ He in rich Clas,
g$o sz! cy, %e „woj na to wskrze si ciel
wszyst kich zdro wych i moc nych si$
w na ro dzie”.

W 1894 r. w Po zna niu, trzej tam -
tej si jun krzy – Han se mann, Ken ne -
mann Tie de mann, urze cze ni ide a$a -
mi pan ger ma ni zmu, za po cz!t ko wa li
dzia $al no#& or ga ni za cji ma j! cej
na ce lu upra wia nie an ty pol skiej pro -
pa gan dy, po pie ra nie ko lo ni za cyj -
nych ini cja tyw rz! du pru skie go,
a szcze gól nie po li ty k" ru go wa nia
lud no #ci pol skiej. Jej emi sa riu sze ry -
ch$o do tar li na Gór ny )l!sk i do Ka -
to wic, gdzie zwo len ni ków zna le*li
w#ród lu dzi z kr" gu miej sco we go es -
ta bli sh men tu. Ich za wo $a nie kie ro wa -
ne do pra wo wier nych Niem ców g$o -
si $o: „Sto icie na prze ciw Po la ków 
– naj gro* niej sze go, naj bar dziej fa na -
tycz ne go wro ga dla nie miec kiej eg -
zy sten cji, nie miec kie go ho no ru oraz
nie miec kiej re pu ta cji!”

Na po cz!t ku XX wie ku do od ku rze -
nia mi tu wo ju j! ce go Krzy %a ka 
przy czy ni$ si" ce sarz Wil helm II.
W 1902 r. pod czas wi zy ty w Mal bor -
ku wy g$o si$ to ast, któ ry po tem cy to -
wa no nie tyl ko w Kra ko wie czy War -
sza wie ale we wszyst kich sto li cach
Eu ro py:
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„Sta ry za mek mal bor ski to sta ro -
daw na twier dza na Wscho dzie, to
!ró d"o kul tur kra jów na wschód
od Wi s"y – ma na dal po zo sta# stra$ -
ni c% d% $e& nie miec kich. Te raz znów
tak da le ko do sz"o, $e pol ska zu -
chwa "o'# chce wy st% pi# prze ciw
niem czy! nie, zmu szo ny wi(c je stem
we zwa# mój na ród, aby strzeg"
swych skar bów na ro do wych. I tu -
taj w tym zam ku mal bor skim wy po -
wia dam na dzie j(, $e wszy scy bra -
cia za ko nu b( d% za wsze go to wi, gdy
ich za we zw(, aby bro ni li nie miec -
kie go zwy cza ju i oby cza ju.”

Z za pi sków bi sku pa Gaw li ny

za po mnia nych hi sto rycz nych po -
sta ciach i wy da rze niach, zna -

mien nych dla sto sun ków 'l% sko -krzy -
$ac kich w 're dnio wie czu przy po mi na"
ks. pra "at Jó zef Gaw li na, w la tach
1929-1933 no ta riusz i ka no nik ka to -
wic kiej ka pi tu "y a po tem Oj ciec Ko -
'cio "a i le gen dar ny bi skup po lo wy
Woj ska Pol skie go, do ostat nich dni $y -
cia zwi% za ny z ar mi% ge ne ra "a An der -
sa. By" pu bli cy st% i hi sto ry kiem, re dak -
to rem „Go 'cia Nie dziel ne go”. Pi sa"
na "a mach pra sy ka to lic kiej i rocz ni -
ków To wa rzy stwa Przy ja ció" Na uk
na )l% sku. 

Tam w"a 'nie, w trze cim to mie
z 1931 r. opu bli ko wa" szkic hi sto -
rycz ny za ty tu "o wa ny „Za s"u gi )l% -
za ków oko "o sta rej Pol ski”. Przy po -
mnia" mi( dzy in ny mi, $e wal cz%c
z Krzy $a ka mi u bo ku Ka zi mie rza
Wiel kie go do po mo gli w od zy ska -
niu Po mo rza a po tem by li pe" no moc -
ni ka mi Oj ca )wi( te go w pro ce sach
s% do wych prze ciw za kon ni kom
z Mal bor ka. Na dzie& 4 lu te go 1338
r., sto sow nie do po sta no wie nia Be ne -
dyk ta XII za we zwa li mi strza i za kon
przed s%d w War sza wie. W ro li po s"a
s% du pa pie skie go wy st% pi" ks. Mi ko -
"aj, pro boszcz 'w. Krzy $a w Opo lu. 

„Spr( $y n% ak cji prze ciwkrzy $ac -
kiej by" ks. Bar told z Ra ci bo rza, 
ma gi ster praw i pro ku ra tor kró la
pol skie go – pi sze ks. Ka no nik Gaw -
li na. – Na pod sta wie wr( czo nych
przez nie go ma ter ja "ów ba da li le ga -
ci pa pie scy przez pó" to ra ro ku spra -
w( i 'wiad ków. Wy rok za pad"
dnia 15 wrze 'nia 1339 r. w War sza -
wie. Jak z orze cze nia sa me go wy -
ni ka, w g"ów nej mie rze do prze pro -
wa dze nia pro ce su przy czy ni" si(
„pe" no moc nik kró la pol skie go Ks.
Bar told z Ra ci bo rza, któ ry sta wi" si(
obec nie i $% da", aby 'my sta now czy
wy rok wy da li”. S%d pa pie ski po t( -
pi" nie ludz kie po st( po wa nie Krzy -

$a ków, og"o si" ich za wy kl( tych
i pod ka r% za wie sze nia w urz( dzie
ka za" dzie wi( ciu bi sku pom (m.in.
rów nie$ wro c"aw skie mu, lu bu skie -
mu i che" mi& skie mu) og"o si# 
eks ko mu ni ka cj( Krzy $a ków. Zie -
mi( Che" mi& sk% i Do brzy& sk% 
mie li Krzy $a cy zwró ci# Ka zi mie -
rzo wi.”

Por tret za kon ni ka z mie czem

rzy $ak z czo "o bit no 'ci% przed sta -
wia ny przez ofi cjal n%, pru sk%

pro pa gan d(, w od czu ciu )l% za ków ni -
gdy nie zy ska" sym pa tii. Nie móg" jej
zdo by#, bo by" bo ha te rem ne ga tyw -
nym pol skiej li te ra tu ry – co praw da
za ka za nej przez w"a dz( ale wci%$
obec nej i czy ta nej z po trze by ser ca.
W Ka to wi cach po ksi%$ ki pol skich
au to rów si( ga li nie tyl ko Po la cy ale
tak $e Niem cy. 

Do Po la ków na )l% sku ob raz Krzy -
$a ka do tar" wraz z dzie "a mi Mic kie wi -
cza, S"o wac kie go i Kra szew skie go.
Dzia "o si( to za spra w% ks. Dam ro ta,
Lom py, Miar ki, Li go nia i wie lu in nych
„bu dzi cie li du cha pol skie go” za ko cha -
nych w pol skiej ksi%$ ce. )l% za cy nie -
miec ko j( zycz ni, naj pierw po zna wa li
go przez dra mat ro man tycz ne go
Eichen dorf fa lub po wie 'ci pru so cen -
trycz ne go Frey ta ga. Jed nak praw dzi -
w% fu ro r( zro bi" za spra w% Sien kie wi -
cza. Z je go wy obra $e niem tej po sta ci
Niem cy za po zna li si( dzi( ki re no mo -
wa ne mu wy daw nic twu Ben zi ger ofe -
ru j% ce mu swo je ksi%$ ki w Niem -
czech, Szwaj ca rii i USA, któ re
„Krzy $a ków” Sien kie wi cza w t"u -
ma cze niu Em my i Ru dol fi ny Et tlin ger,
wy da "o ju$ w 1901 r., a za tem nie mal
na za jutrz po ich kra kow sko -war szaw -
skiej ksi%$ ko wej pre mie rze. 

„W zna nym z krzy $ac kie go uspo -
so bie nia mie 'cie Lip sku, gdzie jest
g"ów na sie dzi ba szo wi ni zmu nie -
miec kie go i gdzie gra su je naj szo wi -
ni stycz niej sze ze wszyst kich szo wi -
ni stycz nych To wa rzystw, os"a wio ny
«Al l deut scher Ver band», roz po cz( -
to pierw sze zbio ro we wy da nie dzie"
Sien kie wi czow skich i $e je roz po -
cz( to od t"u ma cze nia «Krzy $a -
ków»” – ju$ w ma ju 1901 r. in for -
mo wa" war szaw ski „Ty go dnik
Ilu stro wa ny”.

Do upo wszech nie nia czar nej le -
gen dy Krzy $a ków przy czy ni "a si(
ma tej kow ska „Bi twa pod Grun wal -
dem” na ma lo wa na w 1878 r. )l% za cy
mo gli j% ogl% da# w za gra nicz nym
wte dy Kra ko wie ale tak $e na wy sta -
wach w Ber li nie i Po zna niu. Ja ko ar -
cy dzie "o by "a po ka zy wa na m. in.
w Wied niu, Me dio la nie, Pe ters bur gu,
Mo skwie, Bu da pesz cie a pod czas
Wy sta wy Po wszech nej w Pa ry $u
w 1878 r., Ma tej ko zo sta" na gro dzo -
ny Wiel kim Me da lem Ho no ro wym.
W'ród pu blicz no 'ci kul tu ral nej Eu ro -
py wzbu dza "a za cie ka wie nie i stwa rza -
"a at mos fe r( za in te re so wa nia prze ka -
zem li te rac ko -hi sto rycz nym. Pi sar skie
ko men ta rze do niej sta no wi "y ksi%$ ki
Jó ze fa Igna ce go Kra szew skie go. 

W gmin nej mo wie i pie !ni

a ko nie po chleb ny epi tet u$y wa ny
w j( zy ku po tocz nym, Krzy $ak

wy st( po wa" w dru giej po "o wie
XIX wie ku. Upo wszech nia "y go mi( -
dzy in ny mi pro roc twa Waw rzy& ca
Haj dy (1844-1923). Wieszcz z Pie kar
zwa ny )l% skim Wer ny ho r%, z prze j( -
ciem s"u cha ny przez )l% za ków ocze -
ku j% cych zmar twych wsta nia Pol ski,
prze po wia da", $e „ba" wan krzy $ac kiej
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prze mo cy” zo sta nie zdru zgo ta ny
i Le gnie „u nóg !l" ska”.

Jo achim Glensk w „Czar nej ksi# -
dze pra sy $l" skiej” uka zu j" cej se kre -
ty pro ku ra tor skich na pa $ci na dzien -
ni ka rzy i pra s# pol sko j# zycz n"
w re jen cji opol skiej od no to wa%, &e
w 1906 r. przed Izb" Kar n" s" du
w By to miu wy to czo no pro ces za po -
rów na nie nie miec kich cel ni ków
do Krzy &a ków. Tak wi#c epi tet
i wi" &" ce si# z nim sko ja rze nia
rów nie& i wte dy by %y w po wszech -
nym u&y ciu. W $wia do mo $ci Niem -
ców i Po la ków mia %y ta kie sa -
mo – ob ra' li we zna cze nie. Po nad to,
pro ku ra to rzy, ko mi sa rze nad gra -
nicz ni i po li cjan ci czy ha li na in ne
jesz cze „dzie %a za bro nio ne”. Pod ko -
niec ro ku 1908 Bro ni s%a wo wi Ko ra -
szew skie mu wy da j" ce mu „Ga ze t#
opol sk"” za re kwi ro wa li 7 re pro -
duk cji „Bi twy pod Grun wal dem”
przy s%a nych z Wszech ni cy Pol skiej
we Lwo wie. 
!l" za kom, któ rzy w nie w%a $ci -

wym kon tek $cie u&y wa li okre $le(
„krzy &ak” b"d' „Grun wald” gro zi -
%y sank cje z pa ra gra fu 130 Ko dek su
Kar ne go in kry mi nu j" ce go „pod bu -
rza nie do gwa% tów”. 

A jed nak ci, któ rzy na pier si dum -
nie no si li bia %o -nie bie sk" wst" &ecz -
k#, em ble mat Zwi"z ku !l" skich Kó%
!pie wac kich, ju& co naj mniej
od 1910 r. zna li me lo di# i s%o wa „Ro -
ty” na pi sa nej przez Ko nop nic k".
Naj pierw ja ko wiersz uka za %a si#
na %a mach „Gwiazd ki cie szy( skiej”.
Po cz"t ko wo cz# $ciej j" nu ci li ni&
$pie wa li bo za to mo& na by %o do sta)
kil ka lat wi# zie nia. Pe% nym g%o sem
pre zen to wa li j" od 1918 r. „Krzy &ac -
ka za wie ru cha” – ja ko epi tet i frag -
ment tej pie $ni – go $ci %a na ustach
gim na sty ków, p%y wa ków i lek ko -
atle tów ze $l" skich gniazd „So ko %a”,
któ re mu pa tro no wa% Hen ryk Sien kie -
wicz. 

W 1939 r. hi tle row cy skon fi sko wa li
tekst i par ty tu r# hym nu. Ch#t nie pre -
zen to wa li go ja ko przy k%ad „an ty nie -
miec kich uprze dze(” Po la ków”.

Za i prze ciw

rzy &a cy” sta li si# nie tyl ko
lek tu r" pol skiej i nie miec -

kiej in te li gen cji ale tak &e ulu bio nym
czy ta d%em lu du. Wiel ko na k%a do wy
„Ka to lik”, w la tach 1911-1912 opu -
bli ko wa% po wie$) w po nad 150 od cin -
kach. Po tem, pe% ny jej tekst udo st#p -
ni %y, uka zu j" ce si# w Opo lu „No wi ny
Co dzien ne”, pierw szy od ci nek dru ku -
j"c 11 lu te go 1917 r.

W$ród po wsta( ców $l" skich cz# -
sto s%y sza %o si# pio sen k# $pie wa n"
na nu t# „Gdy na ród do bo ju wy st" -
pi% z or# &em”. Tu tak &e !l" za cy
uzna li za sto sow ne wspo mnie)
o Krzy &a kach.

„Ar ma ty pod An n! lud zdo by" 
ro bo czy,

R# ka mi czar ne mi od m"o ta.
Na je$d$ ców krwi! wra %! ob fi cie 

kraj zbro czy
I pierzch nie krzy %ac ka ho "o ta.”

Gdy zbli &a% si# ple bi scyt Au gu styn
!wi der, w swo im mie si#cz ni ku „Or# -
dzie So ko le” pi sa% o „krzy &ac kiej hy -
drze”, któ rej %eb mo& na urwa) od po -
wied nio u&y wa j"c wy bor czej kar ty
do g%o so wa nia. 

Jesz cze w la tach we lt krieg wo -
jow ni cy z Mal bor ka, na !l" sku
mie li te& apo lo ge tów. Jed nym z naj -
bar dziej zna nych po zo sta% zniem -
czo ny du chow ny ks. Paul Nie bo -
row ski, pro boszcz z Rych ta la.
!l" za cy na zy wa li go „obro( c" krzy -
&a ków”. 

* * *

Wcze sn" wio sn" 1920 r. Deut -
sche shaus, zgod nie z de cy zj" nie miec -
kich w%adz mia sta, zo sta% od da ny
do dys po zy cji Pol skie go Ko mi sa -
ria tu Ple bi scy to we go przy st# pu j" ce -
go do prze pro wa dze nia pa mi#t ne go
re fe ren dum. W je go biu rach pra co wa -
li przed sta wi cie le pol skich to wa -
rzystw, or ga ni za cji i sa mo rz" dów
lo kal nych, przy go to wu j" cy ak cj#
wy bor cz". Pod czas wy pad ków sierp -
nio wych tam te go go r" ce go la ta sie -

dzi ba Ko mi sa ria tu sta %a si# obiek tem
zbroj ne go na pa du nie miec kich szo wi -
ni stów. Nie da wa li za wy gra n". Nie
mo gli si# po go dzi) z fak tem, &e „s%o -
wia( scy bar ba rzy( cy” bez czesz cz"
po mnik krzy &ac kiej tra dy cji. 

Ostrze la li i pod pa li li bu dy nek,
w któ rym za ba ry ka do wa li si# pol scy
dzia %a cze ple bi scy to wi. Po sfor so wa -
niu bram i okien oka le czy li dr. Hen -
ry ka Jar czy ka, sze fa Ko mi sa ria tu.
W po bli &u zde mo lo wa li lo kal pol -
sko j# zycz nej „Ga ze ty lu do wej”.
W trak cie tych zaj$) gen. Ju les Gra -
tier, ko mi sarz woj sko wy Mi# dzy so -
jusz ni czej Ko mi sji Rz" dz" cej i Ple -
bi scy to wej za rz" dzi% wpro wa dze nie
ry go rów sta nu wo jen ne go.

Wi ze ru nek Kreu zrit te rów, Zo fia
Kos sak -Szczuc ka utrwa li %a w „Bursz -
ty nach”, wy da nych w la tach 30.,
gdy na !l" sku o Grun wal dzie mó wio -
no i pi sa no w trak cie sy pa nia Kop ca
Wy zwo le nia w Pie ka rach. Dla !l" za -
ków sta% si# sym bo licz n" urn", w któ -
rej z%o &o no zie mie z pól bi tew nych
upa mi#t nia j" cych m# stwo pol skie go
or# &a. 

W tym cza sie, nad *a b" i Spre w",
do no bi li ta cji pru sac kich i krzy &ac -
kich tra dy cji spo so bi li si# na zi $ci.
Po wkro cze niu do Pol ski w 1939 r.
urz" dza li re gu lar ne ob %a wy na ukry -
t" przez Po la ków ma tej kow sk" 
„Bi tw# pod Grun wal dem”. Jo seph
Go eb bels, pra wa r# ka Hi tle ra, obie -
cy wa% 2 mi lio ny ma rek za wska za -
nie kry jów ki. U$mier ci% kil ku pol -
skich mu ze al ni ków strze g" cych
ta jem ni cy ale ob ra zu uka zu j" ce go
kl# sk# krzy &ac twa nie zdo by%. 
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en ze szyt by! w do mu od za wsze. Pa mi" tam go z dzie ci# stwa,

le $a! w ku chen nym bi fy ju, w szaf ce z przy bo ra mi do szy cia.

W czar nych, upstrzo nych bia !y mi plam ka mi ok!ad kach, z cz" %cio -

wo za pi sa ny mi kart ka mi po $ó! k!y mi ze sta ro %ci. Ja ko dzie ci nie by -

li %my za in te re so wa ni je go tre %ci&, cza sa mi tyl ko po kry jo mu wy ry -

wa li %my pu st& kart k" do za ba wy, cho cia$ oj ciec za bro ni! nam go

ru sza'. Wie dzie li %my, $e ze szyt przy w" dro wa! wraz z oj cem ze Szko -

cji, tak sa mo jak krysz ta !o wa po piel nicz ka z wy gra we ro wa nym her -

bem i na pi sem Ko smos Si xta, a tak $e sze ro ki skó rza ny woj sko wy pas,

któ ry za wsze wi sia! za drzwia mi w kuch ni i s!u $y! oj cu – w za le$ -
no %ci od oko licz no %ci – do ostrze nia brzy twy przed go le niem lub prze -

ma wia nia nam dzie ciom do roz s&d ku, gdy wszyst kie in ne me to dy za -

wio d!y. 

Oj ciec zmar! w 1992 ro ku, wkrót ce po tem z kuch ni znik n&! sta -

ry bi fyj, a z nim rów nie$ i ze szyt. Od na laz! si" po 20 la tach, w piw -

ni cy, w%ród ma ku la tu ry prze zna czo nej do spa le nia. I do pie ro te raz,

po ty lu la tach, po raz pierw szy przyj rze li %my si" do k!ad niej ze szy -

to wi i je go za war to %ci. S& w nim no tat ki z kur su sa mo cho do we go

w Szko cji, na pierw szej stro nie pierw sza lek cja „Za sad ni cze cz" -
%ci sa mo cho du”, pro wa dzo na przez pod po rucz ni ka Szy d!ow skie -

go, ozna czo na jest da t& 10.V.1945. Na tej sa mej stro nie pie cz&t -
ka 16th SUP PLY COY. czy li 16 Kom pa nii Za opa try wa nia, któ ra

wcho dzi !a w sk!ad 16. Sa mo dziel nej Bry ga dy Pan cer nej gen. Macz -

ka, do któ rej oj ciec zo sta! wcie lo ny po przy by ciu do Szko cji. Na -

st"p ne stro ny to ko lej ne no tat ki z kur su z na zwi ska mi pro wa dz& -
cych, pod po rucz ni ka (a bi# skie go i po rucz ni ka Mar ka, pi sa ne

wy ra) nym, czy tel nym pi smem, z ry sun ka mi i opi sa mi cz" %ci sa -

mo cho do wych. No tat ki te, pi sa ne w j" zy ku pol skim, ko# cz& si" da -

t& 5 czerw ca 1945 ro ku. Na kil ku in nych stro nach pod r"cz ny 

s!ow nik, wy ra zy z j" zy ka an giel skie go, cz" sto u$y wa ne w j" zy ku

po tocz nym, do po ro zu mie wa nia si" z miej sco w& lud no %ci&. Jed nak -

$e naj cie kaw sze wpi sy w ze szy cie to po ezja emi gra cyj na, wier sze,

któ re po wsta !y wte dy w Szko cji, prze pe! nio ne t" sk no t& za ro dzi -

n& i oj czy zn&. Nie po sia da j& du $ej war to %ci ar ty stycz nej, ale jest

w nich ta ki !a du nek uczu cio wy, $e sta no wi& cho cia$ by z te go wzgl" -
du bar dzo wa$ ny do ku ment tam tych cza sów i war to si" ni mi za -

in te re so wa'. Trud no dzi% po wie dzie', kto by! ich au to rem. Czy by -

!a to jed na oso ba, czy s& one dzie !em zbio ro wym, czy te$ by! nim

nasz oj ciec. Mu sia !y kr& $y' w%ród $o! nie rzy i cie ka wym by by !o
od na le zie nie tych sa mych tek stów w in nych do ku men tach. Ostat -

nim wpi sem w ze szy cie s& s!o wa pie %ni „Czer wo ne ma ki na Mon -

te Cas si no” z da t& 28.VI.1946, któ ra po wsta !a w no cy z 17 na 18

ma ja 1944 ro ku w sie dzi bie 2 Kor pu su Si! Zbroj nych w Cam po -

bas so we W!o szech, a jej au to rem by! przed wo jen ny %pie wak ope -

ro wy i kom po zy tor pio se nek, Fe liks Ko nar ski. Po raz pierw szy zo -

sta !a wy ko na na 18 ma ja 1944 ro ku w kwa te rze ar mii An der sa,

po zdo by ciu klasz to ru na Mon te Cas si no. Pó) niej, wraz z $o! nie -

rza mi An der sa, przy w" dro wa !a do Szko cji i sta !a si" jed n& z naj -

po pu lar niej szych pie %ni wo jen nych. I gdy jest si" w ma ju we W!o -

szech, nie spo sób nie przy po mnie' so bie jej s!ów spo gl& da j&c na po la

i sto ki gór to n& ce w kwit n& cej ma ko wej czer wie ni. 

Po zo sta wio ny w spad ku ze szyt sk!o ni! mnie do prze %le dze nia bio -

gra fii oj ca, tak bar dzo ty po wej dla wie lu *l& za ków z je go po ko le nia.

Ta cz"%' $y cio ry su by !a za wsze skrz"t nie ukry wa na przed ob cy mi,

tak $e w roz mo wach z ko le ga mi w ko pal ni, bo mo g!a za szko dzi' w pra -

cy, szcze gól nie ju$ wte dy, gdy pra co wa! na sta no wi sku szty ga ra. S!u$ -
ba w We hr mach cie i u Macz ka by !y na *l& sku fak ta mi w $y cio ry sie,

któ ry mi nie na le $a !o si" chwa li'. Po tam tych cza sach po zo sta !o w do -

mu nie wie le do ku men tów – kar ta za mel do wa nia z ame ry ka# skie go

obo zu je niec kie go z dnia 15 mar ca 1945 ro ku, pra wo jaz dy w j" zy -

ku pol skim i an giel skim z da t& 7 czerw ca 1945 oraz dwa zdj" cia,

w mun du rze We hr mach tu i mun du rze Pol skich Si! Zbroj nych na Za -

cho dzie. 

Fran ci szek Par ma uro dzi! si" w 1917 ro ku w Mosz cze ni cy, nie -

da le ko cze skiej gra ni cy, wte dy no sz& cej na zw" Mo sch cze nitz, na -

le $& cej od XIX wie ku do po wia tu pszczy# skie go. Wio ska by !a za -
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miesz ka na w wi!k szo "ci przez au to chto nów, co mia #o
pó$ niej wp#yw na wy ni ki prze pro wa dzo ne go w 1921 ro -

ku ple bi scy tu. Fran ci szek zna# z do mu tyl ko gwa r! "l% -
sk%, tak jak je go ro dzi ce, Emil i Ka ta rzy na z do mu Ra -

no szek. Ka ta rzy na spo krew nio na by #a bli sko z ty mi

Ra nosz ka mi z Mosz cze ni cy, któ rzy by li w#a "ci cie la mi

m#y na i ce giel ni, by #a ku zyn k% Ru dol fa Ra nosz ka,

pro fe so ra pol skiej su me ro lo gii, asy ro lo gii i he ty to lo gii,

pó$ niej sze go pro fe so ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu

&l% skie go, ku zyn k% bo ha ter skich lot ni ków RAF -

-u w II woj nie "wia to wej. Gdy Fran ci szek roz po cz%#
w 1923 ro ku swo j% edu ka cj! w pol skiej ju' szko le po -

wszech nej, je go na uczy cie lem by# wu jek Wik tor Ra no -

szek, brat Ru dol fa. Mosz cze ni ca by #a do"( bied n% wio -

sk%, wte dy jesz cze nie by #o ko pal ni, lu dzie utrzy my wa li

si! z ro li i do ra bia li w miej sco wej ce giel ni Ra nosz ków,

tak jak Emil, oj ciec Fran cisz ka. On sam w pó$ niej szych

la tach po ma ga# w go spo dar stwie ciot ki Ger tru dy Gór -

nej, sio stry Ru dol fa i Wik to ra. Kon takt z ni% utrzy my -

wa# do jej "mier ci w la tach osiem dzie si% tych, dzi! ki te -

mu te' zd% 'y #am po zna( t! cz!"( ro dzi ny. Od wie dza li "my

j% w sta rym do mu, któ ry ju' nie ist nie je, przy uli cy no -

sz% cej dzi siaj imi! jej bra ta Ru dol fa, tak

sa mo jak mosz cze nic ka szko #a.

At mos fe ra, w któ rej wzra sta# Fran ci -

szek by #a ty po wa dla ów cze sne go &l% ska.

Za ko) cze nie woj ny w 1918 ro ku nie

przy nio s#o spo dzie wa nych zmian, ta

cz!"( &l% ska po zo sta #a w gra ni cach Nie -

miec. Dzi! ki "l% skie mu so# ty so wi, któ rym

by# Jan Ra no szek, przy naj mniej cz!"(
miesz ka) ców Mosz cze ni cy mia #a pra c!
w ce giel ni i m#y nie, in ni utrzy my wa li si!
z ro li. Ju' zi m% 1918 – 1919 ro ku

w Mosz cze ni cy po ja wi li si! dzia #a cze

z Ryb ni ka i za cz! li agi to wa( za Pol sk%.
Za cz! to za k#a da( pol skie or ga ni za cje, ta -

kie jak To wa rzy stwo Po lek, chór Lut nia,

Gniaz do To wa rzy stwa Gim na stycz ne go

„So kó#”. Wi!k szo"( cz#on ków „So ko #a”

na le 'a #a rów nie' do ist nie j% cej od kwiet -

nia 1919 ro ku ko mór ki Pol skiej Or ga ni -

za cji Woj sko wej Gór ne go &l% ska. W"ród

nich by# Emil Par ma, oj ciec Fran cisz ka.

Gdy wy bu ch#y po wsta nia, bra# w nich

czyn ny udzia#. Roz bra ja nym 'o# nie rzom

Grenz schut zu od bie ra no bro), któ ra tra -

fia #a do s#a biej uzbro jo nych od dzia #ów

po wsta) czych. I w#a "nie Emil by# jed nym

z tych, któ ry t! bro) prze wo zi#. W prze -

bra niu ko bie cym je$ dzi# fur man k% i do -

star cza# ka ra bi ny po wsta) com. Naj bar -

dziej tra gicz nie sko) czy #o si! dla

Mosz cze ni cy I po wsta nie. Zgi n! #o w nim

sied miu miesz ka) ców. Ci, któ rzy bra li

w nim udzia#, by li re pre sjo no wa ni ze stro -

ny Niem ców. Ci% g#e prze szu ki wa nia do -

mów i kil ku dnio we aresz ty mia #y na ce -

lu za stra sze nie i uspo ko je nie na stro jów.

Nie omi n! #o to i ro dzi ny Par my. Aby

unik n%( cz! stych aresz to wa), Emil zbu -

do wa# dla sie bie scho wek w do mu.

W po miesz cze niu, któ re s#u 'y #o ja ko

ko mo ra, wy ko pa# w zie mi otwór, wy mu -

ro wa# i za opa trzy# w kla p!. Tam si!
cho wa#, kie dy do do mu zbli 'a li si! 'o# -

nie rze Grenz schut zu. Scho wek ten prze trwa# tak d#u go,

jak d#u go sta# dom i ni gdy nie u'y wa no go do ni cze go

in ne go. W 1920 w Mosz cze ni cy wy buch# strajk szkol -

ny, cze go na st!p stwem by #o wy p! dze nie wojsk Grenz -

schut zu z po miesz cze) szkol nych i ple ba nii, gdzie

kwa te ro wa #y od 1912 ro ku. W kwiet niu 1921 ro ku w ple -

bi scy cie 80% g#o sów by #o za Pol sk%, w ma ju po wsta) -

cy znów ru szy li do wal ki. W wal kach o Ja strz! bie od -

dzia# mosz cze nic ki zdo by wa# bu dy nek za bu dyn kiem,

po tem bra# jesz cze udzia# w wal kach w Ryb ni ku, Go -

rzycz kach, Ol zie i Nie bo czo wach. 13 lip ca 1922 wie"
zo sta #a prze j! ta przez w#a dze pol skie. Sta #a si! cz! "ci%
wo je wódz twa "l% skie go, któ re po sia da #o uchwa lo n% jesz -

cze w 1920 ro ku au to no mi!, w#a sny Sejm, bu d'et i in -

ne przy wi le je. 

Gdy w 1923 ro ku Fran ci szek po szed# do szko #y, by #a
to ju' pol ska szko #a z pol ski mi na uczy cie la mi. Okre su

te go nie wspo mi na# ni gdy do brze. Bu dy nek szkol ny by#
sta ry, znisz czo ny, z cia sny mi po miesz cze nia mi, któ re

w do dat ku suk ce syw nie za my ka no ze wzgl! du na bez -

pie cze) stwo uczniów. Do sz#o do te go, 'e na uka w szko -

le od by wa #a si! tyl ko 3 ra zy w ty go dniu. By #a wpraw -

dzie w bu do wie no wa szko #a,

jed nak 'e ci% g#y brak pie ni! dzy

w gmi nie opó$ nia# jej uko) cze nie. Tak

wi!c swo j% o"mio let ni% edu ka cj! za -

ko) czy# Fran ci szek jesz cze w sta rej

szko le. 

Do wy bu chu woj ny w 1939 ro ku

prze by wa# w do mu, pra co wa# w ce -

giel ni u Ra nosz ka, w go spo dar stwie

ciot ki i ro dzin nym obej "ciu. Oprócz

nie go w do mu by #o jesz cze dwóch

bra ci i dwie sio stry. W 1938 ro ku

otrzy ma# we zwa nie z Woj sko wej

Ko men dy Uzu pe# nie) w Pszczy nie

do sta wie nia si! przed Ko mi sj% Woj -

sko w%. Sta #o si! to 4 czerw ca 1938

ro ku w Ra dli nie. Otrzy ma# ka te go -

ri! „A”. Do s#u' by jed nak nie zo sta#
po wo #a ny. Gdy wy bu ch#a woj na,

po dzie li# los in nych &l% za ków. Mosz -

cze ni ca zna la z#a si! znów w gra ni -

cach Nie miec, ro dzi n! wpi sa no

na III Volks li st!, Fran ci szek by#
zdol ny do pe# nie nia s#u' by woj sko -

wej, tak sa mo jak je go brat Jó zef. 

Ka to wic kie We hr be zirk sko man do

(nie miec ka Okr! go wa Ko mi sja Woj -

sko wa) pro wa dzi #o ewi den cj! lud no -

"ci wo je wódz twa "l% skie go pod k% tem

po bo ru do We hr mach tu, w jej re je -

strach fi gu ro wa li rów nie' sy no wie by -

#e go "l% skie go po wsta) ca. Prze sz#o"(
nie by #a wa' na, by li zno wu oby wa -

te la mi Rze szy, pod le ga li obo wi%z ko -

wi s#u' by woj sko wej, któ r% okre "lo -

no do k#ad ny mi prze pi sa mi ju'
w ma ju 1935 ro ku, kie dy to w hi tle -

row skich Niem czech two rzo no no w%
ar mi! ma j% c% pod bi( "wiat. 

Wcie le nia do We hr mach tu na &l% -
sku roz po cz! #y si! w 1940 ro ku

i trwa #y do ko) ca 1944. Fran ci szek

sko rzy sta# z przy s#u gu j% ce go mu pra -

wa, któ re od ra cza #o s#u' b! w woj sku,Ry
s. 
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je !e li pra co wa "o si# w prze my $le lub na ro li. W lip cu 1940
ro ku za trud ni" si# wi#c u swo je go wuj ka w po wie cie mi -
ko "ow skim, a po 9 mie si% cach u in ne go, w po wie cie ryb -
nic kim. W ten spo sób uda "o mu si# od wlec do pa& dzier -
ni ka 1942 po wo "a nie do woj ska. W pa& dzier ni ku mu sia"
sta wi' si# przed ko mi sj% po bo ro w% w Ryb ni ku, a ju! 9
grud nia ja ko Franz Par ma wy je! d!a" do Le gni cy do ko -
szar We hr mach tu. Zo sta" wcie lo ny do Zmo to ry zo wa ne -
go Ba ta lio nu Gre na die rów 51 Pu" ku Pie cho ty, któ ra wcho -
dzi "a w sk"ad 18 Dy wi zji Pie cho ty pod do wódz twem
ge ne ra "a Her man na Hoth. By "a to ta sa ma dy wi zja, któ -
ra 1 wrze $nia 1939 ro ku prze kro czy "a gra ni ce Pol ski
od stro ny za chod niej, a w 1944 ro ku jej 51 Pu"k Pie cho -
ty prak tycz nie prze sta" ist nie', za mkni# ty w ko tle przez
Ro sjan w Bo bruj sku nad Be re zy n% (Bia "o ru$). Za t# ak -
cj#, na zwa n% Ope ra cj% Ba gra tion (Piotr Ba gra tion – do -
wód ca II ar mii ro syj skiej w woj nie na po le o( skiej), jej do -
wód ca, Kon stan ty Ro kos sow ski, zo sta" awan so wa ny
do stop nia mar sza" ka ZSRR.

Franz Par ma mia" jed nak szcz# $cie. Ja ko )l% zak
i cz"o nek III gru py Nie miec kiej Li sty Na ro do wej nie cie -
szy" si# pe" nym za ufa niem nie miec kich w"adz, pod le ga"
te! spe cjal nym za rz% dze niom. )l% za cy by li roz dzie la ni,
wcie la ni po je dyn czo lub po kil ku do plu to nu. Za "a ma -
nie dys cy pli ny, sa bo ta! i de zer cj# gro zi "a ka ra $mier ci.
Za de zer cj# by "a rów nie! ka ra na ro dzi na de zer te ra,
naj cz# $ciej wy wo !o no ich do obo zu kon cen tra cyj ne go,
dla te go uciecz ki zda rza "y si# wte dy rzad ko. Od 1943 ro -
ku po wo "a nych do s"u! by w We hr mach cie )l% za ków, na -
zy wa nych kpi% co przez Niem ców Beu te ger ma nen (Beu -
te – zdo bycz), nie zna j% cych wca le lub tyl ko szcz%t ko wo
j# zyk nie miec ki, kie ro wa no do ró! nych for ma cji w Rze -
szy i pa( stwach oku po wa nych. Nim do te go do sz"o, prze -
cho dzi li prze szko le nie w ma cie rzy stych jed nost kach,
Franz prze cho dzi" je w Le gni cy. Pod sta wo we szko le nie
z za kre su ro dza jów i u!y wa nia bro ni, mar szu, za cho wa -
nia w przy pad ku u!y cia bro ni che micz nej, obro ny i ata -
ku, pe" nie nia war ty trwa "o od 8 do 12 ty go dni i od by wa -
"o si# w j# zy ku nie miec kim. Pó& niej do cho dzi "o jesz cze
szcze gó "o we prze szko le nie zwi% za ne z przy dzia "em
do kon kret nej gru py, w tym wy pad ku by "a to pie cho ta,
i tu taj mu sia" Franz opa no wa' za sa dy wal ki we wszel -
kich mo! li wych sy tu acjach, za sa dy bu do wa nia oko pów,
dzia "a nia for pocz ty i gru py zwia dow czej. Po okre sie szko -
le nia i z"o !o nej przy si# dze otrzy ma" kil ka dni urlo pu. Od -
wie dzi" ro dzi ców w Mosz cze ni cy i sko rzy sta" rów nie!
z za pro sze nia do od wie dzin ko le gi z Ko stuch ny, któ ry te!
je cha" na urlop. W Ko stuch nie po zna" Ma ri#, swo j% przy -
sz"% !o n#. I to w"a $nie Ma ria od pro wa dza "a go wte dy
do ko szar, po je cha "a z nim do Le gni cy, nie wie dz%c, czy
si# jesz cze kie dy$ spo tka j%, czy Franz wró ci !y wy
z woj ny. 

La tem 1943 ro ku, Franz wraz ze swo im od dzia "em pie -
cho ty, zo sta" skie ro wa ny w g"%b Nie miec. Z je go wspo -
mnie( wy ni ka "o, !e jed nost ka sta cjo no wa "a naj pierw
na wsi ko "o Düssel dor fu, gdzie !o" nie rze na wi% za li
bar dzo ser decz ne sto sun ki z miej sco w% lud no $ci%, po ma -
ga j%c w pra cy na po lu. Pó& niej, ju! w 1944, prze nie sio -
no ich na przed mie $cia Mo ers. Umac nia li sta no wi ska ar -
ty le rii, bu do wa li oko py i za sie ki, przy go to wy wa li si#
do od par cia wojsk alianc kich, któ re od mo men tu wy l% -
do wa nia 6 czerw ca w Nor man dii nie ub"a ga nie po d% !a -
"y w kie run ku Pó" noc nej Nad re nii West fa lii. Ich za da niem
by "a przede wszyst kim ochro na ra fi ne rii i za k"a dów che -
micz nych, szcze gól nie na ra !o nych na ata ki bom bo we. 8
li sto pa da 1944 prze !y" Franz naj ci#! sze bom bar do wa nie

mia sta, do dzi siaj okre $la ne ja ko dies ater von Mo -
ers – czar ny dzie( Mo ers. Atak z po wie trza roz po cz%" si#
ra no o go dzi nie 10, zgi n# "o wie lu po zo sta "ych jesz cze
w mie $cie miesz ka( ców, znisz cze niu ule g"y, oprócz pry -
wat nych bu dyn ków, pra wie wszyst kie szko "y i in sty tu -
cje pa( stwo we oraz w 50 % za k"a dy che micz ne. Z te go
wzgl# du pod j# to de cy zj# o ich prze nie sie niu na te re ny
mniej na ra !o ne na bom bar do wa nie, tym bar dziej !e po -
"u dnio wa cz#$' po wia tu Mo ers by "a uwa !a na za Lu ft -
schut zge biet (te ren ochro ny prze ciw lot ni czej), gdzie
od 1942 ro ku zbu do wa no po nad 1000 bun krów. Bun kry
te, zwa ne „Mo er ser Topf” (gar nek), by "y wy na laz kiem
in !y nie ra bu dow la( ca z Mo ers, Lu dwi ga Eber le ina.
By "y to ma "e, mu ro wa ne, wpusz cza ne w zie mi# okr% g"e
bun kry, miesz cz% ce od 10 do 20 osób. Sta "y si# tak po -
pu lar ne, !e Niem cy bu do wa li je na te re nie ca "ej Rze szy
i w pa( stwach oku po wa nych. Jesz cze te raz mo! na je spo -
tka' w ró! nych za k%t kach Eu ro py, rów nie! na )l% sku. Za -
k"a dów che micz nych nie uda "o si# jed nak ura to wa', osta -
tecz nie zo sta "y znisz czo ne 2 mar ca 1945 ro ku, w ostat nim
na lo cie bom bo wym na mia sto. Pod ich gru za mi zgi n# -
"o 78 osób, w wi#k szo $ci je( cy wo jen ni i ro bot ni cy przy -
mu so wi.

Po mi mo stra chu, któ ry to wa rzy szy" Fran zo wi w cza -
sie bom bar do wa(, po wo li $wi ta "a na dzie ja na za ko( cze -
nie woj ny. Przy ga s"a nie co po kl# sce alian tów w Arn hem.
Zwy ci# stwo Niem ców, ostat nie zresz t% w tej woj nie, by -
"o dru zgo cz% ce. Ale sam fakt, !e woj ska alianc kie by "y
od da lo ne za le d wie o 116 ki lo me trów i jak twier dz% $wiad -
ko wie, od g"o sy ka no na dy da "o si# s"y sze' na wet w Mo -
ers, prze po wia da" ko niec III Rze szy. 

Zi ma 1944-1945 by "a d"u ga i ci#! ka. Ni skie tem pe ra -
tu ry, $nieg, $nieg z desz czem, zmien ne wia do mo $ci z fron -
tów na pa wa "y nie po ko jem. Do pie ro no wa ofen sy wa,
pod na zw% „Ve ri ta ble”, któ ra roz po cz# "a si# 7 lu te go 1945
ro ku i do pro wa dzi "a do ca" ko wi te go znisz cze nia s% sied -
nich miast – We sel i Jülich, otwo rzy "a ar mii ame ry ka( -
skiej dro g# do Mo ers. Mia sto by "o ju! bar dzo znisz czo -
ne po na lo tach bom bo wych, wi#k szo$' lud no $ci
ewa ku owa na wcze $niej do Mag de bur ga i Des sau. Sta cjo -
no wa" tu taj tyl ko od dzia" pie cho ty Fran za i od dzia" Volks -
stur mu, sk"a da j% cy si# ze sta rych m#! czyzn i bar dzo m"o -
dych ch"op ców. Gdy Ame ry ka nie zbli !a li si# od stro ny
Kre feld i Mönchen glad bach, Niem com uda "o si# jesz cze 3
mar ca wy sa dzi' most na Re nie. W tym dniu ucie k"y te!
w"a dze mia sta, na cze le z na zi stow skim bur mi strzem Lin -
de i cz"on ka mi stra !y po !ar nej, za bie ra j%c z so b% wa! -
ne do ku men ty. W po prze dza j% c% noc przez mia sto prze -
ci% ga "y w roz syp ce od dzia "y We hr mach tu po zo sta wia j%c
po dro dze spraw ny sprz#t, usi "u j%c do trze' do mo stów
pro wa dz% cych na dru g% stro n# Re nu. W dzie( ten ob raz
uciecz ki woj ska i bez si "y je go ko men dan tów sta" si# jesz -
cze bar dziej wi docz ny, tym bar dziej !e ra zem z woj skiem
na dru gi brzeg usi "o wa "a si# do sta' rów nie! lud no$' cy -
wil na. Cz"on ko wie Volks stur mu do "% czy li do grup !o" -
nie rzy We hr mach tu i rów nie! opu $ci li mia sto. 

4 mar ca, w desz czo w% nie dzie l# 1945 ro ku, o go dzi -
nie 7.30, do Mo ers wkro czy "y pierw sze czo" gi Ame ry ka( -
skiej 84 Dy wi zji Pie cho ty. Po su wa "y si# bar dzo po wo li, os"a -
nia j%c z pra wa i le wa id% c% z ni mi pie cho t#. W tym re jo nie
nie pad" ju! !a den strza". Jed no cze $nie do mia sta we sz"y
na st#p ne od dzia "y, za wsze po prze dza ne dwo ma pan cer ny -
mi sa mo cho da mi zwia dow czy mi i tyl ko jesz cze we
wschod niej stro nie do sz"o do krót kiej strze la ni ny. Po zo sta -
"a w Mo ers lud no$' cy wil na wy wie si "a bia "e fla gi. Wie lu
z !o" nie rzy We hr mach tu, któ rzy ostat nie mie si% ce sta cjo -
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no wa li w mie !cie, po cho dzi -

"o, tak jak Franz, ze #l$ ska lub

Po mo rza. I to w"a !nie oni,

po wspól nym po ro zu mie niu,

po sta no wi li po przed nie go dnia

zi gno ro wa% roz kaz prze pra wy

na dru gi brzeg Re nu i ukry ci

w ru inach bu dyn ków ocze ki -

wa li Ame ry ka nów. W t& nie -

dzie l& dla nich woj na si& sko' -
czy "a. Gdy w po nie dzia "ek, 5

mar ca, przy prze cze sy wa niu

mia sta (o" nie rze alianc cy do -

tar li do miej sca, w któ rym si&
ukry wa li, wy szli z pod nie -

sio ny mi r& ka mi od da j$c si&
do bro wol nie w nie wo l& Ame -

ry ka nom.

5 mar ca pie cho ta ame ry -

ka' ska zdo by wa Rhe in berg

i tam w"a !nie po wsta je je den

z naj wi&k szych tym cza so -

wych obo zów dla je' ców

wo jen nych, za pa mi& ta ny ja -

ko naj ci&( szy, z naj wy( sz$
kwo t$ umie ral no !ci. Tam te(
tra fia Franz ze swo imi wspó" -
to wa rzy sza mi. 

Obo zy te two rzo no wzd"u(
zdo by te go ju( za chod nie go

brze gu Re nu. Po tocz nie na -

zy wa no je Rhe in wie sen la -

ger (obóz na "$ ce nad Re -

nem) lub Gol de ne Ma ile.

Uciecz ka z nich na dru gi

brzeg nie by "a mo( li wa, po -

nie wa( wszyst kie mo sty

w tym re jo nie by "y znisz czo -

ne. Wy ty czo ny te ren, nad re' -
skie pod mo k"e "$ ki, ota cza no

dru tem kol cza stym, w jed -

nym ro gu bu do wa no la try n&,
na ze wn$trz usta wia no stra -

(e i obóz by" go to wy

do przy j& cia je' ców. Zwo (o -

no ich ze zdo by wa nych po -

bli skich miej sco wo !ci, (o" -
nie rzy ra zem z cy wi la mi.

Pierw sze dni nie do sta wa li

nic do je dze nia i pi cia, cho -

cia( ma ga zy ny woj sko we

We hr mach tu, któ re prze j& li alian ci, by "y do brze za opa -

trzo ne. )o" nie rze nie miec cy do 3 mar ca fa so wa li swo je

(e la zne por cje na dwa dni, w tym 200g su cha rów, kon -

ser w& mi& sn$, zu p& w prosz ku i zmie lo n$ ka w&. Gdy szli

do nie wo li, w ple ca kach nie by "o na wet tej cz& !ci, któ -

r$ na zy wa no skró co n$ (e la zn$ por cj$, spo (y wa n$ tyl ko

z roz ka zu w sy tu acjach fron to wych, gdy kuch nia na wet

w no cy nie by "a w sta nie do star czy% je dze nia. Te dni

wspo mi na" pó* niej Franz naj go rzej. Z g"o du, tak jak in -

ni, jad" tra w&, m& czy "o go pra gnie nie, cho cia( tyl -

ko 200 m da lej p"y n& "a rze ka, do któ rej nie mo( na by "o
si& do sta%. Spa li na go "ej zie mi, r& ka mi wy grze by wa li

dziu ry, w któ rych usi "o wa li si& cho cia( tro ch& ochro ni%
przed zim nem. Cz& sto jed nak w dzie' przez obóz prze -

je( d(a "a ko par ka lub po jazd na g$ sie ni cach i te pry mi -

tyw ne schro nie nia za sy py wa -

no, nie rzad ko ra zem z lud* -
mi. Stra( ni cy strze la li bez

ostrze (e nia przy ka( dym po -

dej rza nym ru chu, a cza sa mi

dla za ba wy, po przez dru ty,

!le po w t"um. Je' ców nie re -

je stro wa no imien nie, no to wa -

no je dy nie licz b& przy by -

"ych w tym dniu do obo zu. 

Po kil ku dniach wie lu

z nich, tak (e Fran za, za "a do -

wa no na sa mo cho dy ci& (a ro -

we i wy wie zio no do obo zu

na pó" no cy Fran cji. To nie

by "a przy jem na po dró( dla

wy cie' czo nych lu dzi. Ka -

wa ler ski styl jaz dy ame ry -

ka' skich kie row ców spra -

wia", (e nie wszy scy

do je( d(a li (y wi na miej sce.

Fran zo wi si& uda "o i 15 mar -

ca 1945 ro ku wy pe" ni" ofi -

cjal nie swo j$ kar t& mel dun -

ko w$ ja ko je niec wo jen ny.

Kar t& t& otrzy ma li pocz t$
ro dzi ce w Mosz cze ni cy. Na -

dzie ja na lep sze wa run ki

w no wym miej scu oka za "a
si& p"on na. Tam te( by "a tyl -

ko "$ ka oto czo na dru tem kol -

cza stym i nic do je dze nia.

Pó* niej wspo mi na", (e gdy

po trzech ty go dniach opusz -

cza" obóz, na "$ ce nie by "o
ani jed ne go *d*b"a tra wy.

Na mo cy po ro zu mie nia

pa'stw alianc kich ty si$ ce

je' ców tra fi "o od 22 lu te -

go 1945 do obo zów we

Fran cji, przede wszyst kim ci

z nie wo li ame ry ka' skiej

i an giel skiej. Fran cja po -

trze bo wa "a lu dzi do od bu do -

wy kra ju po znisz cze niach

wo jen nych, a tych, któ rych

sa ma wzi& "a do nie wo li, by -

"o za ma "o. Zg"o si "a za po -

trze bo wa nie na 1,7 mi lio na

osób, do pa* dzier ni ka 1945

we fran cu skich obo zach

prze by wa "o ju( 1 065 000. W pierw szych mie si$ cach

pa no wa "y w nich wa run ki po dob ne do tych w Niem -

czech. Te( by "y to "$ ki i po la ogro dzo ne dru tem kol cza -

stym, bez mo( li wo !ci spa nia pod da chem, z nie wy star -

cza j$ cym za opa trze niem w (yw no!%. Do pie ro

pod na ci skiem rz$ du ame ry ka' skie go sy tu acja w obo -

zach ule g"a po pra wie.

Na po cz$t ku kwiet nia 1945 ro ku w obo zie po ja wi li si&
ofi ce ro wie pol scy wer bu j$ cy do Pol skich Si" Zbroj nych

na Za cho dzie. 5 kwiet nia Franz zg"a sza si& u pol skich ofi -

ce rów i wy ra (a ch&% wst$ pie nia do pol skie go woj ska, 6

kwiet nia zo sta je wst&p nie prze s"u cha ny i za re je stro wa -

ny przez po rucz ni ka Zyg mun ta Woy ty cha. Na kwe stio -

na riu szach do prze s"u chi wa nia je' ców – Po la ków, jed -

nym w j& zy ku pol skim, dru gim w j& zy ku an giel skim,
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wra ca do swo je go pier wot ne go imie nia – Fran ci szek. Nie

zna le zio no wzgl! dem nie go "ad nych prze ciw wska za#
i zo sta je umiesz czo ny na li $cie do wy jaz du do An glii. Jest

jed nym spo $ród 89 300 je# ców We hr mach tu, któ rzy sta -

no wi li naj wi!k sz% cz!$& uzu pe' nie# pol skiej ar mii

na Za cho dzie.

Ju" na st!p ne go dnia, wraz z in ny mi ochot ni ka mi, zna -

laz' si! na stat ku p'y n% cym do Edyn bur ga. Jesz cze

w znisz czo nym, brud nym do gra nic mo" li wo $ci nie miec -

kim mun du rze, nie spo koj ny o przy sz'o$&, co raz da lej

od ro dzi mej Mosz cze ni cy i na rze czo nej Ma rii, ale z na -

dzie j% na ry ch'y ko niec woj ny i po wrót do do mu. 

9 kwiet nia 1945 sta tek przy bi' do por tu w Szko cji,

Fran cisz ka skie ro wa no do Obo zu Roz dziel cze go w Po -

lkem met, gdzie prze by wa' do 16 kwiet nia. Obóz znaj -

do wa' si! na te re nie wiej skiej po sia d'o $ci ary sto kra tycz -

nej ro dzi ny Ba il lie, w bu dyn kach urz! do wa 'o
do wódz two, miesz ka li "o' nie rze, urz% dzo no szpi tal.

Ostat ni po to mek z ro dzi ny, sir Ad rian Ba il lie, zmar'
w 1947 ro ku i zo sta' po cho wa ny w mau zo leum w par -

ku. Od 1981 ro ku ogrom ny park o po wierzch ni 169 hek -

ta rów zo sta' od da ny do u"yt ku pu blicz ne go.

W Po lkem met Fran cisz ka pod da no szcze gó 'o wym

prze s'u cha niom i we ry fi ka cji. Ta wy pa d'a po zy tyw -

nie – oj ciec po wsta niec, uko# cze nie pol skiej szko 'y, zna -

jo mo$& j! zy ka pol skie go, s'a ba zna jo mo$&, i tyl ko

w mo wie, j! zy ka nie miec kie go jak rów nie" naj ni" szy sto -

pie# woj sko wy – zde cy do wa 'y o po zy tyw nej oce nie. 11

kwiet nia zo sta je za re je stro wa ny pod nu me rem 89 417

i uzy sku je sto pie# star sze go sze re gow ca. 17 kwiet nia roz -

ka zem Nr. 90/45 pu' kow ni ka Go la chow skie go, sze fa Ko -

men dy Uzu pe' nie# Nr. 1, zo sta je „Przy dzie lo ny pod ka" -

dym wzgl! dem do 16. Sa modz. Bryg. Panc.” W tym sa -

mym dniu – a jest wto rek – zg'o si' si! w 3 Pu' ku Pan -

cer nym, gdzie w'% czo no go do 1. szwa dro nu. Stam t%d,

roz ka zem z 28 kwiet nia jest „Prze nie sio ny pod ka" dym

wzgl! dem do 16. Kom pa nii Za opa try wa nia 16. Sa mo -

dziel nej Bry ga dy Pan cer nej”, w któ rej zg'o si' si! na st!p -

ne go dnia i zo sta' uj! ty w stan ewi den cyj ny. 10 czerw -

ca, wraz z in ny mi „we hr mach tow ca mi” sk'a da uro czy st%
przy si! g!. W 16 Kom pa nii Za opa try wa nia, sta cjo nu j% -
cej wte dy w Kel so, po zo sta' do 11 lip ca 1946 ro ku.

W dniu przy si! gi 16. Sa mo dziel na Bry ga da Pan cer na

wcho dzi 'a w sk'ad 1. Kor pu su Pan cer no -Mo to ro we go

w Szko cji, je go do wód c% od 23 ma ja 1945 ro ku by' ge -

ne ra' Sta ni s'aw Ma czek.

Pe' ni% cy w tym cza sie obo wi%z ki Na czel ne go Wo dza

Pol skich Si' Zbroj nych na Za cho dzie gen. dyw. W'a dy -

s'aw An ders po wie rzy' gen. Macz ko wi za da nie prze gru -

po wa nia do Nie miec jak naj wi!k szej ilo $ci pol skie go woj -

ska. Wraz z do wódz twem i "o' nie rza mi mia' po wró ci&
ze Szko cji i ob j%& do wo dze nie nad ca 'o $ci% pol skich si'
oku pa cyj nych w Niem czech. (o' nie rze by li szko le ni

pod tym w'a $nie k% tem, tak "e Fran ci szek. Pla ny te jed -

nak nie do sz'y do skut ku, ge ne ra' wraz z "o' nie rza mi po -

zo sta' w Szko cji.

Tym cza sem w ko sza rach to czy 'o si! nor mal ne "o' nier -

skie "y cie. Fran ci szek, ubra ny ju" te raz w bat tle dress i be -

ret z or 'em w ko ro nie, nie mu sia' prze cho dzi& pod sta wo -

we go szko le nia, bo za li czy' je ju" w 1943 ro ku w Le gni cy.

Za miast te go od by' kurs dla kie row ców sa mo cho do wych,

któ ry trwa' od 9 ma ja do 8 czerw ca 1945. Za ko# czy' si!
eg za mi nem z elek tro ni ki sa mo cho do wej (30 py ta#)

i kon ser wa cji po jaz dów me cha nicz nych (10 py ta#). Py -

ta nia te otrzy ma' jesz cze

przed roz po cz! ciem kur su wpi! -
te do ze szy tu prze zna czo ne go

na no tat ki z lek cji. Za pi sy pro -

wa dzi' bar dzo sta ran nie, naj -

cz! $ciej pi sa' naj pierw o'ów -

kiem, a po lek cjach po pra wia'
pió rem. No tat ki uzu pe' nio ne s%
do k'ad ny mi ry sun ka mi z me -

cha ni ki po jaz du. Po zda niu eg -

za mi nu, jak pó) niej wspo mi -

na', je) dzi' woj sko wym je epem,

prze wo zi' ofi ce rów lub mel dun -

ki po mi! dzy ko sza ra mi. Cz! sto

by wa' w Glas gow i Edyn bur gu.

Dla m'o de go cz'o wie ka z ma 'ej

$l% skiej wio ski by' to wiel ki

$wiat. Na urlo pach zwie dza'
oko li ce, cho dzi' z ko le ga mi

do mia stecz ka na po ta# ców ki,

re la cje z miej sco wy mi lud) mi

by 'y zna ko mi te. Nie któ rzy z je -

go ko le gów po zna li tam dziew -

czy ny, po "e ni li si! i osie dli

na sta 'e. Ale nie Fran ci szek. T! -
sk ni' za do mem, szcze gól nie

za mat k%, z Ma ri% nie wi dzia' si!
od wy jaz du z Le gni cy, utrzy my -

wa li tyl ko ko re spon den cj! li -

stow n%. Po mi mo za j!&, roz ry -

wek, ko le gów, po czu cie ob co $ci

na szkoc kiej zie mi nie opusz cza -

'o go. Wi da& to wy ra) nie w wier -

szach, któ re za pi sy wa' na pu -Ry
s. 
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stych kart kach ze szy tu z kur su sa mo cho do we go.
Wszyst kie mó wi! o t" sk no cie za Oj czy zn!, za bli ski -
mi, na wet dziew czy ny pol skie w po rów na niu z An giel -
ka mi ja wi! si" mu ja ko isto ty nie ziem skiej wprost uro -
dy. I w#a $nie te do k#ad ne szcze gó #y ana to micz ne
An gie lek wy rzu ca #a mu po tem Ma ria przez wszyst kie
la ta ma# %e& stwa.

„Hej %o# nie rze, kto jest %wa wy,
Marsz do mia sta na za ba wy;
Bo dziew ki #ad ne Pu dro wa ne, i
Usta ma j! Ma lo wa ne.
S! i pan ny ja kich chcesz, %e 
Po la ków lu bi!, to o tem wiesz.”

Wier sze te s! na pew no wa% nym do ku men tem hi sto -
rycz nym tam tych cza sów, od zwier cie dla j! na stro je pa -
nu j! ce w$ród %o# nie rzy gen. Macz ka. Z jed nej stro ny nie -
pew no$' ju tra w opa no wa nej przez ko mu ni stów
oj czy( nie, z dru giej ogrom na ch"' po wro tu do do mu,
do ro dzi ny. W jed nym z nich pi sze:

„A my $li na sze ci! gle id! w te stro ny Ro dzin ne
Znacz ki pocz to we na li sty #za mi kle imy, i
$le my z t" sk no ty do na szej ko cha nej kra iny” 

(pi sow nia oryg.)

Ten sam na strój w wier szu „Na Ob czy( nie”:

„My do cze ka my, Bóg do po mo %e,
Wiecz nie nie b" dziem tu na ob czy( nie.
Wró ci my do Pol ski na szej ko cha nej.
Bo umrze' jest mi #o w swo jej Oj czy( nie!” (pi sow nia oryg.)

Gdy w lip cu 1945 ro ku Wiel ka Bry ta nia uzna #a Tym -
cza so wy Rz!d Na ro do wy w Pol sce, a ten za %! da# cof ni" -
cia uzna nia rz! du emi gra cyj ne go, Pol skie Si #y Zbroj ne
prze sz#y pod do wódz two bry tyj skie. Bry tyj czy cy z ko -
lei po sta no wi li w ci! gu na st"p ne go ro ku je roz wi! za'.
Do Wiel kiej Bry ta nii za cz" #y przy je% d%a' pol skie mi sje
woj sko we, któ re agi to wa #y w$ród %o# nie rzy i ka dry do po -
wro tu do kra ju. W mar cu 1946 ro ku Bry tyj czy cy po wo -
#a li Ko mi tet do Spraw PSZ i za cz" li przy go to wa nia
do ma so wej re pa tria cji %o# nie rzy do Pol ski. Z 249 tys.
%o# nie rzy PSZ do Pol ski wró ci #o 105 tys. Po zo sta li wy -
emi gro wa li do Sta nów Zjed no czo nych, Ka na dy, Au stra -
lii, Ame ry ki Po #u dnio wej lub osie dli na sta #e w Wiel kiej
Bry ta nii. Rów nie% gen. Ma czek, wiel ki au to ry tet dla %o# -
nie rzy, ko cha ny przez nich i sza no wa ny, na zy wa ny
„Ba c!”, nie wró ci# do Pol ski i osie dli# si" w Edyn bur gu.
Z te go po wo du Pol ska po zba wi #a go w 1946 ro ku oby -
wa tel stwa. 

Na sku tek przy go to wa& do re pa tria cji za cz" to prze gru -
po wa nia od dzia #ów. Do Wiel kiej Bry ta nii za cz" #y na p#y -
wa' jed nost ki sta cjo nu j! ce do tej po ry w Eu ro pie, 16.
Kom pa ni" Za opa try wa nia prze nie sio no od po #o wy stycz -
nia 1946 do Wick, w pó# noc nej Szko cji. Fran ci szek wy -
ko ny wa# da lej swo je obo wi!z ki kie row cy je epa, a gdy
przy sz#a na nie go ko lej, zg#o si# si" na li st" do po wro tu
do Pol ski. W wier szu „Na Ob czy( nie” pi sze:

„Hej! )o# nie rze po s#u chaj cie, ju% czas!!!
do Oj czy zny swej po wra caj cie.
)e gnam Was, z te go brze gu
bo Wy ju% je ste $cie na Okr" cie,
a my jesz cze w sze re gu.”

11 lip ca 1946 ro ku, roz ka zem do wód cy kom pa nii rot -
mi strza Wy ga now skie go, zo sta# prze nie sio ny do obo zu
re pa tria cyj ne go nr 100 w Pre ston field, 15 lip ca 1946 zwol -
nio ny z Pol skich Si# Zbroj nych po za kra jem. Od cho dz!c
z jed nost ki otrzy ma# gra ty fi ka cj" wo jen n! i od pra w" de -
mo bi li za cyj n! w wy so ko $ci 48 fun tów. Ocze ku j!c
na trans port do Pol ski, ostat nie dni w Szko cji sp" dzi# po -
now nie w Po lkem met, w 94th Po lish Re pa tria tion Camp.
Od p#y n!# w nie dzie l" 4 sierp nia 1946 ro ku, praw do po -
dob nie z Le ith, stat kiem „Clan La mont”, na po k#a dzie któ -
re go 1604 pol skich re pa trian tów wra ca #o do kra ju.
W ar ty ku le pra so wym z 5 sierp nia mo% na by #o prze czy -
ta', %e pa sa %e rów stat ku %e gna #y t#u my lu dzi, nie dziel -
ni spa ce ro wi cze i przy ja cie le od p#y wa j! cych do kra ju %o# -
nie rzy.

Fran ci szek po po wro cie do kra ju za miesz ka# u ro dzi ców
w Mosz cze ni cy, ale przez na st"p ne 5 mie si" cy bar dzo cz" -
sto od wie dza# Ma ri". W stycz niu w 1947 wzi" li $lub,
a w lu tym na st"p ne go ro ku uro dzi #a im si" pierw sza cór -
ka. Po tem przy sz#o na $wiat jesz cze tro je dzie ci, dwie ko -
lej ne cór ki i d#u go wy cze ki wa ny syn. Za miesz ka li w Ko -
stuch nie, w do mu ro dzi ców Ma rii. Fran ci szek pod j!# pra c"
w ko pal ni Bo %e Da ry i pra co wa# na do le do eme ry tu ry.
Zmar# w wie ku 75 lat w 1992 ro ku, je go %o na Ma ria
w 2007. W do mu po ro dzi cach za miesz ka# syn z ro dzi n!
i to on w#a $nie od na laz# szkoc ki ze szyt, któ ry sk#o ni# nas,
dzie ci, do pój $cia po $la dach oj ca. 

Od two rze nie po ty lu la tach dro gi m#o de go *l! za ka
z Mosz cze ni cy, ma #ej wio ski gra ni cz! cej z Ja strz" biem
Zdro jem, od mo men tu wy jaz du w nie miec kim mun du -
rze na woj n" i po wro tu z tej woj ny w mun du rze pol skim,
wy ma ga #o wie lo mie si"cz nej, wr"cz de tek ty wi stycz nej
pra cy. Sta #o si" to mo% li we dzi" ki na wi! za niu kon tak -
tu z bry tyj skim Mi ni ster stwem Obro ny, przy któ rym dzia -
#a pol ska sek cja do spraw %o# nie rzy s#u %! cych w Pol skich
Si #ach Zbroj nych na Za cho dzie (APC Po lish Enqu iries,
Mi ni stry of De fen ce). Do ku men ty te za wie ra j! da ty i na -
zwy jed no stek, w któ rych %o# nierz s#u %y# po wcie le niu
go do pol skie go woj ska, nie za wie ra j! na to miast %ad nych
nazw miej sco wo $ci, gdzie sta cjo no wa #y. Na pod sta wie
otrzy ma nych z An glii do ku men tów, w usta le niu szkoc -
kich nazw miej sco wo $ci do po móg# Ro bert Ostry charz,
hi sto ryk od lat zaj mu j! cy si" te ma ty k! po lo ni ków, syn
pol sko -szkoc kie go ma# %e& stwa, uro dzo ny w Szko cji i tam
za miesz ka #y. Na to miast do od two rze nia okre su s#u% by
w We hr mach cie po s#u %y #y no tat ki w do ku men tach an -
giel skich, za po zna nie si" z wo jen n! do ku men ta cj!
w ar chi wach miej skich Kre feld i Mo ers, jak rów nie%
opra co wa nia hi sto rycz ne do ku men tu j! ce wy da rze nia
z ko& ca woj ny i wy po wie dzi na ocz nych $wiad ków. Zdj" -
cia po cho dz! z pry wat nych zbio rów ro dzin nych oraz ze
zbio rów osób, do któ rych zwró ci #am si" dro g! in ter ne -
to w! o ich udo st"p nie nie. Nie miec kie ar chi wum w Ber -
li nie (Deut sche Dien st stel le WASt) prze s#a #o tyl ko
wia do mo$' o przej $ciu do nie wo li i wst! pie niu do pol -
skie go woj ska. 

W li sto pa dzie otrzy ma #am jesz cze jed n! prze sy# k" z An -
glii. Wy s#a na z Glo uce ster, z na dru kiem Mi ni stry of De -
fen ce Me dal Of fi ce, za wie ra #a me dal dla oj ca za udzia#
w woj nie i s#u% bie w Pol skich Si #ach Zbroj nych na Za -
cho dzie. 21 lat po je go $mier ci. Po wie dzia #am mu
o tym spa ce ru j!c po #! kach nad Re nem. 

Kre feld, 22.12.2013

!
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aj pierw po ja wi !y si" od dzia !y
fran cu skie, po tem w!o skie i bry -

tyj skie. Jed nost ki fran cu skie ob sa dzi !y
mia sta gór no #l$ skie w pierw szej de ka dzie
lu te go 1920 ro ku. Nie co spó% nie ni przy -
by li W!o si. Na to miast Bry tyj czy cy
z przy s!a niem woj ska oci$ ga li si", t!u ma -
cz$c to nie pew n$ sy tu acj$ w Ir lan dii. Po -
nad dwa la ta na Gór nym &l$ sku rz$ dzi li
alian ci, któ rzy pil no wa li ple bi scy to we -
go po rz$d ku.

Za tem Bry tyj czy cy po ja wi li si" nad
Od r$ ja ko ostat ni, na po cz$t ku mar -
ca 1921 ro ku, dwa ty go dnie przed ple bi -
scy tem wy zna czo nym na 20 mar ca 1921
ro ku. Jed nak czte ry bry tyj skie ba ta lio ny,
z!o 'o ne z nie spe! na 2 ty si" cy 'o! nie rzy,
za raz po ple bi scy cie wy co fa no. Dzi" ki
ich wy jaz do wi mo' li we by !y po cz$t ko -
we suk ce sy trze cie go pol skie go po wsta -
nia. Do daj my, 'e nie by !o w pierw szym
bry tyj skim rzu cie 'o! nie rzy z Ir lan dii, któ -
ra zmie rza !a do nie pod le g!o #ci.

Po wy bu chu po wsta nia w ma ju 1921,
Bry tyj czy cy po ja wi li si" na Gór nym
&l$ sku po now nie, tym ra zem na d!u 'ej
i w sil niej szym sk!a dzie. Pod ko niec ma -
ja i w czerw cu 1921 ro ku przy s!a li naj -
pierw 6 ba ta lio nów, a we wrze #niu dwa
do dat ko we, w su mie nie spe! na 5 ty si" -
cy 'o! nie rzy, w tym szwa dron hu za rów
i 4 czo! gi. Na cze le no wej eks pe dy cji sta -
n$! ge ne ra! Wil liam He nec ker, któ ry za -
!o 'y! sie dzi b" w Strzel cach Opol skich,
a za miesz ka! w pa !a cu w Tu ra wie.

Je #li wspo mi na my ba ta lio ny bry tyj skie,
to do po wiedz my, 'e by !y to tym ra zem
g!ów nie ba ta lio ny ir landz kie, któ re do -
wódz two bry tyj skie – z po wo du to cz$ -
cej si" wte dy woj ny w Ir lan dii – uzna wa -
!o za nie pew ne. Dla te go wy sy !a no je tak
ch"t nie do roz dzie la nia wal cz$ cych
na Gór nym &l$ sku. 

Jesz cze w ma ju i czerw cu 1921 ro ku
po s!a no pierw szy ba ta lion Roy al Irish Re -
gi ment, dru gi ba ta lion Le in ster Re gi ment
i dru gi ba ta lion Con nau ght Ran gers,
któ re wraz z trze ma po zo sta !y mi bry tyj -
ski mi ba ta lio na mi sta ra !y si" naj pierw
roz dzie li( wal cz$ cych ze so b$ pol skich
i nie miec kich po wsta) ców, a po tem ulo -
ko wa !y si" w pó! noc nej cz" #ci re gio nu. 

Ju' po za ko) cze niu po wsta nia, na po -
cz$t ku wrze #nia 1921 ro ku, Bry tyj czy -

pod czas I woj ny #wia to wej, któ re przy -
nio s!y mu ogrom ne stra ty. To w tym od -
dzia le na ro dzi !a si" pio sen ka „D!u ga
dro ga do Tip pe ra ry” (to mia stecz ko
w po !u dnio wej Ir lan dii), któ ra zro bi !a
na wiel kiej woj nie w kr" gu an glo sa skim
nie by wa !$ ka rie r". Cie ka we, czy 'o! nie -
rze te go ir landz kie go ba ta lio nu #pie wa li
j$ tak 'e w By to miu, D$ brów ce Wiel kiej
i w Szar le ju, gdzie kwa te ro wa li? 

Ba ta lio ny ir landz kie sta cjo no wa !y po -
nad to g!ów nie w pó! noc nej i za chod niej
cz" #ci Gór ne go &l$ ska: w Do bro dzie niu,
Ole #nie, Opo lu, Krap ko wi cach, Tar now -
skich Gó rach i Two ro gu. W tym okre sie,
od ma ja i czerw ca, a zw!asz cza od wrze -
#nia 1921 a' do wio sny 1922 ro ku, to w!a -
#nie Ir land czy cy sta no wi li wi"k szo#(
bry tyj skie go kon tyn gen tu gór no #l$ skie -
go. Prze by wa li wi"c, wraz ze Szko ta mi
ze s!yn ne go ba ta lio nu Black Watch, naj -
d!u 'ej na na szej zie mi, cho cia' s!y sza !o
si" o nich mniej ni' o 'o! nier zach ze Szko -
cji. Mo 'e i dla te go, 'e nie któ re re la cje my -
li !y Ir land czy ków ze Szko ta mi. 

Z ir landz ki mi 'o! nie rza mi do wód cy
mie wa li pro ble my, bo zda rza !o si", 'e fra -
ter ni zo wa li si" z pol ski mi po wsta) ca mi,
zda rza !y si" przy pad ki de zer cji. Z re la -
cji z epo ki wy ni ka, 'e rów nie' ofi ce ro -
wie od dzia !ów ir landz kich po rów ny wa li
sy tu acj" na Gór nym &l$ sku do rów nie
skom pli ko wa nej sy tu acji w Ir lan dii,
a szcze gól nie w Ir lan dii Pó! noc nej, 
gdzie re la cje ir landz ko – bry tyj skie i we -
wn"trz ne ir landz kie by !y naj bar dziej
po wi k!a ne.

W dru gim to mie „Pa mi"t ni ków po -
wsta) ców #l$ skich”, wy da nych w 1961
ro ku w Ka to wi cach, znaj du je my wspo -
mnie nie by !e go po wsta) ca Wik to ra
Mroz ka o tym, jak ju' w la tach dwu dzie -
stych spo tka! jed ne go z de zer te rów ir -
landz kich w gma chu Sej mu &l$ skie go
w Ka to wi cach. Jak si" oka za !o, Ir land -
czyk zo sta! w Pol sce, o'e ni! si" w So -
snow cu i sta ra! si" o kon ce sj" na han del
do mo kr$' ny fi gur ka mi gip so wy mi. Z re -
la cji Mroz ka wy ni ka, 'e de zer te rów
z ba ta lio nów ir landz kich by !o wi" cej.

Nie spe! na rocz na s!u' ba ir landz kich ba -
ta lio nów na Gór nym &l$ sku do bie g!a
do ko) ca wio sn$ 1922 ro ku, gdy Bry tyj -
czy cy do ko na li ju' uzna nia nie pod le g!o -
#ci Ir lan dii. Dla te go w kwiet niu 1922 
ro ku wszyst kie ir landz kie ba ta lio ny wy -
co fa no z Gór ne go &l$ ska i roz for mo wa -
no. Na ich miej sce przy by !y wte dy
rdzen nie an giel skie ba ta lio ny.

Za sta na wia j$ ce, 'e po nad dwu let nia
obec no#( fran cu skich, bry tyj skich i w!o -
skich 'o! nie rzy po zo sta wi !a tak nie wie le
#la dów na Gór nym &l$ sku. Nie wie le po -
zo sta !o te' #la dów po Ir land czy kach.
Nie licz ne wzmian ki wspo mnie nio we,
nie licz ne fo to gra fie. Mo 'e trze ba po szu -
ka( in for ma cji na te mat, bo za pew ne
nie któ rzy z bry tyj skich (ir landz kich) ofi -
ce rów i 'o! nie rzy po zo sta wi li wspo mnie -
nio we za pi ski. By !o by cie ka wie po czy ta(,
jak 'o! nie rze ir landz cy wspo mi na li i oce -
nia li tam te wy pad ki na Gór nym &l$ sku. 

JAN F. LE WAN DOW SKI

Irlandczycy
nad Odr$

cy przy s!a li dwa ko lej ne ir landz kie ba -
ta lio ny (pierw szy ba ta lion Roy al Mun -
ster Fu sil liers i dru gi ba ta lion Roy al In -
ni skil ling Fu sil liers), któ re ulo ko wa !y si"
w Opo lu, Krap ko wi cach i w Tar now skich
Gó rach. Z o#miu bry tyj skich ba ta lio nów,
któ re sta cjo no wa !y wte dy na Gór nym
&l$ sku, a' pi"( sta no wi !y ba ta lio ny ir -
landz kie.

Prze wa' nie mia !y one d!u gie tra dy cje
wo jen ne, nie tyl ko z nie daw nej woj ny
#wia to wej, ale i si" ga j$ ce w cza sy od le -
glej sze, w tym roz ma ite mi sje ko lo nial ne.
Naj cz" #ciej po cho dzi !y z Ir lan dii cen tral -
nej, ka to lic kiej, ale nie wszyst kie. Bo kró -
lew scy fi zy lie rzy (Roy al In ni skil ling 
Fu sil liers) po cho dzi li z pó! noc ne go, pro -
te stanc kie go Ul ste ru, a to zna czy !o, 'e
w pro ce sie kszta! to wa nia si" Ir lan dii opo -
wia da li si" za je go po zo sta niem przy Wiel -
kiej Bry ta nii, co istot nie na st$ pi !o. 

Na to miast w tra dy cji wo jen nej dru gie -
go ba ta lio nu Con nau ghts Ran gers prze -
cho wa !y si" wspo mnie nia za ci" tych wal k

Connaught Rangers  

God!o pu!kowe
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SABINA WAWERLA-D!UGOSZ

MA RIAN I MOC

S!o" ce wy strze li !o z pro cy dnia. Dusz no, ospa le, le ni wie

Od po wie dzia !y cz!on ki na ta kie za ku sy, za lo ty.

Pa trz# na Ma ria na jak po w!ó czy no ga mi dziel nie przyj mu j$c
na sie bie kost k# bru ko w$, jak ba lan su je pró bu j$c utrzy ma% 
po wa& nie za chwia n$ w$ tro b#, w ja ko ta kim !a dzie.

Utrzy ma% w ogó le.

Wie lo let ni kry zys i zmia ny p!y nów ustro jo wych, przy oble k!y
Go w znacz ny ju& gry mas, R# ce roz dar te po mi# dzy abo li cj$ 
A dr&e niem nie da j$ cia !u naj mniej szej pew no 'ci.

Pro ce der za prze sta nia po trzeb uczy ni! z Ma ria na wi#( nia 

Nie prze wi dzia nych na st#pstw, ofia r# bez wa run ko we go uk!a du si!,
Gdzie: Oni, to dla nie go wszy scy i ja, i ty, scho wa ni pod kap tu ra mi

Mo bil nie do brych za sad.

Je dy ne, w co Ma rian wie rzy, to na tu ral ne sk!ad ni ki i de sty la cja.

Czy sta przy jem no'% czer pa na u (ró d!a, wi#c mo dli si# Ma rian &ar li wie

Nie kie dy przez ty dzie" bez prze rwy i nie raz mie wa! ol'nie nia. 

Te raz si# boi. Wy cho dzi przed dom i ob ser wu je.

Pra wie wszy scy go zna j$, wi#c nic nie zmie nia.

Dzi siaj Ma rian nie by! sam, nie da! ra dy, opar ty na ra mie niu 

Wspó! to wa rzy sza, dzie li li po wsze dni chleb -wo d# &y cia.

Moc by !a z ni mi. Po ko na li pó! ryn ku, dwie !aw ki i za cie nio ny róg.

To do bry wy nik, dy stan su j$ cy prze ciw ni ków o ja kie' kil ka na 'cie

Pro cent wzwy& i cho% trud no uzna% to za fart, uda !o si#, znów

Wy kr# ci li, co mo gli z dnia.

Ju tro st# &e je krew. Ju tro mi# sie" za ta mu je ruch.

Ju tro b# dzie znów. Je 'li Ma rian da.

WY CI! GNIJ MNIE Z G"O WY

Wy ci$ gnij mnie z g!o wy – mó wi trzy let ni Ksa we ry roz !o &o ny na

ku chen nej po sadz ce, prze gl$ da j$c si# w szyb ce pie kar ni ka.

To wy star czy by do sz!o do dez in te gra cji isto ty sche ma tu i wy wró ce nia

Do gó ry no ga mi kil ku za pi ja czo nych lat, co ozna cza, &e nie wszyst ko

By !o fik cj$ i spo koj nie mo& na przy st$ pi% do roz wi ni# cia u'pio nej ak cji.

Pa trz$ na mnie ob umar !e ka dry i wy wo !u j$ nie ko" cz$ ce si# fle sze. A& cie p!o
Od ta kie go przy spie sze nia, g!o wa wpa d!a w szkwa! i 'nieg ob le pi! ekran.

To jest mo& li we i w!a 'nie te raz ogl$ dal no'% mak sy mal nie wzro s!a, te raz, kie dy

Nie wi da% ju& nic. Nie py taj jak to si# dzie je, to jest i ju&, pi#k na mo& no'% jak

Pierw sza uj rza na zo rza, za gar nia ci#, wch!a nia, je po ka wa! ku, mla sku mlask!

Ten sfa ty go wa ny efekt mo ty la do tar! w ko" cu zza sied miu mórz i trzech lat.

Nie mo g!o by% ina czej, ju& wiem, cz!o wiek sk!a da si# ze s!ów i w!o sów !o no wych,

Gru czo !ów za chwy tu i znie wo le nia, z wszyst kie go, cze go by chcia! i wszyst kie go

Cze go nie ma. Ko'% z Ody sei nie by !a mi tem, do tar !a a& tu taj bez udzia !u Ku bric ka

Otwo rzy !a si# cz# stu j$c szpi kiem, jak by' przez mi lio ny lat nie móg! je'%. Smacz ne go.

Ostat nia, pierw sza wie cze rza bez nie straw no 'ci i wzd#%, spo &y ta do sy ta, ta" czy

W umy 'le jak spó( nio ny go'%.
Nie wy ci$ gaj mnie z g!o wy, chc# po dró &o wa%, pa trze%, wdy cha%, sma ko wa% do pie ro, co od kry ty l$d.
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Z JE RZYM G!Y BI NEM 

roz ma wia MA RIA SZTU KA

Te atr 

bez ma ki ja "u
– W tym ro ku mi nie 25 lat

od trans for ma cji ustro jo wej, to
!wier! wie cze w wa run kach de mo -
kra tycz nej wol no "ci s#o wa ale tak $e
bez li to "nie obo wi% zu j% cych praw
wol ne go ryn ku. W ja kiej kon dy cji
po strze ga pan te atr An no Do mi -
ni 2014?

– Te atr ma te raz do spe# nie nia po t$" -
n% mi sj$. Py ta nie – prze ciw ko cze mu

lub o co ma wal czy&? – zda je si$ by&
zu "y te. Przed 1989 r. wszyst ko, ka" de

prze my co ne s#o wo, któ re te sto wa #o ów -

cze sn% w#a dz$ by #o wi ta ne z uzna niem,

po par ciem i zro zu mie niem. W tam tych

cza sach te atr prze kra cza# ra my sztu ki,

wy wo #u j%c cz$ sto brze mien ne w skut -

kach wy da rze nia. Po ja wia #o si$ wów -

czas mnó stwo zna ko mi tych przed sta -

wie', zna ko mi tych tak "e
pod wzgl$ dem ar ty stycz nym, wy star -

czy wspo mnie& „Dzia dy” Dejm kow -

skie czy „Dzia dy” Kon ra da Swi nar -

skie go, cho& dzi( ju" ma #o kto

wspo mi na ich nie by wa #y wa lor ar ty -

stycz ny. Cza sy wal ki o pol sk% pod mio -

to wo(& ma my za so b% (mo "e po zor nie).

My (l$ jed nak, "e za ch#y (ni$ cie si$

eu ro pej sko (ci%, wprz$ gnie cie, cz$ sto

bez kry tycz ne, w men tal no(& i kul tu r$
za chod ni%, do pro wa dzi #o do wie lu

nie po ko j% cych efek tów i spra wi #o, "e
"y je my w cza sach wy j%t ko we go re la -

ty wi zmu i de gren go la dy war to (ci. Te -

atr nie mo "e obo j$t nie si$ te mu przy -

gl% da&. Za pew nia j%c wi dzom go dzi n$,
dwie ode rwa nia od nie zbyt mi #ej rze -

czy wi sto (ci, mu si jed nak gwa ran to wa&,
"e to jest uciecz ka do cze go( war to (cio -

we go, na wet je (li ma tyl ko ba wi&, mu -

si to ro bi& w spo sób naj do sko nal szy,

wy so ce es te tycz ny, wy ra fi no wa ny…

W#a (nie te raz te atr po wi nien wy st$ po -

wa& w obro nie war to (ci ludz kich, hu -

ma ni stycz nych.

– Po wi nien, ale czy na pew no to
ro bi?

– Za uwa "am nie bez piecz n% ten den -

cj$ w te atrze – od wra ca nia si$ od war -

to (ci. Oczy wi (cie ta de mo nicz na sk#on -

no(& nie wszyst ki mi za w#ad n$ #a, ale

sam fakt, "e po ja wia j% si$ ta kie przy -

pad ki jest ju" nie po ko j% cy. Wszel ka po -

wierz chow no(& czy ch$& two rze nia

pew ne go ty pu fo to ta pe ty po wo du je, "e
te atr po wo li tra ci swo j% funk cj$ wy wo -

#y wa nia re flek sji, wzbu dza nia wy su bli -

mo wa nych uczu&. Za czy na ba zo wa&
na bar dzo p#yt kich i mia# kich emo -

cjach. I ta kie za bie gi mnie bo l%. Cza -

sa mi za da j$ so bie py ta nie – czy ja przy -

pad kiem nie je stem pro duk tem in ne go

po strze ga nia te atru, te atru, któ ry si #%
rze czy mu si odej(&…

– Jest pan pro fe sjo na li st%, la ta
do "wiad cze& w tym za wo dzie nie po -
win ny sk#a nia! pa na do ta kich py ta&. 

– Ba ga" za wo do wych do (wiad cze'
jest tu ra czej ob ci% "e niem. Mo je wy -

obra "e nie o te atrze zro dzi #o si$ w okre -

sie m#o do (ci, a to prze cie" dla ka" de -

go czas mi tycz ny. Wszyst kie war to (ci,

któ re wów czas wy zna wa li (my ba zu j%
na owej ma gii m#o dzie' cze go od czu -

wa nia i po strze ga nia (wia ta. My (l$ jed -

nak, "e bez wzgl$ du na kon tekst hi sto -

rycz ny, ró" ni% ce nas do (wiad cze nia,

ro dza je wra" li wo (ci, od mien ne prze -

cie" w ka" dym po ko le niu, nie za le" nie

tak "e od po szu ki wa' no wych form

(wszak te atr mu si to ro bi& za wsze) nie

mo "e on za tra ci& swo jej naj wa" niej szej

po win no (ci. Pod sta wo wym pier wiast -

kiem, de cy du j% cym o roz wo ju cy wi li -

za cji jest… do bro! I w#a (nie do bro 

po win no by& bar dzo wy ra) nie wy ak -

cen to wa ne i eg zem pli fi ko wa ne w te -

atrze. Mo" na je wy eks po no wa& na wet

po przez ujaw nia nie je go prze ci wie' -
stwa. Je (li jed nak utknie my wy #%cz nie

w kr$ gu z#a, po wierz chow no (ci, nie zro -

zu mie nia, za ba wy for m%, za po mni -

my, "e te atr mu si po zo sta& przede

wszyst kim osto j% hu ma ni zmu. Je go za -

da niem, po dob nie jak li te ra tu ry, jest

wzbo ga ca&. Je (li si$ gam po mo je ulu -

bio ne po wie (ci, pierw sze z brze gu,

na przy k#ad „Cza ro dziej sk% gó r$”
Man na, „Sto lat sa mot no (ci” Márqu eza

czy „Imi$ ró "y” Eco – wiem po co czy -

tam te ksi%" ki, co mnie w nich wzru -

sza… ale po lek tu rze „Ma lo wa ne go

pta ka” Ko si' skie go za da j$ so bie py ta -

nie – po co ta kie po wie (ci po wsta j%?
Po dob nie jest z te atrem. Cze mu s#u "%
przed sta wie nia, któ re mó wi% o ni -

czym a na do da tek s% obrzy dli we,

z#e? Ma ni fe stu j% za sa d$, "e je dy ne co

war to jest w "y ciu ro bi&, to bu rzy&, nie

uzna j%c "ad nych war to (ci. Ta kie go

te atru nie lu bi$.
– Wi'k szo"! pu blicz no "ci tak $e,

ner wo we wr'cz po szu ki wa nie no -
wych, ory gi nal nych form pro wa dzi
cz' sto do ab sur du, po wo du je, $e te -
atr za czy na si' izo lo wa!.

– To praw da, ta ki mi po czy na nia mi

tro ch$ si$ za sko ru pia. Nie ste ty by wa -

#y edy cje „In ter pre ta cji”, w któ rych po -

ja wia #y si$ nic nie zna cz% ce przed sta -

wie nia. Pa trz%c na nie trud no by #o
oprze& si$ wra "e niu, "e lu dzie te atru za -

czy na j% zja da& w#a sny ogon. Zbiór ob -

raz ków, któ re nic nie #% czy, re "y ser t#u -

ma czy# ch$ ci% sprze da nia dna
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naj de! sze go swo jej oso bo wo "ci. Z te -
go jed nak na dal nic nie wy ni ka. Ro zu -
miem in ten cj#, ale wci$% nie je stem
w sta nie zg&# bi' tej nie zwy k&ej na tu ry.
Na zwij my wi#c ta kie przed si# wzi# cie
po imie niu, to jest zwy czaj ny hum bug.
Na szcz# "cie fa la m&o dych re %y se -
rów, któ rzy wnie "li no wy po wiew
przy nio s&a tak %e wy bit ne przed sta -
wie nia. Jed nym z nich jest na pew no
„Krum” Le vi na, wy re %y se ro wa ny
przez Krzysz to fa War li kow skie go. To
zna ko mi ty spek takl.

– Tro ch! mnie pan pod niós" na du -
chu, ak tor od po nad 40 lat nie scho -
dz# cy ze sce ny, dok tor, wy k"a dow ca
a przy zna je, $e cze go% nie jest w sta -
nie po j#&… Kie dy pa trz! na ob raz,
w któ rym ni cze go nie do strze gam,
kie dy wy cho dz! ze spek ta klu i czu -
j! pust k!, mam oba wy, czy mo g!
o tym g"o %no po wie dzie&. 

– J# zyk te atru po zo sta je nie zmien -
nie ten sam. Nie ste ty cz# sto si# zda -
rza, %e prze kaz ze sce ny tra ci kla row -
no"'. Do "wiad cze nie, za wo dow stwo
nie ma tu nic do rze czy. Te atr ma po -
ru sza'. I nie jest wa% ne two rzy wo.
Mo% na gra' %y wy, wspó& cze sny te atr,
po ru sza j$ cy %y j$ cych „tu i te raz” tek -
stem Mo lie ra czy Szek spi ra. Zna ko -
mi cie ro bi$ to Ro sja nie, któ rzy po tra -
fi$ tak za gra', %e nie jest to ra mo ta
i za by tek. Z wszel ki mi eks pe ry men -
ta mi, któ re s$ tyl ko ma ni pu la cj$ bez
uza sad nie nia i %ad ne go prze s&a nia te -
atr so bie po ra dzi, po nie wa% on za wsze
wy gra. Al bo da ko mu" moc no po no -
sie, al bo prze sta nie prze ma wia'
i wów czas wi dzo wie za czy na j$ si#
bun to wa'. Swo bo da wy po wie dzi nie
mo %e uspra wie dli wia' wszyst kie go. 

– Ist nie je w te atrze gra ni ca wol -
no %ci?

– Nie w$t pli wie tak. Te atr nie jest wy -
&$cz nie dzie dzi n$ sztu ki, jest tak %e
zja wi skiem spo &ecz nym, w pew nych
okre sach na wet bar dzo ma so wym.
Ci$ %y na nim ogrom na od po wie dzial -
no"'. Za wsze „co"” mu si by' dla
„cze go"”. Mo% na pi sa' wier sze do szu -
fla dy, mo% na kom po no wa' mu zy k#
do szu fla dy, ale te atru tak ro bi' si# nie
da, po nie wa% za wsze two rzy si# go dla
lu dzi. I to w ko! cu wi dzo wie de cy du -
j$, ja kie go te atru ocze ku j$. Oczy wi "cie
umie j#t ne pod su wa nie ró% no rod nych
pro po zy cji bu du je ich ape tyt, ale spek -
ta ku lar ne for my sprze ci wu s$ sy gna &em
osta tecz nym i nie mo% na ich lek ce wa -
%y'. Nie oba wiaj my si# jed nak, te atr
prze trwa wszyst ko. Bo j# si# tyl ko, %e
owe hochsz ta pler skie za ba wy spo wo -
du j$ da le ko id$ ce spu sto sze nie i m&o -
de po ko le nie ak to rów mo %e ju% nie
wie dzie', co to zna czy gra' tak, aby wi -
dzo wie za po mi na li o Bo %ym "wie cie
i chcie li, aby ten spek takl ni gdy si# nie
sko! czy&.

– Wie le ta kich spek ta kli pan pa -
mi! ta?

– Z pew no "ci$ kil ka. Pa mi# tam „We -
se la Fi ga ra” de Be au mar cha is’go, ra mo -
ta. Wy sta wia& go Te atr Sa ty ry z Mo skwy.
Zna ko mi ta ob sa da. Mi ro now w ro li Fi -
ga ra, Su cha riew ska w ro li Mar ce li ny.
Kie dy Fi ga ro za cz$& mó wi' (zwy kle
po mi ja ny przez re %y se rów, ja ko nie pa -
su j$ cy do ko me dii) mo no log o Hisz pa -
nii, spra wi&, %e spek takl na gle za cz$& %y'
zu pe& nie no wym ob ra zem, prze obra zi& si#
w wiel ki te atr po li tycz ny. Nie zwy k&e
przed sta wie nie, wspa nia li ak to rzy, nie -
za po mnia ne prze %y cie. Po co jed nak szu -
ka' a% tak da le ko, tu w Te atrze (l$ skim
nie raz prze %y &em po dob ne uczu cie.
Ogrom nie po ru szy& mnie spek takl Vil lqi -
sta „Bez tle now cy”, „Trzy po trzy” Rud -
ka Zio &y wg Alek san dra Fre dry, „Krze -
s&a” Io ne sco i za pew niam, %e nie tyl ko
dla te go, %e gra &a w nich mo ja %o na (Bo -
gu mi &a Mu rzy! ska otrzy ma &a za t# ro l#
„Z&o t$ Ma sk#”, 1996, przyp. red.), to by -
&o nie sa mo wi te przed sta wie nie. 

– Za gl# da pan cza sem na s# sied nie
sce ny?

– To oczy wi ste, je "li tyl ko czas na to
po zwa la. Z ogrom nym wzru sze niem
wspo mi nam „(la dy” Szaj ny w Te -
atrze Roz ryw ki w Cho rzo wie, z przy -
jem no "ci$ obej rza &em ostat nio „Ko -
rze! ca” w Te atrze Za g&# bia i mi mo %e
nie je stem zwo len ni kiem szpi ko wa nia
przed sta wie! mul ti me dial ny mi ozdob -
ni ka mi, w tym spek ta klu nie prze szka -
dza &y mi, by &y za sad ne i od po wied nio
do zo wa ne… 

– Po wie dzia" pan, $e te atr po wi nien
by& piew c# do bra, do daj my mo $e
jesz cze – %wi# ty ni# pi!k na?

– Nie w$t pli wie tak, ale pa mi# taj my,
sce na dys po nu je tak roz ma it$ pa le t$
"rod ków, %e mo %e tak %e prze wrot nie pi#t -

Je rzy G"y bin, ak tor Te atru (l$ -
skie go od 1975 r. (z prze rw$ w la -
tach 1977–1979, Te atr Pol ski
w Biel sku -Bia &ej). Uro dzi& si# we
Lwo wie, gdzie sp# dzi& wcze sn$
m&o do"' i la ta szkol ne, by& tam tak -
%e ak to rem Pol skie go Te atru Lu do -
we go. W 1975 r. uko! czy& PWST
im. Lu dwi ka Sol skie go w Kra ko -
wie (dok to rat 2003). Za gra& oko -
&o 90 ról, z któ rych za naj wa% niej -
sze uwa %a: Oli we ra w Jak Wam si!
po do ba i De me triu sza w "nie no -
cy let niej Szek spi ra, An drze ja Ko -
sec kie go w Po pie le i dia men cie
J. An drze jew skie go, Al ce sta w Mi -
zan tro pie Mo lie ra, Ven ti cel le go
w Ama de uszu Shaf fe ra, Klau diu -
sza w Ham le cie, Za ma chow c#
w Kró lu IV S. Gro cho wia ka, Ju da -
sza w #e gnaj, Ju da szu I. Ire dy! -
skie go, Ka li gu l# w Ca li gu li A. Ca -
mu sa (Z&o ta Ma ska 1989),
Se xu al ne z$o wg K. We il la, Iwa -
na w Bra ciach Ka ra ma zow F. Do -
sto jew skie go (na gro da Le ny Star -
ke (l$ skie go od dzia &u ZASP),
dr. Gru na w Wa ria cie i za kon ni cy
Wit ka ce go, Dy rek to ra Fil har mo nii
w Rze% ni S&a wo mi ra Mro% ka, Per -
fek cjo ni st# w Glen nie Youn ga,
Poz za w Cze ka j&c na Go do ta
S. Bec ket ta, Re %y se ra w Wy zwo le -
niu S. Wy spia! skie go, Oj ca
w Prze mia nie F. Kaf ki, Ja ku ba
w Play – Schulz, sa na to rium
pod Klep sy dr& B. Schul za (Z&o ta
Ma ska 2004, na gro da Le ny Star -
ke), Geo r ge’a w przed sta wie niu
Ta jem ni czy Mr. Lo ve K. Le echa,
Geo r ge’a w Kto si! boi Vir gi nii
Wo olf? E. Al bee’go (Z&o ta Ma -
ska 2004), Re gi men ta rza w "nie
srebr nym Sa lo mei J. S&o wac kie go,
Pi ja ka w Do mu prze zna czo nym
do wy bu rze nia J. Ry ka &y, Ja -
na w Push up 1-3. Ostat nie pi! tro
R. Schim melp fen ni ga, Pa ne lo uxa
w D'u mie A. Ca mu sa, Sta! czy ka
w We se lu S. Wy spia! skie go,
Szam be la na w Iwo nie, Ksi!' nicz -
ce Bur gun da W. Gom bro wi cza
(wy ró% nie nie na Fe sti wa lu Gom -
bro wi czow skim w Ra do miu 2010),
Po lo niu sza w Ham le cie W. Szek -
spi ra. Wspó& pra co wa& z wy bit ny -
mi pol ski mi re %y se ra mi, za gra&
rów nie% kil ka na "cie ról i epi zo dów
fil mo wych. Wy k&a dow ca Aka de -
mii Mu zycz nej w Ka to wi cach
i Stu dium Ak tor skie go przy Te atrze
(l$ skim. (ci "le wspó& pra cu je
z Uni wer sy te tem (l$ skim i Uni -
wer sy te tem Eko no micz nym w Ka -
to wi cach.

Za rol! Kaliguli Jerzy G$ybin otrzyma$ Z$ot&
Mask! (Albert Camus „Kaligula” re'. Jerzy
Zegalski, 1988).
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nu j!c brzy do t" i tan de t" owo

pi"k no eks po no wa#. W tym

mo men cie nie spo sób jed nak

nie od wo $a# si" do wspó$ cze -

snych kry te riów pi"k na. Tu

na st! pi $a wr"cz eks plo zja

prze war to %cio wa nia. Kie dy%
twór czo%# Dürren mat ta, dzie -

$a qu at tro cen to, mu zy ka Wa -

gne ra to by $a sztu ka przez du -

&e „S”, te atr tak &e by$ i na dal

po wi nien by# tej du &ej „S”

%wi! ty ni!. Tym cza sem co raz

sil niej po st" pu je roz chwia nie

war to %ci, no we wzor ce es te -

tycz ne pró bu j! przy #mi#
a wr"cz wy eli mi no wa# dzie -

$a nie pod wa &al nej wiel ko %ci.

Sta wia nie obok El Gre ca An -

dy War ho la, czy eks po no wa -

nie ka& de go ob ra zu ta szy -

stów (chwa $a Jack so no wi

Pol loc ko wi) w naj lep szych

ga le riach %wia ta tyl ko dla te go,

&e jest no wy – bu dzi sprze ciw,

zmu sza do g$" bo kiej re flek sji,

ro dzi py ta nie – ja ki jest %wiat,

w któ rym &y je my? Ta kie prze -

war to %cio wy wa nie si" wie lu

es te tyk mo &e pro wa dzi# do

%le pe go za u$ ka. Te atr tak &e nie

po wi nien go dzi# si" na efek ciar skie

szo ko wa nie, je %li nie ma do po wie dze -

nia ni cze go a je dy nym je go prze s$a niem

jest ch"# wy wo $a nia skan da lu, to zde cy -

do wa nie za ma $o, aby pod j!# dia log z pu -

blicz no %ci!. 
– Jak w tej sko !o wa nej rze czy wi -

sto "ci od naj du je si# m!o dzie$, na szpi -
ko wa na do sy% cha otycz n& wie dz&,
jak re agu je na spek ta kle te atral ne?
Tra dy cja przed po !u dnio wych przed -
sta wie' nie za ni k!a.

– Nie prze cz", &e trud no mó wi#
o g$" bo kich prze &y ciach ar ty stycz -

nych o dzie si! tej ra no. O tej po rze nie

po win no si" gra#, nie mniej jed nak

pa mi" tam sie bie, kie dy ja ko bar dzo

m$o dy cz$o wiek by $em pro wa dza ny

do te atru na po ran ne spek ta kle. Ak to -

rzy po ci li si" i ro bi li co mo gli, aby mnie

za j!# i mu sz" przy zna#, &e nie za wsze

da wa $em si" wci! gn!# w to, co dzia -

$o si" na sce nie. A jed nak to „co%”
do mnie prze nik n" $o i za fa scy no wa $o,

nie mam w!t pli wo %ci, &e ma gi! te atru

za ra zi $em si" w$a %nie wte dy. Dla te go

uwa &am, &e te spek ta kle s! nie by wa -

le po trzeb ne. Z upo rem jed nak po wtó -

rz" – to mu sz! by# bar dzo do bre, fra -

pu j! ce wy da rze nia spo $ecz ne, mó wi! ce

o czym%. To wa& ne, aby m$o dych nie

znie ch" ci# do te atru.

– Wie lu twór ców „prze bie ra” kla -
sy k# we wspó! cze sny ko stium, aby
udo wod ni% nie prze mi jal no"% pew -
nych za cho wa', po do bie' stwo uczu%,
kon flik tów we wn#trz nych… czy to
nie na zbyt !o pa to lo gicz ny za bieg?

– Po s$u &" si" przy k$a dem fil mo -

wym, nie zwy k$! ekra ni za cj! szek spi -

row skie go „Ty tu sa An dro ni ku sa” (re&.
J. Tay mor, 1999 r., przyp. red.), przej -

rzy stym uwspó$ cze %nie niem, pod kre -

%la j! cym po nad cza so wo%# te ma tu

i sztu ki. Pro blem nie le &y w ko stiu mie,

ale w ja ko %ci in sce ni za cji. Nie ma

zna cze nia w ja kiej sce no gra fii, czy

w ja kim stop niu wier no %ci wo bec two -

rzy wa li te rac kie go bu do wa ny jest

spek takl, po nie wa& naj wa& niej si w nim

s! lu dzie, ak to rzy i to, co ma j! do po -

wie dze nia wi dzom. S$o wo po zo sta je

po nad wszyst kim.

– Jest pan wy k!a dow c& na Aka de -
mii Mu zycz nej w Ka to wi cach
i w Stu dium Ak tor skim przy Te atrze
(l& skim. Co raz cz# "ciej po ja wia j& si#
py ta nia, czy szkó! wy$ szych kszta! -
c& cych przy sz!ych ak to rów nie jest
zbyt du $o?

– Jest ty le szkó$, ilu jest ch"t nych, to

pod sta wo we pra wo wol ne go ryn ku.

Do szko $y kra kow skiej star tu je ty si!c
pi"# set osób, a miejsc jest za le d wie dwa -

dzie %cia pi"#. Wszyst kim, któ rzy chc!
uczy# si" rze mio s$a, chc! ob co wa# ze

sztu k!, re ali zo wa# swo je ma rze nia,

trze ba da# szan s". Wie lu z nich do pnie

swe go, ale s! w pe$ ni %wia do mi, &e nie

jest to $a twe za da nie. Na si wy cho wan -

ko wie re ali zu j! si" w ró& nych dzie dzi -

nach, jed ni tra fia j! na sce ny za wo do we,

in ni do te le wi zyj nych ta siem ców a s!
i ta cy, któ rzy otwie ra j! w$a sne ma $e te -

atry, co wi da# na przy k$a dzie Te atru 'e -

la zne go na sta cji w Li go cie. Ten za wód

ci! gle ma swo j! ma gi". Je %li
j! po czu j!, kie dy znaj d! si"
na sce nie – có& bo wiem

osiem na sto la tek mo &e wcze -

%niej wie dzie# o ma gii te -

atru – mo &e b" d! z nich ak -

to rzy. Go rzej z ty mi, któ rzy

ocze ku j! wy $!cz nie s$a wy,

splen do ru i for tu ny. 

– Brak za j#% w szko le
z pla sty ki, mu zy ki, po -
wierz chow na zna jo mo"%
li te ra tu ry, ba zo wa nie na
stresz cze niach itp. to nie
na pa wa opty mi zmem. 

– Nie de mo ni zo wa$ bym

te go zja wi ska, cho# nie po kój

jest za sad ny. Za le t! m$o do -

%ci jest jed nak prze ko ra. Pod -

sta wo wym za da niem na za -

j" ciach, któ re pro wa dz" jest

na uczy# warsz ta tu. To by $o -

by jed nak za ma $o, ko rzy -

stam z oka zji i, szcze gól nie

na za j" ciach w Stu dium Ak -

tor skim, pró bu j" oca li# co%,
co – z ogrom n! stra t! dla

wszyst kich, nie tyl ko dla te -

atru – od cho dzi w nie byt. To

umie j"t no%# mó wie nia wier -

szem, ro zu mie nie me ta fo ry.

To nie zwy kle wa& ne nie tyl ko w ka te -

go riach za wo du ak to ra. To zro zu mia -

$e, &e „Pa na Ta de usza” nie czy ta si" tak,

jak Jo an ny Chmie lew skiej, ale j" zyk

Mic kie wi cza jest po to czy sty, wiersz na -

pi sa ny tak, jak si" od dy cha. Sta ram si"
przy wró ci# m$o dym lu dziom Mic kie -

wi cza, Le %mia na, li ry k" an giel sk!
(wspa nia $e go Jon ha Don ne’a), ro syj sk!.
Po ezja sub li mu je, po zwa la ode rwa# si"
od %wia ta ma te rial ne go, w któ rym &y -

je my… to przy kre, &e co raz mniej lu -

dzi po ni! si" ga.

– Mo $e kie dy" znu $& ich ra chun -
ki ban ko we, wy ni ki na gie! dzie…

– … kie dy spo strze g! jak ja $o we jest

&y cie up$y wa j! ce wy $!cz nie na go ni twie

za pod no sze niem by tu eko no micz ne -

go – wie rz", &e wte dy na pew no po wró -

c! do po ezji, te atru, do brej li te ra tu ry,

wzru sze(, g$" bo kich emo cji… 'y je my

w okre sie przej %cio wym, w któ rym rz! -
dzi cha os i wy %cig do dóbr ma te rial -

nych. Przyj dzie jed nak mo ment opa -

mi" ta nia, cho# mo &e trze ba b" dzie

do trze# do ja kie go% dna, ale pó) niej

mo& na ju& tyl ko pi!# si" w gó r". 
– Zbli $a si# Mi# dzy na ro do wy

Dzie' Te atru, pro sz# wi#c przy j&%
naj lep sze $y cze nia: wy pe! nio nej
po brze gi wi dow ni, d!u gich ko le jek
do kas bi le to wych, wspa nia !ych wy -
da rze' te atral nych, spek ta kli, któ re
po zwa la j& za po mnie% o Bo $ym "wie -
cie i du $o sa tys fak cji a tak $e wszel -
kiej oso bi stej po my"l no "ci. 

!

Jerzy G!ybin w roli Perfekcjonisty w „Glennie” Younga (re". Tadeusza
Bradeckiego, 2001). 
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Dla cze go 

Po la cy 

za cz! li 
mi gro wa"?

(II)

! Sa mu el No ah o mi gra cji

W po #o wie mi nio ne go wie ku Sa -

mu el No ah Eisen stadt, izra el ski so -

cjo log, za #o $y#, $e na de cy zj! o mi -

gra cji sk#a da j% si! trzy eta py. Pierw -

szy, to bu do wa nie mo ty wa cji do mi -

gra cji. Po ja wia si! po czu cie bra ku

bez pie cze& stwa i nie od po wied nio -

'ci wy ni ka j% cych z wa run ków w ja -

kich $y je po ten cjal ny emi grant.

Wów czas po wsta je py ta nie o 'wiat,

w któ rym te pro ble my mo$ na roz -

wi% za". Opusz cze nie miej sca do -

tych cza so we go po by tu jest ro dza -

jem ry zy ka i g#! bo kie go l! ku. St%d
de cy zji o emi gra cji nie po dej mu je

si! ad hoc, ale na ra sta ona wraz

z po g#! bia j% cym si! uczu ciem nie -

od po wied nio 'ci. Od no we go miej -

sca po by tu ocze ku je si! po pra wy

wa run ków $y cia w sze ro kim te go

s#o wa zna cze niu, Po wtó re, dru gim

eta pem jest sa ma mi gra cja. Mo ty -

wo wa ni ch! ci% opusz cze nia kra ju

znaj du j% si! w no wym 'ro do wi sku

spo #ecz no -kul tu ro wym. W tym mo -

men cie przy by sze re zy gnu j% z do -

tych cza so we go za ko rze nie nia i ucz%
si! na no wo $y cia w zmie nio nych

wa run kach spo #ecz no -kul tu ro -

wych. I po trze cie wresz cie, roz po -

czy na si! d#u go fa lo wy pro ces w#% -
cza nia mi gran tów do spo #e cze& -

stwa przyj mu j% ce go.

! Hin du si w Do li nie Krze mo wej

W ostat nich de ka dach do sz#o po raz

ko lej ny do ma so wych mi gra cji, a zja -

wi sko w! dró wek, emi gra cji i imi gra -

cji do ty czy obec nie ta kiej licz by

kra jów, jak ni gdy przed tem. Cha rak -

te ry stycz n% ce ch% wspó# cze snych

prze miesz cze& jest fakt, i$, w prze -

ci wie& stwie do mi gra cji prze #o -

mu XIX i XX wie ku, nie w! dru j% wy -

#%cz nie lu dzie o ni skich kwa li fi ka -

cjach, znaj du j% cy za trud nie nie

w prze my 'le i tra dy cyj nych us#u gach.

Dzi siaj co raz cz! 'ciej spo ty ka my

mi gru j% cych, któ rzy po sia da j% wy so -

kie kwa li fi ka cje i kom pe ten cje.

W kra ju do ce lo wym otrzy mu j% pra -

c!, gwa ran tu j% c% wy so ki pre sti$ spo -

#ecz ny i sto sow ne do cho dy. Zna ko -

mi tym tu taj przy k#a dem s% hin du scy

pro gra mi 'ci za trud nia ni w le gen -

dar nej Do li nie Krze mo wej w USA.

Rza dziej do In dii tra fia j% spe cja li 'ci

ame ry ka& scy, cho" ich obec no'"
w pa& stwie M.K. Gan dhie go nie

jest wca le mar gi nal na. 

! Bo ja"# nie le gal nych

W'ród 'wia to wej ma sy emi gran -

tów od no to wu je my z jed nej stro ny

tych, któ rzy opusz cza j% do tych cza so -

we miej sce swo je go po by tu do bro -

wol nie. Jest to ich su we ren na oraz

mniej lub bar dziej ra cjo nal na de cy -

zja. Z dru giej stro ny Wy so ki Ko mi -

sarz Na ro dów Zjed no czo nych do

spraw Uchod( ców, po da je licz b! 20

mi lio nów osób, ska za nych na tu -

#acz k! i ba ni cj!. Re gio ny, w któ rych

od se tek ta kich osób jest naj wi!k szy,

to Azja (8,8 mln), Eu ro pa (4,8 mln),

Afry ka (4,1 mln), Ame ry ka Pó# noc -

na (1 mln), Ame ry ka )a ci& ska i Ka -

ra iby (0,8 mln) oraz kra je Oce anii (80

tys.). God nym pod kre 'le nia jest fakt,

i$ obok mi gra cji le gal nej wy st! pu je

wci%$ sze ro ki wa chlarz mi gra cji nie -

le gal nych. Ich uczest ni kom to wa rzy -

szy l!k i nie po kój, a urz!d ni cy imi -

gra cyj ni by wa j% wo bec tej gru py

nie rzad ko agre syw ni. Imi gran ci sta -

no wi% bo wiem ma so w%, za zwy czaj

ta ni%, si #! ro bo cz%, któ ra po strze ga -

na jest ja ko bez wzgl!d ne za gro $e nie

dla miej sco we go ryn ku pra cy. 

! $wiat bez gra nic?

D#u giej hi sto rii mi gra cji to wa rzy -

szy py ta nie o mo ty wy pod j! cia ta kiej

de cy zji. Od po wied( jest wie lo w%t ko -

wa po nie wa$ wie lo czyn ni ko wa jest

mo ty wa cja za ch! ca j% ca lu dzi do wy -

jaz dów. Wspó# cze 'nie stra ci# na zna -

cze niu mo tyw zdo by cia cu dze go te -

ry to rium – pod bój czy ko lo ni za cja.

W okre sie po wsta wa nia spo #e -

cze&stw na zy wa nych dzi siaj imi -

gra cyj ny mi, ta kich jak Sta ny Zjed -

no czo ne, Ka na da czy Au stra lia, ten

mo tyw by# do mi nu j% cy. Wspó# cze -

'nie jed nak gra ni ce pa& stwo we tra -

c% na zna cze niu, a na wet ule ga j% po -

li tycz nej atro fii. Zmie nia j% si! za tem

mo ty wy w! dró wek lu dzi. Naj cz! -
'ciej przy czy ny mi gra cji ma j% pod -

#o $e eko no micz ne, ro dzin ne oraz te

zwi% za ne z kon flik ta mi lo kal ny mi

i 'wia to wy mi czy li bun ta mi, re wol -

ta mi i woj na mi. 

! Po %e gna nie oj czy zny 

pry wat nej?

Mi gra cyj na re wo lu cja naj now -

szej da ty zmie nia wspó# cze sny 'wiat

nie tyl ko w ska li glo bal nej, ale tak -

$e w spo #ecz no 'ciach lo kal nych,

któ re od za wsze by #y, obok ro dzi -

ny, pod sta wo wym ele men tem struk -

tu ry spo #ecz nej. Do ty ka to w szcze -

gól ny spo sób re gio ny o ni skim po -

zio mie roz wo ju cy wi li za cyj ne go

i wy so kiej sto pie bez ro bo cia. Mi gru -

j% w ta kich przy pad kach, przede

wszyst kim, lu dzie m#o dzi po szu ku -

j% cy lep szych wa run ków w#a snej eg -

zy sten cji. Oso by o wy so kich kwa -

li fi ka cjach i cha rak te ry zu j% cy si!
wy so kim ka pi ta #em spo #ecz no -kul -

tu ro wym. Tak wy gl% da rów nie$
wspó# cze sna emi gra cja Po la ków.

Z Oj czy zn% $e gna j% si! lu dzie m#o -

dzi, któ rzy na ro dzi mym ryn ku pra -

cy nie znaj du j% pra cy da j% cej im

mo$ li wo'" nor mal ne go $y cia.

Wpraw dzie za gra ni c% wy ko nu j%
nie rzad ko pra c! po ni $ej po sia da -

nych kwa li fi ka cji, ale le piej p#at n%
ni$ w RP. Jak za wsze w ta kich

przy pad kach praw dzi we jest twier -

dze nie, $e naj pierw trze ba !y",
a do pie ro pó# niej fi lo zo fo wa". 

Fe lie ton po wsta$ 
we wspó$ pra cy 

z dr hab. An n% &liz, 

pro fe sor 

Uni wer sy te tu Opol skie go
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dy by kto! chcia" prze w# dro wa$
po !la dach te go pi sa rza, któ ry swo -

j% „Ca "% ja skra wo !ci%” ty lu lu dziom sku -
tecz nie za wra ca" g"o w# w do br% stro n#, to
nie chyb nie tra fi i na Gór ny &l%sk. Cz#!$ !la -
dów, po od ci ska nych w pa mi# ci osób, z któ -
ry mi, jak to on mó wi", mo' na si# za bli( ni$,
za tar ta ju' bez pow rot nie, mo' na na wet po -
wie dzie$: zrów na na z zie mi%. &p. An drzej
Paw "ow ski, któ re go na po cz%t ku lat sie dem -
dzie si% tych po zna "em na ja kiej! kil ku -
dnio wej im pre zie !ro do wisk m"o do li te -
rac kich, to tyl ko je den przy k"ad. An drzej,
fa na tyk ko ni, am ba sa dor Sta chu ry w Ka to -
wi cach na Ma riac kiej, je go wy pró bo wa ny
przy ja ciel. 

Kto mo 'e, niech 'y je – ma wia" Sta chu ra.
Hen ryk Wa niek, czy li pe" na ta len tów

dziel ni ca Ka to wic, od 1980 r. usy tu owa na 25
ki lo me trów od War sza wy; sto "ecz ni na ra zie
mó wi% na ni% Brwi nów. Wa niek raz kie dy!
wy star to wa" do wspo mnie) o Sta chu rze, ale
ru szy" na ha mul cu. Tekst w ga ze cie za cz%" tak:
„Ale jak tu wy wo "a$ te go du cha, któ ry
z up"y wem lat zmie nia si# co raz bar dziej
w za dru ko wa ny pa pier? Du cha ko go!, kto dla

mnie du chem by" jesz cze za 'y cia. Na sza zna -
jo mo!$ by "a in ten syw na i krót ka. Od by li !my
kil ka 'ar li wych roz mów. Je go twór czo!$ zna -
"em wy ryw ko wo.” 

Sta chu rze za le 'a "o na za war ciu zna jo mo -
!ci z Hen ry kiem Wa) kiem, bo wci%' nie usta -
wa" w wy szu ka niu al che mi ków. „Na pew no
zna cie Hen ry ka Wa) k#. Ch#t nie bym go po -
zna"” – pi sa" (ze z"% ko) ców k% flek syj n% su -
ge ru j% c% ja kie go! Iwa na) w li !cie do swych
!l% skich zna jo mych. Wa niek w tam tych cza -
sach jesz cze nie by" tak ak tyw ny pi sar sko,
roz g"os zy ski wa" ja ko ma larz sur re ali sta, Sta -
chu ra mu sia" na nie go tra fi$, bo te' go, tak
jak Wa) ka, wci% ga "a ezo te ry ka, fi lo zo fia i re -
li gia Da le kie go Wscho du, i wci%' cze go!
z na dzie j% szu ka".

Za ha cza j%c o Ka to wi ce Sta chu ra nie móg"
omi n%$ re dak cji „Po gl% dów” i nie po ga da$
z Ta de uszem Ki jon k%, z któ rym zna li si#
od do!$ daw na. Re dak cja „Po gl% dów” mie -
!ci "a si# bo daj na siód mym pi# trze gma chu
pra so we go na M"y) skiej 1. Po jed nych z od -
wie dzin Sta chu ra no tu je: „Prze pi#k ny wie -
czór na ul. M"y) skiej i na uli cach Ka to wic
ob sy py wa nych drob nym !nie giem.” 

Fe liks Netz ze Sta chu r% oso bi !cie po zna"
si# w Bu da pesz cie, w tam tej szym O!rod ku
Kul tu ry Pol skiej. Wy sz"o w"a !nie wte dy
w# gier skie t"u ma cze nie „Sie kie re za dy”, au -
tor bu dzi" w!ród W# grów spo re za in te re so -
wa nie, na kier ma szu sprze da" pra wie pi#$ -
dzie si%t eg zem pla rzy, t"u macz Istvan Ko vacs
ser decz nie opie ko wa" si# Po la kiem. Ale to ju'
nie by" ten pro mien ny, nie znisz czal ny Sted.
W po !wi# co nym Sta chu rze „Epi ta fium”,
wy dru ko wa nym w ka to wic kim „Wie czo rze”,
Fe liks Netz przy wo "u je je den z dwu w# gier -
skich po by tów au to ra „Sie kie re za dy”:
„Na spo tka niu prze wa 'a li W# grzy, stu den -
ci po lo ni sty ki. Zna li je go utwo ry, to by" ich
au tor! Chcie li do wie dzie$ si# ode) wie le rze -
czy, py ta li, ale on nie by" ga da tli wy, od po wia -
da" mo no sy la ba mi. Za to za !pie wa" im kil -
ka swo ich pio se nek. By" na tym spo tka niu,
ale jak by go nie by "o. Po spo tka niu po ga da -
li !my d"u 'ej, na ko niec po wie dzia": – Po -
zdrów Tad ka Ki jon k# i do zo ba cze nia w Ka -
to wi cach. U!miech n%" si# pi#k nie, prze wie si"
przez ra mi# gi ta r# i od szed".”

Na ma pie w# dró wek Sta chu ry przy l%d ki
do brej na dziei ozna czo ne by "y nie tyl ko na -

Edward Sta chu ra
2 stycz nia 1976 r. za no to wa!

w dzien ni ku: „W mo im "wie cie 
pi#k nie pra co wa !em

kil ka dni.” 
(pod kre "le nie M.B.)

W na szym "wie cie 
Sta chu ra te$ do"% d!u go

prze by wa!, w ró$ nych 
je go stro nach  i prze ja wach. 

W na szym, czy li tym,
od któ re go  Sta chu ra,

naj pierw po wo li,
a po tem moc no 
przy spie sza j&c, 

za cznie si#, 
ku tra gicz ne mu 

ko' co wi, od da la%.

MA RIAN BU CHOW SKI

Edward Stachura w nieod!"cznym szaliku

G

Czer wo na 
nit ka 

Sta chu ry 
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zwi ska mi pi sa rzy, ma la rzy czy wy bit nych,
cho! nie kie dy dla oto cze nia uci"# li wych, re -
pre zen tan tów naj trud niej szej ze sztuk, sztu -
ki #y cia po swo je mu: dzi wa ków, na wie dze$ -
ców, od mie$ ców, któ rych cho rzy na
zwy rod nie nio wy prze rost nor mal no %ci na zy -
wa j" psy cho la mi. 

Lu dzi z po za ar ty stycz nych bran# Sta chu -
ra po zna wa& tak #e przy oka zji spo tka$ au tor -
skich, za któ ry mi nie prze pa da&. Za pie ni'dz -
mi zresz t" te# nie za bar dzo, ale nie kie dy bez
do ro bie nia pa ru z&o tych bu d#et mu si' nie do -
my ka& i wia &o n' dz".

Wie le je go au tor skich spo tka$ mia &o swe
dal sze ci" gi w pry wat nych miesz ka niach. Za -
pra sza j" cym pi sa rza by& naj cz' %ciej zna jo my,
któ ry po %red ni czy& w or ga ni zo wa niu p&at ne -
go wy st' pu w klu bie, szko le, bi blio te ce czy
do mu kul tu ry, al bo go spo darz spo tka nia, je -
%li mia& ta k" ocho t' i wa run ki. Ta kich „swo -
ich lu dzi” mia& Sta chu ra w ca &ej Pol sce. M.in.
w By to miu, w oso bach Ma rii iAn drze ja Key -
hów.

Ona – na uczy ciel ka w szko le ba le to wej, on
pra cow nik by tom skiej Miej skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej. Sa mi za uro cze ni pro z" Sta chu -
ry i za in try go wa ni au to rem, a i zna jo mi
od pew ne go cza su na ci ska li An drze ja: za pro -
%cie# wresz cie te go Sta chu r' i do nas.

Spo tka nie zor ga ni zo wa no pod ko niec 1975
ro ku, w oko li cach Bar bór ki. Po spo tka niu
Key ho wie za pro si li Sta chu r' na noc leg
do do mu, bo miejsc w ho te lu nie by &o. 

Roz mo wa przy smacz nej ko la cji, na st'p -
ny kie li sze czek, gi ta ra, z któ r" Sta chu ra si'
nie roz sta wa&… (cia ny ob szer ne go, przed -
wo jen ne go miesz ka nia (zaj mo wa ne go w tam -
tych la tach tak #e przez dwo je ar ty stów ma -
la rzy – mat k' An drze ja, An n', i jej m' #a,
Zyg mun ta Li sa) za pe& nio ne ksi"# ka mi i ob -
ra za mi ró# nych au to rów. 

Ob ra zy au tor stwa Ma rii Key hy s" wy ko -
ny wa ne tech ni k" po le ga j" c" na wy szy wa niu
na pod k&a dzie z ak sa mi tu. Mi ster na ro bo ta,
#ad ne tam sza blo ny za pe& nia ne w&ócz ko wy -
mi krzy #y ka mi. Te spod ig&y ob ra zy to dla pa -
ni Ma rii ro dzaj wy szy wa ne go pa mi't ni ka
utrwa la j" ce go na stro je, zda rze nia, ma rze nia,
sny. Nie kie dy go to we ju# pra ce po pew nym
cza sie i z ró# nych przy czyn do sta wa &y „do -
szyw k'”. Tak by &o z cza ro dziej sk" &" k", da -
rzo n" przez au tor k' szcze gól nym sen ty -
men tem.

Wi sia &a so bie ta &" ka spo koj nie, a# tu pa -
ni Ma ria spo strze ga, #e tym od nie daw na
przez ni" za czy ty wa nym ksi"# kom Edwar -
da Sta chu ry nie prze szka dza od&o #e nie ich
na re ga&, da lej si' w jej g&o wie czy ta j", na -
wet kie dy przy mkn"! oczy. I wte dy po sta no -
wi &a do ha fto wa! u do &u &" ki syl wet k' m'# -
czy zny w ta kiej, jak cha dza& Sta chu ra, kurt ce
du gla sów ce, z szy j" os&o ni' t" d&u gim, bia &ym
sza li kiem.

Sta chu ra d&u go sta& przed t" &" k", jak by
chcia& przy po mnie! so bie na zwy wy my %lo -
nych przez Ma ri' ro %lin po ra sta j" cych ob raz,
a po tem ci cho po wie dzia&:: 

– Na ja wie w ka# dym sza li ku mam czer -
wo n" nit k'. 

Kie dy mi Ma ria Key ha o tych od wie dzi -
nach Sta chu ry z lat sie dem dzie si" tych i czer -
wo nej nit ce opo wia da w 2013 ro ku, pierw -
sza my%l mej g&o wy, na si"k ni' tej p&y n" cym
z nie któ rych me diów pa trio tycz nym za tro -
ska niem, jest au to ma tycz na: ta czer wo na nit -
ka na bia &ym sza li ku to prze cie# bar wy na -
ro do we. Ale do wia du j' si' od pa ni Ma rii, #e
nit ka by &a jed nak w in ten cji pry wat nej, po -

nadna ro do wej: Sta chu ra, któ ry z sza li ka mi
nie roz sta wa& si' na wet la tem, do ka# de go
swe go praw dzi we go sza li ka, bez wzgl' du
na je go ko lor, wszy wa w&a sno r'cz nie ka wa -
&ek ta kiej w&a %nie nit ki, wy &"cz nie czer wo -
nej, aby go strze g&a przed z&y mi mo ca mi. Mu -
si ko niecz nie by! czer wo na, bo tyl ko ta ki
ko lor da wa& nit ce cza ro dziej sk" si &'. 

Pa ni Ma ria oczy wi %cie do da &a czer wo n"
nit k' sza li ko wi na cza ro dziej skiej &" ce.

Sza lik, ulu bio ny de tal stro ju Sta chu ry.
Tyl ko pod czas sro gich zim opa tu la& si' sza -
lem sta ran nie, a jak by dla ja kiej% rów no wa -
gi, ale nie ra cjo nal nej – któ rej prze ja wów w je -
go bio gra fii jest spo ro – czap ki cz' sto nie
na k&a da& na wet w siar czy sty mróz. W umiar -
ko wa nych po rach ro ku no si& sza lik tro ch' tak,
jak by to by& moc no roz lu) nio ny kra wat, cho!
o kra wa tach, a %ci %lej: o ich u#yt kow ni kach,
wy ra #a& si' z ki lo me tro wym dy stan sem.
Nie któ rzy, gdy #y&, #ar to wa li, #e chy ba sy -
pia tak #e w sza li ku, a in ni, kie dy #y cie so bie
ode bra&, ki wa li ze smut kiem g&o w": no si& te
sza licz ki tak, jak ja k"% ozdob n" p' tl', z któ -
r" od daw na oswa ja& szy j'.

Mo tyw sza li ka po ja wia si' w jed nym
z ko lej nych li stów do Key hów, jest na wi" -
za niem do otrzy ma ne go z By to mia ry sun ku: 

„Na ry su necz ku naj bar dziej po do ba& mi si'
sza lik. Bar dzo d&u go d&u gi, ale k&o pot w tym,
#e wsz' dzie trze ba by tar ga! za so b" pa zia,
czy ja kie% in ne pa cho l', któ ry by, czy któ re
by ten szal dzier #y &o jak we lon pan ny m&o -
dej. Kie dy% we Fran cji dzie ci' ciem b' d"c,
trzy ma &em we lon pew nej pan ny na jej %lu -
bie i tak si' prze j" &em swo j" ro l", #e &a zi &em
za ni" wsz' dzie i nie chcia &em go pu %ci!. Mu -
sz' wzi"! Mat k' na spyt ki, #e by mi opo wie -
dzia &a do k&ad nie, jak to by &o, je #e li b' dzie pa -
mi' ta!.” (list z 22 mar ca 1976 r.)

Oka za &o si' pod czas tej wi zy ty w By to -
miu, #e te%! pa ni Ma rii, pro fe sor Zyg munt
Lis i Sta chu ra ma j" wspól ne go zna jo me go:
to miesz ka j" cy w To ru niu ma larz Bog dan
Kra %niew ski. Po jed nej z wy staw prac Kra -
%niew skie go Sta chu ra za no to wa& w dzien ni -
ku: „Co% mi si' w tym po do ba, co ro bi Bog -
dan. Du #a au ten tycz na gro za z te go bi je.”
Za au ten tyzm ar ty stycz nie prze two rzo nej
gro zy ce n' p&a ci nie kie dy nie tyl ko na byw -
ca ob ra zu. W jed nym z li stów do Key hów
Sta chu ra po pro si o po moc: „Ja d"c wol niut -
ko z sa mej pó& no cy na sa me po &u dnie za trzy -
ma &em si' m. in. w To ru niu, gdzie wi dzia -

&em si' z Bog da nem Kra %niew skim i opo -
wie dzia &em Mu mo je za chwy ca j" ce od -
wie dzi ny w do mu Pa$ stwa. I tak da lej. Ale
rzecz nie w tym. Otó# Kra %niew ski prze #y -
wa ostry tzw. kry zys i gdy by Pan Zyg munt
na pi sa& do nie go kil ka s&ów, to na pew no by
to Bog da no wi nie za szko dzi &o. My %l' oczy -
wi %cie, #e by po mo g&o”.

An drzej Key ha po dej mu je si' po %red nic -
twa w zor ga ni zo wa niu Sta chu rze ko lej ne go
%l" skie go spo tka nia, tym ra zem w ob ro s&ym
po tem le gen d" stu denc kim klu bie „Ko cyn -
der” w Cho rzo wie. Na tym spo tka niu po zna li
wresz cie Sta chu r', n' ka j" cy Key hów te le fo -
na mi o ter min wi zy ty pi sa rza, dwaj stu den -
ci me dy cy ny, Je rzy Der kacz i Zbi gniew
Zy ska. W li stach Sta chu ry do By to mia b' -
d" i dla nich s&a ne po zdro wie nia. 

Tych li stów, ni gdzie do t"d nie pu bli ko wa -
nych, jest kil ka na %cie. Do k&ad nej licz by
nie b' d' ry zy ko wa&, bo Key hów ob szer ne
miesz ka nie w przed wo jen nej ka mie ni cy,
jak wi'k szo%! miesz ka$ lu dzi z ar ty stycz nej
bran #y, jest z ga tun ku tych, co to in wen ta -
ry za cja za war to %ci trwa &a by ze sto lat, a mo -
#e i d&u #ej, bo przy nie któ rych przed mio tach
in wen ta ry za tor trwo ni& by czas na och&o ni' -
cie z za chwy tu.

Aw li stach, jak w #y ciu po za pa pie ro wym,
nie z&y mix: wra #e nia Sta chu ry na te mat po -
#y cza nych u Key hów ko lej nych cz' %ci sa gi
o Mu min kach, pod nieb ne wy pra wy w prze -
stwo rza za my %le$ i re flek sji, a ni #ej, prze la -
tu j" cy przez g&o w' huk ro bo ty i war kot pro -
za icz nych k&o po tów: 

„Te raz my %l', to zna czy po my %la &o mi si'
nie daw no, czy wy pro du ko wa nie po j'!: #y -
cia i %mier ci i kra$ co we prze ciw sta wie nie so -
bie tych po j'! – nie od wio d&o nas by! 
mo #e od in nej dro gi: nie -tak -tra gicz nej. Nie
wiem.” (list z 8 mar ca 1976 r.).

„Do da &o mi od wa gi po wtó rze nie ofer ty na -
pra wie nia d#in sów i zro bi &em pacz k' i wy -
s&a &em do te go jesz cze ko szu l', któ r" na by -
&em kie dy% w Oslo za ca &e 120 ko ron, czy li
za po &o w' su my za ro bio nej za wy st'p
w „Club 7”. Ona – ko szu la ma prze tar te r' -
ka wy na &ok ciach i gdy by by &o mo# li we na -
szy cie ja kich% owal nych &at, to bar dzo bym
si' cie szy&.

Prze czy ta &em „Opo wia da nia z do li ny Mu -
min ków” i jesz cze wi' cej by &em za chwy co -
ny ni# „Zi m" Mu min ków”. Wstrz" sa j" cy s"
Ha fti na to wie (po win no by!: Ha tif na to -

Andrzej Keyha
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wie – dop. M.B.), co to ni gdy nie !pi", nic nie
mó wi", ci" gle pa trz" w ho ry zont i ta# cz"
pod mu zy k$ pio ru nów. A W%ó czy kij, kie dy
uk%a da no w" pio sen k$, no to zu pe% nie, zu pe% -
nie, jak ta ki je den fa cet, zna ny Wam nie co
i mnie zna ny nie co wi$ cej. Zdzi wi% mnie te&
„nie ja ki Edward”, któ ry zdo by wa I na gro d$
za t%u cze nie por ce la ny (hi sto ria o sta rym Pasz -
cza ku któ ry prze ci na bi le ty wst$ pu do cyr -
ku i cze ka na eme ry tu r$). (list z 9 stycz -
nia 1976 r.)

W nie któ rych wy pra wach po Pol sce to -
wa rzy szy% Sta chu rze Ja nusz An der man.
Uma wia si$ z nim na dwor cu PKP w Ka -
to wi cach, a o pla nach in for mu je li stem z 15
pa' dzier ni ka 1976 r.: „Stam t"d sko czy my
tu i tam, a po tem do Pa# stwa Key hów
i Zyg mun ta Li sa do By to mia (ad res Ci da -
%em; tel. (…) je den jest do do mu, dru gi
do Bi blio te ki, gdzie pra cu je An drzej Key -
ha – t%u macz tek stów Dy la na, nie wiem, któ -
ry jest któ ry).”

Ko lej na wi zy ta Sta chu ry u Key hów, jej !lad
w dzien ni ku pi sa rza: „W By to miu roz ma wia -
my. Tro ch$ pi je my. Przez pó% go dzi ny by %em
pi ja ny (nie spa %em ca %" noc i nie ja d%em du -
&o). Po tem mi prze sz%o. Roz mo wa jak zwy -

kle u Key hów, bar dzo cie ka wa. Mó wi %em nie -
du &o. Wi$ cej s%u cha %em. Spa %em po tem 12
go dzin.” 

Po na st$p nej wi zy cie !lad w dzien ni ku jest
nie po ko j" co g%$ bo ki, zo sta wio ny przez co!
ci$& kie go: „Afe ra w By to miu”.

– Daw na spra wa, pro sz$ nie po da wa( na -
zwisk – mó wi pa ni Ma ria opo wia da j"c mi
prze bieg zda rze nia. Otó& pod czas tam tej fe -
ral nej wi zy ty ko le ga to wa rzy sz" cy Sta chu -
rze, te& pi sarz, upar% si$ na k%o ni( przy ja cie -
la Key hów do pi cia. A ten ci" gle nie i nie.
Po gar sza j" cej si$ dyk cji na ma wiacz u&y wa%
co raz g%o !niej, by% upar ty, tak &e w przy spie -
sza niu tem pa kon sump cji, a przy szed% ju&
w sta nie wska zu j" cym. I jak to z przy na pi -
tym by wa – na wet sen nie jest ta kie mu w sta -
nie za tka( ust. W ko# cu na tr$t si$ gn"%
po epi te ty jak z pro zy Hi mils ba cha, nie pi j" -
cy od po wie dzia% w po dob nie wy twor nej
po ety ce… Wy rwa ny z drzem ki Sta chu ra, któ -
ry tam by%, ale jak by nie ca% ko wi cie, po pro -
szo ny przez go spo dy ni$ o po moc – nie wie -
le móg% i po tra fi% zdzia %a(.

Bar dzo to po tem Sta chu r$ m$ czy %o. Cho(
list z prze pro si na mi ma w pew nym mo men -
cie do!( dziw n", ale chy ba po pu lar n" ar gu -

men ta cj$, z któ rej wy ni ka, &e jed no z praw
&y cio wych brzmi: trze' we mu bia da.

„Ko cha ni,
Tak mi przy kro. I nie mam !a lu do ni ko go,

tyl ko do sie bie nie bo go. "e nie po tra fi #em opa -
no wa$ tak pro stej w ko% cu sy tu acji. Ale czy
mo! na zro bi$ co& m' dre go, kie dy si( ma
w czu bie. Wód ka jest m' dra bar dzo krót ko,
po tem bez na dziej nie g#u pia. Wiem o tym bar -
dzo do brze od daw na i dla te go bar dzo rzad -
ko te raz pi j(. Tyl ko w do brej kom pa nii,
w&ród przy ja ció#. U was na przy k#ad.

Nie ule ga w't pli wo &ci, !e pa no wie A. i L.
nie przy pa dli so bie do gu stu, nie za ko cha li si(
w so bie od pierw sze go wej rze nia. Mó wi #a&
mi, Ma% ka, w przed po ko ju, !e pan A. by#
agre syw ny wo bec pa na L., ale to ju! do mnie
nie do cie ra #o. Us#y sza #em Two je s#o wa d#u -
go po tem, na za jutrz wie czo rem. I oczy wi &cie
wie rz( Ci, !e tak by #o. Co mo! na by #o zro bi$?
To sa mo, tyl ko spo koj nie. Wy pro wa dzi$ pa -
na A. (!e by nie do pu &ci$ do mor do bi cia po -
mi( dzy nim a pa nem L.), a nie two rzy z nim
wspól ne go fron tu, jak mó wi' stra te dzy woj -
sko wo &ci. Co do pa na L. to móg# by# re ago -
wa$ mniej ostro na za czep ki pa na A. Po wi -
nien by# by$ m' drzej szy z tej pro stej
przy czy ny, !e by# trze) wy, cze go nie mo! na po -
wie dzie$ o pa nu A. Naj wi(k sz' nie spra wie -
dli wo &ci' w tej afe rze jest to, !e ofia ra mi jej
pa dli nie pa no wie A. i L., lecz my wszy scy:
Wy, Zby szek, Max i ja. Jak by nie by #o bar -
dzo Was prze pra szam.” (list z 28 pa) dzier -
ni ka 1976 r.)

In cy dent nie po psu# przy ja znych re la cji
Key hów ze Sta chu r'. Na dal wy mie nia li
&wi' tecz ne kart ki z !y cze nia mi, Sta chu ra cie -
szy# si(, !e za ko lej n' wi zy t' po !y czy na st(p -
ne Mu min ki, in for mo wa#, !e ma te ria# na #a -
ty do re pe ro wa nej ko szu li trze ba ode bra$
od An drze ja Paw #ow skie go w Ka to wi cach,
dzi( ko wa# za w#ócz ko we go Pasz cza ka od Ma -
rii, ofe ro wa# po moc w wy dru ko wa niu tek stów
Bo ba Dy la na t#u ma czo nych przez An drze ja
Key h(, son do wa# za in te re so wa nie jed ne go
z war szaw skich wy daw nictw An drze ja prze -
k#a da mi pro zy Jac ka Ke ro uac’a. Spre zen to -
wa# Key hom za kl( cia In dian i do #' czy#
do nich ko men tarz: „To s' ta kie za kl( cia, któ -
re ma j' po ma ga$ cz#o wie ko wi za sn'$, a to
nie jest ta kie nie raz pro ste: za sn'$ wdzi(cz -
nie i &ni$ pi(k nie. Gdy by kto& z Wa szych przy -
ja ció#, czy zna jo mych mia# ta kie trud no &ci,
to mo !e cie mu to pod rzu ci$. Ja so bie po wie -
si #em te za kl( cia przy #ó! ku. Bo z tych dwu
rze czy: w ka! dej chwi li i w ka! dym miej scu
móc pra co wa$ i w ka! dej chwi li i w ka! dym
miej scu móc za sn'$ – to ja umiem nie ste ty
tyl ko t' pierw sz'.” (pod kre !le nie Sta chu ry).

Za sn"( ba li si$ na to miast, sto j" cy na ca -
%o do bo wej war cie przy szo pie z pryn cy pia -
mi ustro jo wy mi, funk cjo na riu sze S%u& by
Bez pie cze# stwa. Je den z nich mia% w tzw.
opie ce, bar dzo przez czy tel ni ków ce nio n",
do brze zor ga ni zo wa n" i dys po nu j" c" sze ro -
k" ofer t" us%ug Miej sk" Bi blio te k$ Pu blicz -
n" w By to miu – t$, w któ rej pra co wa% Key -
ha. Do po sa &e nie by tom skiej bi blio te ki
w opie ku na nie wy ni ka %o z ja kie go! jej na -
g%e go ide olo gicz ne go za s%ab ni$ cia, to by %a
nor ma, bo cen zu ra cen zu r", ale r$ k$ na pul -
sie oby wa te li, a zw%asz cza tych, któ rzy od -
czu wa j" zgub n" nie kie dy ch$( czy ta nia, trzy -
ma( nie za wa dzi.

Sta chu ra nie by%, oczy wi !cie, je dy nym pi -
sa rzem za pro szo nym do by tom skiej ksi"& ni -List do Marii i Andrzeja Keyhów na okr(towym formularzu
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cy. By wa li tu zresz t! nie tyl ko pi sa rze, ale tak -

"e przed sta wi cie le in nych dys cy plin ar ty -

stycz nych. An drzej Key ha mia# w za sa dzie

wol n! r$ k$ w do bo rze bi blio tecz nych go %ci,

bo pa ni dy rek tor, Ja dwi ga Ru bi niec -Da -

chów, mia #a za ufa nie do kom pe ten cji swe -

go pra cow ni ka.

An drzej Key ha nie chce si$ chwa li& swo -

imi ów cze sny mi k#o po ta mi, ba ga te li zu j! co

ma cha r$ k!. Zda rze nie mo g#o wi$c na przy -

k#ad wy gl! da& tak: 

Któ re go% dnia, za pro szo ny do dy rek tor skie -

go ga bi ne tu, za sta# tam tak "e pa na, któ ry sie -

dzia# z bo ku po ch#o ni$ ty lek tu r! ja kie go% nud -

ne go bi blio tecz ne go biu le ty nu. Pa ni dy rek tor

za py ta #a An drze ja o kil ka bie "! cych spraw,

Key ha od po wie dzia# co, jak i kie dy, i wsta#,
bo od no si# wra "e nie, "e prze szka dza go %cio -

wi, któ ry przy szed# do dy rek tor ki z ja k!% swo -

j! wa" n! spra w!. Ale wte dy pan go%& od#o -

"y# nud ny biu le tyn, pa ni dy rek tor prze pro si #a
pa nów, "e na chwi l$ mu si ich zo sta wi&
i wy sz#a. 

Pan za cz!# jak ja ka% bi blio tecz na szysz ka

z wo je wódz kie go co naj mniej drze wa wia -

do mo %ci. 'e pla ców ka by tom ska dba nie tyl -

ko o ka ta lo gi, ale tak "e o czy tel ni ków, "e do -

brze ro bi do k#a da j!c wy si# ków, aby nie

spro wa dza& dzia #al no %ci do wy po "y cza nia

ksi! "ek, %wiet nie, "e za pra sza ró" nych go %ci,

któ rzy wpi su j! si$, praw da, nie tyl ko do ksi$ -
gi pa mi!t ko wej, ale tak "e w umy s#y uczest -

ni ków spo tka(, mo "e bi blio te ka po win na to

ja ko% utrwa la&, fil mo wa&, na gry wa& cho cia",
fun du sze na od po wied ni sprz$t ja kie% si$ prze -

cie" znaj d!…
Key h$ co% tkn$ #o, s#u cha da lej. Pan ubo -

le wa, "e cen ne my %li i re flek sje, któ rych

z pew no %ci! nie brak, zw#asz cza pod czas dys -

put po ofi cjal nym spo tka niu w bi blio te ce, ju"
w w$" szym, eli tar nym gro nie przy ja ció#
pa( stwa, to zna czy wa szym, pa( stwa Key -

hów, mam na my %li pa na, pa nie ma gi strze,

pa na sza now n! wspó# ma# "on k$, pa( stwa

Li sów oczy wi %cie te" ja ko wspó# miesz ka( -
ców, ja kie% kosz ty po no si cie pa( stwo z pry -

wat nej pu li %rod ków, "e by god nie pod j!& i za -

in sta lo wa& ka" de mu go %cio wi do bre wra "e nie

z By to mia u nas tu.

Pan do klu czy# wresz cie do pu en ty, któ -

rej Key ha ju" za cz!# si$ do my %la&. Cze ka#
na ni! nie bez obaw, bo wie dzia#, "e z ty -

mi pa na mi nie ma "ar tów. I kie dy pa d#a
wresz cie ta pro po zy cja, "e by Key ha na gry -

wa# po by ty bi blio tecz nych go %ci w je go pry -

wat nym miesz ka niu, utrwa la#, jak pod -

kre %la# mo no lo gu j! cy ofi cer, bez cen ny dla

hi sto ry ka ma te ria#, ar chi wi zo wa# te ulot ne

chwi le swo bod nej roz mo wy lu mi na rzy

na pa mi!t k$ ich po by tu, cho& by dla wzbo -

ga ce nia bi blio tecz nych zbio rów au dio wi -

zu al nych, i kie dy Ke ha sta now czo od mó -

wi#, pan – z tym sa mym "ycz li wym

u%mie chem, cho& ju" tro ch$ in nym to -

nem – ba ga te li zo wa# ofer t$.
– Gdy by %my mie li pil n! po trze b$ nie któ -

rych z tych pa na go %ci, za pra sza nych do bi -

blio te ki, mie& na uchu nie tyl ko w bi blio te -

ce, ale i po spo tka niu, ju" za pro szo nych

do pa( stwa do mu, i nie mo gli by %my "y& bez

wie dzy o tym, ja kie te" tam oni, przy kie lisz -

ku, nie raz do bla de go %wi tu, wy ga du j! ró" -
ne m! dro %ci, to mia# by pan ju" daw no

miesz ka nie ude ko ro wa ne ope ra cyj nie. Go -

%ci ra dz$ do bie ra& sta ran niej. Nie twier dzi -

my, "e co dru gi przez pa na %ci! ga ny do By -

to mia to ja ki% po li tycz ny dy wer sant. Lu dzie

i bez ta kich wi zyt ma j! w g#o wach na m! co -

ne wy star cza j! co. 

Pan, nie gu bi!c sym pa tycz ne go u%mie chu,

zer k n!# na swo je bu ty, prze niós# wzrok

na Key h$, po dzi$ ko wa# za in te re su j! c! roz -

mo w$, ra dzi# si$ za sta no wi& i "y czy# po wo -

dze nia. 

Po now nie pa no wie spoj rze li na sie bie

w sta nie wo jen nym. An drzej Key ha, ja ko

dzia #acz „So li dar no %ci”, po 13 grud nia 1981

r. za an ga "o wa# si$ w po moc in ter no wa nym

i ich ro dzi nom. Bez pie ka ro bi u Key hów „ko -

cio#”. Jed nym z cze ka j! cych w za sadz ce

na ku rie ra jest ów sym pa tycz ny pan, po zna -

ny kie dy% w ga bi ne cie pa ni dy rek tor. An drzej

Key ha zo sta je in ter no wa ny na po nad rok.

Po po wro cie do do mu miesz ka nie Key hów

sta je si$ skrzyn k! kon tak to w! i prze cho wal -

ni! nie le gal nych wy daw nictw, cza so pism,

ulo tek i ka set. 

W%ród oca la #ych ka set jed na ma wy j!t ko -

w! war to%&. W 1976 r., po wie czo rze au tor -

skim w Cho rzo wie, stru dzo ny Sta chu ra od -

po czy wa# u Key hów w by tom skim do mu.

Zre lak so wa ny, ju" sy ty pod wzgl$ dem ja d#a
i na pit ku, w przy ja znym oto cze niu, w od po -

wie dzi na pro% by, "e by prze czy ta# co% swo -

je go, za pro po no wa#, "e za re cy tu je – „je %li
oczy wi %cie sza now ni p…pa( stwo wy ra "! mi

zgo d$” – swój, nie psu j! cy na stro ju bie sia -

dy, po emat „Krop ka nad yp sy lo nem”. Key -

ha przy tom nie po ka za# pal cem na sto j! c!
w k! cie skrzy ni$ ma gne to fo nu, Sta chu ra ski -

n!# g#o w!. I tym spo so bem jest u Key hów ta -

ki ra ry tas.

Kie dy po wie dzia #em pa nu An drze jo wi, "e
na gra nie ze Sta chu r! re cy tu j! cym „Krop k$
nad yp sy lo nem” ma te" Mu zeum Li te ra tu ry

w War sza wie (sy gna tu ra M. 09821), za cz$ -
li %my si$ za sta na wia&, czy to aby – wca le nie

przy pad kiem – nie jest cza sem prze jaw ro -

bo ty di d"e jów z SB, któ rzy An drze jo w! ta -

%m$ -mat k$, pod nie obec no%& do mow ni ków,

pusz cza li so bie w ce lach s#u" bo wych i ja ka%
ko lej na wer sja wer sji tra fi #a a" do mu ze al nych

zbio rów. Naj pro %ciej by #o by po rów na& na -

gra nie by tom skie z war szaw skim. Ba! Tyl -

ko gdzie, mó wi pan An drzej, zna le)& tak

szyb ko od po wied ni sprz$t, bo ten nasz

gdzie% prze pad#? Od po wied ni dla ta %my

ob s#u gi wa nej wte dy przez ów cze sne cu do au -

dio tech ni ki: szpu lo wy, czte ro %cie" ko wy, a"

sie dem i pó# ki lo gra ma wa "! cy ma gne to fon

ZK 147 z Uni try -ZRK. 

No i jest dru gie py ta nie, wa" niej sze, któ re -

go za sad no%& po zna #em na w#a snej, cierp n! -
cej wte dy skó rze. Mia #em, przy wie zio ne

z Olsz ty na w ro ku 1985, prze gra ne tam

na ka se cia ka – dzi$ ki uprzej mo %ci dys po nen -

tów i po %red nic twu Ta de usza Bur ne wi -

cza – frag men ty spo tka nia Sta chu ry. S#y cha&
by #o na na gra niu, "e jest ju" w in nym %wie -

cie, wie wszyst ko. Czte ro dnio wy ma ra ton

w olsz ty( skiej „Pra cow ni” od by wa# si$
w stycz niu 1978 ro ku, na dwa i pó# mie si! ca

przed sa mo bój czym wej %ciem w dro g$ elek -

tro wo zo wi pod Bed na ra mi. Gdzie Sta chu ra by#
tak na praw d$ wte dy, w tej olsz ty( skiej sa li?

Na wiel kiej gó rze – jak sam mó wi#, u wierz -

cho# ka sta nu mi stycz ne go – jak chc! jed ni, czy

u wej %cia do czar nej ja my, z cier pli wie cza -

j! c! si$ tam od do%& daw na cho ro b!? 

Nie u"y wa n! prze ze mnie przez pra wie

trzy dzie %ci lat ka se t$ z olsz ty( skim g#o sem

Sta chu ry w#o "y #em, w zwi!z ku z przy go to -

wy wa niem si$ do tej ksi!" ki, w ka se to wy ma -

gne to fon, "e by so bie przy po mnie& tak "e
tam to.

Ka se ta z olsz ty( skim na gra niem, na ca #ej

swej d#u go %ci i obu %cie" kach, za de mon stro -

wa #a je dy nie lek ko za szu mia #! ci sz$,
przy akom pa nia men cie któ rej d#u go chcia -

#o mi si$ wy&. 
Uspo ko i#o mnie tro ch$, kie dy si$ do wie -

dzia #em, "e i to zda rze nie, z ka wa# kiem na -

gra nym na mo jej ta %mie, jest w po sia da niu

war szaw skie go mu zeum: a" czte ry ka se ty,

ka" da po 90 mi nut (sy gna tu ry: M.O1823 

– 26). 

Trze ba wi$c ko niecz nie spraw dzi&, czy ta -

%ma u pa( stwa Key hów ode zwie si$ g#o sem

Sta chu ry, a jest tam na niej (po win no by&!)
tak "e spo ry ka wa# roz mo wy po je go re cy ta -

cji. 

Oby nie by #o jak z mo j! ta %m!. Strasz nie

)le si$ s#u cha na gra nia, na któ rym g#os Sta -

chu ry czas za mie ni# w ci sz$. 

!

(Frag ment ksi!" ki 

o Edwar dzie Sta chu rze 

przy go to wy wa nej 

dla Wy daw nic twa ISKRY) 

Maria Keyha
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Takmo g!a by brzmie" ko lej na ba#$
spi sa na przez Grim mów, ba#$

w któ rej mo% na by od na le&" opo wie#"
o Kop ciusz ku, któ ry ja ko pi'k na i nie win -
na cór ka s!u %( cej, za skar bi! so bie wzgl' -
dy be stii, za ko chu j(c si' pó& niej w pi'k -
nym jak z ob raz ka ksi' ciu, z któ rym %y !a
d!u go i szcz' #li wie. A% do #mier ci. Jed -
nak to nie ba#$, a praw dzi wa hi sto ria przy -
sz!ej %o ny Han sa Ulry ka Schaf fgot cha, Jo -
han ny Gry czik von Schom berg -Go dul la,
pa ni na Ko pi cach, naj wi'k szej biz ne swo -
man, ja k( wy da !a zie mia #l( ska.

Wra caj my za tem do przy po wie #ci.
Dwa dni po tym zna mien nym wy da rze -
niu dla ma !ej dziew czyn ki, jej baj ko wy
do bro czy$ ca zmar!, a ona nie #wia do ma
ni cze go, zo sta !a po sia dacz k( jed nej
z wi'k szych for tun w kon ty nen tal nej
Eu ro pie. Bul wa ro wa pra sa okrzyk n' !a j(
za raz )l( skim Kop ciusz kiem. Sza cu je si',
i% wiel ko#" for tu ny, któ r( odzie dzi czy !a,
wy no si !a ok. 1,6 proc. bu d%e tu ów cze sne -
go pa$ stwa pru skie go. Co t!u ma cz(c
na dzi siej sze re alia, czy li li cz(c 1,6 proc.
ze wspó! cze sne go bu d%e tu Nie miec da je
kwo t' ok. 4 mld eu ro. 

Jak to ma wia j(, cu dów nie ma. Dla cze -
go wi'c Ka rol Go du la ca !y ma j( tek ofia -
ro wa! ob cej dziew czyn ce? Pierw szym
sko ja rze niem jest to, i% by !a je go nie #lub -
n( cór k(. Nie ste ty %ad ne &ró d!a nie po -
twier dza j( te go fak tu. Je dy n( po szla -
k( – po za odzie dzi czo nym spad kiem
oczy wi #cie – jest opi nia o ja ko by z!ym
pro wa dze niu si' jej mat ki. Z dru giej stro -
ny ist nie je nie po twier dzo na &ró d!o wo le -
gen da mó wi( ca o tym, %e w nie wy ja #nio -

nych oko licz no #ciach Ka rol Go du la do zna!
po wa% nej kon tu zji, z po wo du któ rej uty -
ka! na jed n( no g' i mia! oszpe co n( twarz.
Praw do po dob nie by !o to te% przy czy n( te -
go, %e nie móg! mie" dzie ci. 

Jak kol wiek by !o, przyj mij my do#" roz -
po wszech nio n( na st' pu j( c( wer sj': Jo asia
Gry czik, któ ra uro dzi !a si' 29 kwiet -
nia 1842 ro ku w Po rem bie obok Ru dy
)l( skiej, zna la z!a si' w do mu Ka ro la Go -
du li w na st' pu j( cy spo sób – jej mat ka An -
to ni na, po #mier ci swe go m' %a Ja na,
ko mor ni ka pra cu j( ce go w za k!a dach cyn -
ko wych Go du li, po pro si !a go spo dy ni'
prze my s!ow ca pa ni( Emi li' Lu kas o opie -
k' nad cór k(. Kie dy Jo asia zna la z!a si'
w do mu Kró la Cyn ku uwio d!a go do te -
go stop nia, %e nie tyl ko zna la z!a tam opie -
k', ale na wet dla jej po trzeb zo sta! spe -
cjal nie za trud nio ny do mo wy na uczy ciel
M. Ku lan ka. 

W kwiet niu 1848 ro ku ci'% ko cho ry
Dia be! z Ru dy uda! si' na le cze nie
do Wro c!a wia, za bie ra j(c ze so b( Jo asi'.
Po trzech mie si( cach wal ki z cho ro b(
zmar!, wcze #niej do ko nu j(c swe go sen -
sa cyj ne go za pi su w te sta men cie. Wy ko -
naw c( je go ostat niej wo li zo sta! przy ja -
ciel, do rad ca i praw nik – wspo mnia ny
Mak sy mi lian Schef fler. W te sta men cie
wid nia! za pis, %e gdy by Jo an na Gry czik
zmar !a bez po tom nie, to ca !y ma j( tek
mia !y odzie dzi czy" dzie ci sióstr Go du li.
Po og!o sze niu tre #ci te go% kon tro wer syj -
ne go do ku men tu, te sta ment sta! si' praw -
dzi w( sen sa cj(. Spad ko bier cy Go du li
pró bo wa li oba li" je go te sta ment, a gdy to
si' nie uda !o, jaw nie s!a li gro& by pod ad -

re sem dziew czy ny. Oba wia j(c si' o jej
bez pie cze$ stwo opie ku no wie za zgo d( s( -
du umie #ci li j( w klasz to rze Ur szu la nek
we Wro c!a wiu. Po opusz cze niu klasz to -
ru Jo an na za miesz ka !a w do mu Mak sy -
mi lia na Schef fle ra, któ ry roz po cz(! sta -
ra nia o uzy ska nie dla niej ty tu !u
szla chec kie go, co za ko$ czy !o si' suk ce -
sem. Z r(k kró la pru skie go Fry de ry ka Wil -
hel ma IV otrzy ma !a ty tu! szla chec ki i na -
zwi sko Gry czik von Schom berg -Go dul la
oraz herb, na któ re go tar czy wi da":
skrzy %o wa ne – pyr lik (ci'% ki m!ot do roz -
bi ja nia bry! w' gla) i %e laz ko (krót ki ki -
lof do roz bi ja nia blo ków w' gla) wci' te
w b!' kit n( tar cz' na z!o tym po lu (bar wy
Gór ne go )l( ska). Co cie ka we, ty tu! szla -
chec ki w swo im dru gim cz!o nie nie
wska zy wa! na miej sco wo#" Go du la, bo ta -
kiej jesz cze nie by !o lecz na oso b' Ka ro -
la Go du li, dzi' ki któ re mu Jo asia dys po -
no wa !a tak wiel kim ma j(t kiem. Za tem
je %e li nie by !a cór k( krwi Kró la Cyn ku,
to na pew no by !a je go cór k( ser ca. 

W wie ku 16 lat szlach cian ka Jo han na po -
#lu bi !a Re isch gra fa Han sa Ulry ka von
Schaf fgot scha, któ ry po cho dzi! ze sta re go
#l( skie go ro du szla chec kie go. Ten po to mek
pia stow skiej ksi'% nicz ki Bar ba ry Agniesz -
ki, po za na zwi skiem nie mia! wie le do za -
ofe ro wa nia. Ca !y ma j( tek odzie dzi czy!
je go stryj Ka rol Go tard III wol ny pan sta -
no wy Cie plic. Po cz(t ki ro dzi ny tak za s!u -
%o nej dla )l( ska przed sta wia !y si' na st' pu -
j( co. W XIII w. je den z przod ków ro du,
Si both Schaff otrzy ma! od Bo le s!a wa Ro -
gat ki, ksi' cia le gnic kie go, za mek Sta ra 
Ka mie ni ca. Z ko lei je go po to mek

Historia fortuny hrabiny zacz!"a si! pewnej 

lipcowej nocy roku pa#skiego 1848, 

kiedy to w pokoju jednego z najstarszych 

i najlepszych hoteli „Zur goldenen Gans” 

przy Junkerstr. 29 w miejscowo$ci Breslau, 

schorowany potentat przemys"owy 

z Górnego %l&ska, w obecno$ci 

swego przyjaciela prawnika 

Maksymiliana Schefflera, spisa" sensacyjny 

testament, w którym swój olbrzymi maj&tek

przypisa" sze$cioletniej pó"sierocie, 

bawi&cej si! w pokoju obok.

Joanna 
z Goduli

KRYSTIAN GA*USZKA

Dziewczyna z harf! – odrestaurowana rze"ba z pa#acu w Kopicach
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Gotsch I Star szy, ok. 1360 r. do -
sta! od ksi"# nej Agniesz ki, wdo -
wy po Bol ku II $wid nic ko -ja -
wor skim, za mek Choj nik wraz
z przy le g!y mi zie mia mi. Je go
syn Gocz II otrzy ma! w 1399 r.
w dzier #a w" za mek Gryf, któ -
ry kil ka na $cie lat pó% niej prze -
szed! na dzie dzicz n& w!a sno$'
je go ro dzi ny. Ze wzgl" du na za -
s!u gi obu Go czów dla ro dzi ny,
ko lej ne po ko le nia ro du za cz" -
!y u#y wa' ich imie nia ja ko
przy dom ka i tak po wsta !o na -
zwi sko Schaf fgotsch.

Sta rym zwy cza jem $lub Jo -
an ny i Han sa Ulry ka od by!
si" w po nie dzia !ek. By !o to 15
li sto pa da ro ku pa( skie go 1858
w ko $cie le pa ra fial nym Naj -
$wi"t szej Ma ryi Pan ny w By -
to miu. Na to miast uro czy sta Msza $wi" ta
ce le bro wa na przez bi sku pa z Brna An to -
nie go Er ne sta Schaf fgot scha w asy $cie pro -
bosz cza by tom skie go ks. Jó ze fa Sza fran -
ka, ka no ni ka Aloj ze go Fic ka z Pie kar
)l& skich i my s!o wic kie go pro bosz cza ks.
Mar kief ki od by !a si" w nie dzie l" i zgro -
ma dzi !a tak wiel ki t!um go $ci, #e za bra -
k!o miejsc za re zer wo wa nych w ko $cie le.
Wie czo rem w Dzie( Pa( ski po chód z!o -
#o ny z pi" ciu set ro bot ni ków, pro wa dzo -
ny przez or kie str" i urz"d ni ków – pra cow -
ni ków hut i ko pal( na le #& cych do Jo an ny,
urz& dzi li m!o dym owa cj" i z!o #y li im da -
ry i #y cze nia. 

Za raz po $lu bie pa( stwo m!o dzi za -
miesz ka li w zam ku w Szom bier kach,
któ ry nie ste ty nie do trwa! do na szych cza -
sów, al bo wiem zo sta! znisz czo ny za raz
po II woj nie $wia to wej przez wa lecz n& Ar -
mi" Czer wo n& i ro ze bra ny przez w!a dze
By to mia. Na miej scu zam ku wy bu do wa -
no przed szko le, któ re ist nie je do dnia dzi -
siej sze go. 

Jed nak na sw& sie dzi b" ro do w& gór -
no $l& ska li nia Schaf fgot schów wy bra -
!a Ko pi ce. W 1863 r. prze bu do wa no
XVIII-wiecz ny pa !ac. Au to rem no we -
go pro jek tu by! dzia !a j& cy i miesz ka j& -
cy we Wro c!a wiu ar chi tekt Carl Lüdec -
ke. Jed nak ko( co wym wy ko naw c& by!
Carl He iden re ich, ten sam, któ ry pó% -
niej za pro jek to wa! ko $ció! w Go du li
(obec nie dziel ni ca Ru dy )la skiej).
Zgod nie z su ge stia mi fun da to rów efek -
tem ko( co wym przed si" wzi" cia by !o za -
!o #e nie par ko wo -re zy den cjo -
nal ne, w któ re go sk!ad
wcho dzi! pa !ac wraz z ka pli -
c&, park, gro bla, sztucz ne ru -
iny, nie wiel ka $wi& ty nia 
Dia ny, pa wi lon chi( ski i pa -
wi lon go tyc ki. W ten spo sób
w pierw szej po !o wie XIX w.
po wsta !a jed na z naj wspa nial -
szych re zy den cji na )l& sku.
Pa( stwo Schaf fgot scho wie
do #y li w nim w ob fi to $ci
i szcz" $ciu pó% nej sta ro $ci.
Hra bi na zmar !a w Ko pi cach
dnia 21 czerw ca, na to miast
jej po grzeb od by! si" 27
czerw ca w ro ku 1910. Jej
m&# zmar! pi"' lat pó% niej.

Zo sta li po cho wa ni w mau zo leum
przy ko $cie le. 

Jo an na Schaf fgotsch ni gdy nie prze pi -
sa !a ma j&t ku swe mu m" #o wi. Ni czym ro -
dzo na cór ka Go du li sa ma kie ro wa !a 
jed nym z naj wi"k szych kon cer nów prze -
my s!o wych w ów cze snej Eu ro pie, do bie -
ra j&c od po wied nich do rad ców, za trud nia -
j&c dy rek to rów, czy te# de cy du j&c
o sprze da #y, za ku pie lub otwie ra niu no -
wych za k!a dów prze my s!o wych. To ona
ini cjo wa !a bu do w" szkó!, ko $cio !ów i in -
nych obiek tów u#y tecz no $ci pu blicz nej,
s!u #& cych lu dziom za miesz ka !ym w jej
do brach i pra cu j& cych w jej za k!a dach pra -
cy. Jak si" sza cu je, po mno #y !a ona sied -
mio krot nie odzie dzi czo ny ma j& tek, wy -
ra sta j&c na nie by wa !e go for ma tu ko bie t",
któ ra sta !a si" wzo rem do na $la do wa nia
dla po tom nych. Ko bie t", któ ra w hi sto rii
gór no $l& skie go prze my s!u by !a i jest
gwiaz d& naj ja $niej sz&.

Nie ste ty. Prze pi"k ne im pe rium, któ re
zbu do wa !a, le g!o w gru zach. Sym bo lem
to tal nej ka ta stro fy by !y i s& lo sy pa !a cu
w Ko pi cach. Ostat nim dzie dzi cem gór -
no $l& skiej for tu ny oraz pa nem na zam ku
w Ko pi cach by! od 1943 r. Hans Ulryk,
pra wnuk Jo an ny. Z po wo du zbli #a j& ce -
go si" fron tu w ro ku 1945 w po $pie chu
wy je cha! wraz z ca !& ro dzi n& z pa !a cu,
do któ re go ju# nie wró ci!, nie tyl ko on,
ale nikt z je go ro du. Ca !y ma j& tek roz sia -
ny po Gór nym i Dol nym )l& sku – fol war -
ki, dwo ry, hu ty, ko pal nie, pa !a ce, prze pa -
d!y, jak prze pad! $wiat, w któ rym #y li.

Kie dy do pa !a cu we szli #o! nie -
rze Czer wo nej Ar mii, wy gl& -
da! on jak by miesz ka li w nim
jesz cze Schaf fgot scho wie. Zo -
sta !y za byt ko we me ble,
ogrom na bi blio te ka, my $liw -
skie tro fea, ko lek cja zbroi.
Kie dy zdo byw cy opusz cza li
sw& zdo bycz, bu dow la p!o n" -
!a. Na st"p nie przy szli pierw -
si sza brow ni cy, po ich wyj -
$ciu, per !a ar chi tek tu ry p!o n" !a
zno wu. Po tem przy szli wy sie -
dle( cy z Kre sów Wschod -
nich, osie dla j&c si" we wsi.
Oni te# lu bi li fa jer wer ki.
Ostat ni raz pa !ac zna laz! si"
we w!a da niu ognia w 1956 r.,
wte dy to ru n&! dach i za wa li -
!y si" wszyst kie kon dy gna cje.
Kie dy z pa !a cu zo sta !y je dy -

nie ki ku ty mu rów, no wi miesz ka( cy za -
bra li si" za mau zo leum miesz cz& ce si"
obok ko $cio !a, w któ rym po cho wa na
by !a pa ra hra biow ska. Czasz ki s!u #y !y no -
wym miesz ka( com Ko pic do gry w pi! -
k". Co bar dziej za bawo wi ta( czy li z ko -
$cio tru pa mi hra bi ny Jo an ny i hra bie go
Han sa Ulry ka wo kó! ogni ska, zmie nia -
j&c kil ka no cy z rz" du w ma ka brycz ne ba -
le. Je dy nie Kop ciu szek nie gu bi! ju#
swo je go bu ci ka, a za cza ro wa na ka re ta nie
zja wia !a si" przed pó! no c&, aby od wie%'
j& do do mu. 

Szcz&t ki po Schaf fgot chach zna la z!y
schro nie nie we wspól nym gro bie miesz -
cz& cym si" bli sko wej $cia do ko pic kie -
go ko $cio !a pw. Pod wy# sze nia Krzy #a
)wi" te go. 

Pa mi"' po hra bi nie jed nak nie zni k!a.
W sto lat po jej $mier ci otrzy ma !a w Ru -
dzie )l& skiej swo j& uli c" (acz na zwa nie jest
pe! na, gdy# cho' miesz ka( cy mia sta wie -
dz& o kim mo wa, to na pla nie ist nie je tyl -
ko ul. Jo an ny, a nie ul. Jo an ny Schaf -
fgotsch). Zo sta !a tak #e pa tron k& rudz kiej
szko !y pod sta wo wej. Nad jej nie by wa le bo -
ga t& hi sto ri& po chy la li si" hi sto ry cy, dzien -
ni ka rze i ar ty $ci. Ostat nio od re stau ro wa no
tzw. rze% b" har fist ki, do któ rej po zo wa !a sa -
ma hra bi na. Po s&g zo sta! za bra ny z ci& gle
po pa da j& ce go w ru in" pa !a cu w Ko pi cach,
któ re go ostat nim w!a $ci cie lem zo sta !a
cho rzow ska fir ma Za rmen. Obec nie – wy -
ku t& w ka mie niu po do bi zn" hra bi ny – mo# -
na po dzi wia' na wzgó rzu uni wer sy tec kim
w Opo lu. Cho' jej do cze sne szcz&t ki nie za -

zna !y spo ko ju, to na le #y pa mi" -
ta', i# na dal w jej in ten cji od pra -
wia ne s& msze $wi" te –
szcze gól nie w ko $cio !ach, któ -
rych by !a fun da tor k&. 

Od jej na ro dzin up!y n" -
!o 171 lat. Jed nak ci& g!e przy -
po mnie nie w po tocz nej $wia -
do mo $ci jej imie nia wy da je si"
by' na tu ral ne, gdy# jej jak #e
za s!u #o na po sta' po win na zna -
le%' na le# ne miej sce w pan te -
onie wiel kich bu dow ni czych
)l& ska, do któ rych Jo an na
z Go du li z ca !& pew no $ci&
na le #a !a.
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Herb w Kopicach – herb do dzi# znajduj$cy si! w kopickim pa"acu

Joanna Gryzik w Kopicach  – oryginalne usytuowanie rze%by harfistki
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„Pi!t ko wy wie czór.

Mia sto za czy na t"t ni# swo im dru gim, noc nym $y ciem. 

Za pa da ciem no%#, w któ rej mo $e si" za cz!# i sko& czy# wszyst ko. 

W%ród ty si" cy %wia te' ro dzi si" na dzie ja. 

War sza wa no c!. War saw by Ni ght.”

N
oc

 n
a
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i NA TA LIA KO RYNC KA -GRUZ, au tor -

ka „Amo ku”, po la tach prze rwy wra ca

na plan zdj! cio wy. Jej naj now szy film,

„War saw by Ni ght”, opo wia da hi sto ri!
czte rech ko biet, któ rych lo sy skrzy "u j# si!
pew nej no cy w jed nym z war szaw skich

klu bów. Na swo jej dro dze spo tka j# ró" -
nych lu dzi, ale to wa rzy szy$ im b! dzie za -

wsze ten sam tak sów karz. W ob sa dzie

znaj d# si! mi! dzy in ny mi Iza be la Ku na,

Jo an na Ku lig, Sta ni s%a wa Ce li& ska, Mar -

ta Ma zu rek oraz Ro ma G# sio row ska.

Ostat ni klaps pad% 12 li sto pa da 2013 r.,

pre mie ra za pla no wa na jest na to miast

na je sie& te go ro ku.

Z re "y ser k# „War saw by Ni ght” i od twór -

czy ni# jed nej z g%ów nych ról, IZA BE L'
KU N', o War sza wie, ludz kich lu dziach

i o tym, jak to jest mie$ sce na rzy st! za m! -
"a roz ma wia MAR TA BA (A GA.

Mar ta Ba %a ga: W „War saw by

Ni ght” ma my wpraw dzie klub,

w któ rym prze ci na j# si! dro gi bo -

ha te rów, ale to ra czej sa ma War -

sza wa sta no wi pe% no praw n# bo ha -

ter k! fil mu. Sk#d po ja wi% si!
po mys%, aby na sto li c! spoj rze$ ina -

czej ni" zwy kle?

Na ta lia Ko rync ka -Gruz: To wy -

p'y n" 'o w'a %ci wie z mo jej po trze by, je -

stem war sza wian k! i bar dzo lu bi"
War sza w". „Amok”, film na te mat

gie' dy, któ ry zro bi 'am la ta te mu te$ by'
w pew nym sen sie fil mem o mie %cie.

Ja mam w ser cu ta kie miej skie tro py.

Po pro stu to lu bi". Sa ma du $o cho dz"
po mie %cie, mo $e nie a$ ty le po klu -

bach, co mój syn, ale po do ba mi si" to,

$e mia sto si" zmie nia, je stem szcz" -
%li wa, kie dy wi dz", $e s! ja kie% no we

miej sca, $e lu dzie sie dz! na uli cach,

$e to wszyst ko gdzie% za czy na tak pul -

so wa#. My %l", $e na de sz'a po ra, $e by

ta ki film po wsta'. My aku rat sku pi li -

%my si" na cen trum, ale War sza wa ma

wie le bar dzo, bar dzo faj nych miejsc.

Nie spo sób jed nak w jed nym fil mie

wszyst kie go po ka za#. 

Iza be la Ku na: Ja si" w War sza wie

ni gdy nie za ko cha 'am, kie dy tu

przy je cha 'am dwa dzie %cia lat te mu

War sza wa mi si" nie po do ba 'a. By -

'am prze ra $o na i za smu co na, z tym

mia stem ko ja rzy 'o mi si" wszyst ko

to, co z'e. Nie umia 'am so bie tu taj

zna le(# miej sca. Do pie ro od kil ku lat

mo g" po wie dzie#, $e lu bi" to mia -

sto. Bar dzo. Co raz bar dziej mi si"
po do ba i cie sz" si", $e w tym fil mie

opo wia da my o lu dziach, któ rzy tu

miesz ka j!.
MB: Co ja ki) czas s%y szy my, "e

po wsta je „praw dzi wy” film o ja -

kim) pol skim mie )cie, zwy kle cho -

dzi w%a )nie o War sza w!. Osta -

tecz ny re zul tat oka zu je si! cz! sto

prze sad nie wy g%a dzo ny, wszyst ko

jest tro ch! zbyt czy ste, zbyt %ad ne.

Swo im fil mem chce pa ni od te go

odej)$.
NK -G: Sta ra my si" ja ko%, sta ra my

si" szu ka# wn"trz, któ re s! praw dzi -

we, wcho dzi my do praw dzi wych

miesz ka&, sta ra my si" te$ sce no -

gra ficz nie od da# to, co ma my w 2013

ro ku. Nie spo sób jest opo wie dzie#
wszyst kie go, wi"c si '! rze czy jest to

wy biór cze, ale bar dzo bym chcia 'a
$e by %my ogl! da j!c film mo gli so bie

po wie dzie#: aha, to jest w'a %nie

czas, w któ rym $y je my, tak to wy gl! -
da, tak mniej wi" cej to funk cjo nu je.

Oczy wi %cie przy za 'o $e niu, $e nie ro -

bi my do ku men tu tyl ko jed nak film

fa bu lar ny (%miech). 

MB: Czy ta kie po dej )cie znaj dzie

swo je od zwier cie dle nie tak "e w bo -

ha te rach fil mu?

IK: Mo ja po sta# pra cu je w mu -

zeum sztu ki wspó' cze snej, ma

na co dzie& do czy nie nia ze sztu k!.
Ma m" $a, ma cór k", ma sio str" i ma

te$ swo je pra gnie nia, do któ rych si"
nie przy zna je My %l", $e jest wra$ -
li w! oso b! jak na t" War sza w". Mo -

$e si" oka za#, $e zbyt wra$ li w!
(%miech). Jak ka$ d! z bo ha te rek

spo ty ka j! nie ocze ki wa na hi sto ria,

ale dzi" ki te mu do wia du je si" o so -

bie rze czy, któ rych w nor mal nym

kon tek %cie ni gdy by nie po zna 'a.

My %l", $e te hi sto rie opo wia da j!
o ta kich w'a %nie przy pad kach, nie -

prze wi dzia nych wy da rze niach, któ -

re mó wi! nam, ja cy je ste %my. Al -

bo ja cy by wa my. Tro ch" jak

w mo im za wo dzie. Bar dzo lu bi" ten

za wód, bo jest opar ty na s'a bo -

%ciach. I ten film te$ te s'a bo %ci ob -

na $a, ale jest to… 'ad ne. Lu bi" ta -

kie rze czy, lu bi", gdy cz'o wiek

oka zu je swo je s'a bo %ci. 

MB: Gdy jest ob na "o ny?

IK: Tak. Trud no jest mi mó wi#
o rze czach, któ re ro bi". In te re su je

Na ta lia Ko rync ka -Gruz 
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mnie praw da, nie in te re su je mnie czy

po sta! jest do bra czy z"a, nie bro ni#
jej. Dla mnie ma by! ona praw dzi -

wa, bez wzgl# du na to, czy jest g"u -

pia czy m$ dra, czy ro bi co% brzyd -

kie go czy z"e go. Nie ma to dla mnie

zna cze nia. 

MB: Jak ta praw da prze ja wia si!
w po sta ci Igi?

IK: Prze ko na my si# o tym na ekra -

nie. Pra co wa "am z Jo asi$ Ku lig,

z któ r$ si# zna my i któ r$ uwiel biam.

Jej spo sób pra cy bar dzo mi si# po do -

ba, to, co pro po nu je jest nie zwy k"e.

Spo tka "am si# ju& z Le chem Li cho -

t$, z Aga t$ Ku le sz$ – to s$ wa& ni dla

mnie lu dzie, z któ ry mi ju& wcze %niej

gdzie% si# spo tka "am w pra cy i w &y -

ciu. Nie jest to dla mnie bez zna cze -

nia. Nie ma nic ba nal niej sze go, ale

te& nic pi#k niej sze go ni& opo wie dze -

nie pro stej hi sto rii o mi "o %ci. Ka& dy

z nas chce by! ko cha ny, ka& dy chce

by! ak cep to wa ny, pi#k ny i &y!
wiecz nie. 

MB: Czy w fil mie po ja wi" si!
miej sca, z któ ry mi jest pa ni w ja -
ki# spo sób zwi" za na?

NK -G: Wy cho wa "am si# na Po wi -

%lu. Dla mnie %wia tem dzie ci' stwa

i m"o do %ci jest w"a %nie Po wi %le
i plac Trzech Krzy &y. Po cz$t ko wo

chcia "am, &e by %my kr# ci li w"a %nie

tam, ale z dru giej stro ny chcia "am po -

ka za! prze szklo ny klub, &e by mia sto

„wcho dzi "o” do %rod ka. Kie dy

w kwiet niu po wsta "o miej sce, w któ -

rym te raz roz ma wia my, wie dzie li -

%my, &e nie ma ju& od wro tu. Roz -

%mie szy "o mnie te& to, &e w tym

sa mym bu dyn ku kr# ci li %my przed la -

ty „Amok”, wró ci li %my jak bu me -

rang na ten sam dzie dzi niec. 

MB: Prze zna cze nie?
NK -G: By "o to bar dzo za baw ne

(%miech). Dla mnie miej scem mo je -

go &y cia jest plac Trzech Krzy &y,

miesz kam na Gór no %l$ skiej. W ogó -

le ca "e Po wi %le. Lu bi# mo sty, rze k#,
za wsze sta ram si# &e by bo ha te ro wie

je( dzi li po ja kim% mo %cie (%miech).

Z jed n$ bo ha ter k$ wy szli %my te&
na Pra g#, chcia "am po ka za!, &e tam

te& ro dzi si# no we &y cie. 

MB: Nie b! dzie wi!c w pa ni fil -
mie tak zwa ne go „efek tu Wo -
ody’ego Al le na”? Po d" $a nia szla -
ka mi tu ry stycz ny mi?

NK -G: ()miech) Sa ma nie wiem.

Mam na dzie j#, &e b# dzie to jed nak

co% in ne go… Kie dy jest si# w trak -

cie kr# ce nia fil mu to cza sa mi po szu -

ku je my dróg. Ja nie mam jesz cze go -

to wych re cept, po pro stu co dzien nie

szu kam na no wo. Wy da je mi si#, &e
mam ja k$% to na cj# te go wszyst kie -

go, ale co dzien nie co% mnie za ska ku -

je. A to mnie za sko czy ak tor, któ ry

za gra %wiet nie, ale ina czej ni& ocze -

ki wa "am, a to mnie za sko czy miej -

sce. Te raz to jest ta ka… przy go da.

Szcze rze mó wi$c naj bar dziej lu bi#
zdj# cia. To okres, kie dy wszyst ko

mo &e si# przy tra fi!. 
MB: To cie ka we, ostat nio roz ma -

wia %am z re $y se rem, któ ry po wie -
dzia%, $e to dla nie go naj trud niej -
szy etap.

NK -G: Ja to uwiel biam. Dla

mnie w ro bie niu fil mów tak na -

praw d# esen cj$ s$ w"a %nie zdj# cia.

Po szu ki wa nie pie ni# dzy to kosz -

mar, a po tem po pro stu ob ra bia si#
to, co po wsta "o. Ten etap jest na to -

miast bar dzo twór czy; co% mo &e si#
uda!, co% mo &e si# nie uda!, co% si#
dzie je. Jest to na praw d# fan ta -

stycz ne. 

MB: Pra gnie si! pa ni tro ch!
tym fil mem po ba wi&, mu zy ka ma
na przy k%ad wy ró$ nia& kon kret -
nych bo ha te rów. Czy tak sa mo b! -
dzie ze zdj! cia mi?

NK -G: Ma my dwóch ope ra to -

rów, bo od po cz$t ku za "o &y "am, &e
b# d$ dwie ró& ne kon wen cje. Mu sz#
przy zna!, &e sa ma je stem cie ka wa

re zul ta tów. Je den z nich to Mi cha"
So bo ci' ski, któ ry de biu tu je tym

fil mem, jest bar dzo m"o dy i pro po -

nu je cie ka we roz wi$ za nia. Ze Zdzi -

s"a wem Naj d$ ro bi "am „Amok”

i wie le in nych fil mów, do brze si#
zna my.

MB: To in te re su j" ce po dej #cie.
NK -G: Tak, je stem bar dzo cie ka -

wa, w ja kim stop niu te zdj# cia b# d$
od mien ne. Trud no%! po le ga na tym,

&e jest to film noc ny. Naj bar dziej ba -

"am si# zro bi! film, któ ry b# dzie

ciem ny, do "u j$ cy, trud ny do wy -

trzy ma nia. Na ra zie po przez wy bór

te go obiek tu i przez to, &e przy j# li -
%my musz tar do w$ ko lo ry sty k#
wszyst ko wy da je si# do%!… cie p"e.

Ale jak b# dzie na ko' cu, czy widz

wy trzy ma t# noc? Nie wiem. 

MB: Po raz pierw szy w ka rie rze
zde cy do wa %a si! pa ni na film epi -
zo dycz ny. 

NK -G: Wszy scy mi to od ra dza li,

ja te& bym od ra dza "a. Widz lu bi

mie! jed ne go bo ha te ra, z któ rym po -

dró &u je przez ca "y film. Trud no jest

mu si# co dwa dzie %cia mi nut prze sta -

wia! na by cie z in n$ oso b$. Cho cia&
z dru giej stro ny w In ter ne cie, na fa -

ce bo oku ci$ gle ska cze my i to nam

nie prze szka dza. W fil mie widz lu -

bi by! jed nak w tym sa mym to wa -

rzy stwie. Lu bi# Alt ma na, Jar mu -

scha, „Ba bel”, lu bi# ta ki ro dzaj ki na.

Wiem jed nak, &e dla dys try bu to ra

sta no wi to pro blem. 

MB: Czy li po sta wi %a pa ni na eks -
pe ry ment. I do te go jesz cze na hi -
sto ri! o ko bie tach.

NK -G: Mu sz# przy zna!, &e to

aku rat by" przy pa dek. W pierw szej

wer sji sce na riu sza, któ ry na pi sa"
Ma rek Mo dze lew ski, dwie bo ha -

ter ki by "y ko bie ta mi, bo ha te ra mi

po zo sta "ych hi sto rii by li na to miast

m#& czy( ni. Po tem po ja wi" si# nor we -

ski ko pro du cent, ju& si# nie ste ty

wy co fa", ale wcze %niej za py ta", dla -

cze go nie s$ to hi sto rie czte rech ko -

biet. Po my %le li %my, &e sko ro jest tak

ma "o ról dla ko biet, tak ma "o do brze

skon stru owa nych po sta ci to war to

zro bi! film o ko bie tach. Od wró ci li -

%my ro le i oka za "o si#, &e jest le piej,

&e przez to, &e bo ha ter ka mi s$ czte -

ry ko bie ty w ró& nym wie ku, film

opo wia da o up"y wie cza su. O tym, &e
czas p"y nie, &e czas ucie ka, &e w tym

cza sie je ste %my uwi k"a ni w ja kie% sy -

tu acje emo cjo nal ne. Bo ha te rem jest

i mia sto, i te ko bie ty, i czas. 

MB: Czy w%a #nie to za in te re so -
wa %o pa ni" w tym fil mie?

IK: Nie, za in te re so wa "a mnie sa -

ma hi sto ria. Mia "a ona pew nie ró& -
ne wer sje. Ma rek Mo dze lew ski jest

mo im m# &em, w zwi$z ku z tym in -

te re su je mnie sce na rzy sta, jest to

bar dziej pro za icz ne (%miech). Z Na -

Iza be la Ku na w sce nie z fil mu „War saw by Ni ght”
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ta li! pra co wa "am ju# wcze $niej.

Mó wi!c w skró cie prze czy ta "am t%
hi sto ri% ju# trzy la ta te mu i bar dzo

mi si% po do ba "a, ale nie dla te go, #e
opo wia da o ko bie tach, cho& to te#
jest bar dzo in te re su j! ce. Ra czej

dla te go, #e wy da je mi si%, #e mó wi

praw d%. 
MB: Praw d! o sto sun kach mi! -

dzy ludz kich? 
IK: Tak, o re la cjach po mi% dzy

zwy k"y mi lud' mi. Cz% sto cz"o wiek,

któ ry miesz ka w ta kim mie $cie jak

War sza wa, z ta ki mi pi%k ny mi neo -

na mi i uli ca mi, eks klu zyw ny mi bu -

ti ka mi jest tak sa mo sa mot ny jak

kto$ nie ma j! cy pie ni% dzy i bo ry ka -

j! cy si% z bo l! cy mi nas wszyst kich

pro ble ma mi. Mnie in te re su je praw -

da o cz"o wie ku, w ja kiej kol wiek

kon fi gu ra cji, mie $cie czy miej scu. To

mnie w tym fil mie naj bar dziej za in -

te re so wa "o. 

MB: Bo ha ter ki „War saw by Ni -
ght” bez wzgl! du na wiek wci"#
uda j".

NK -G: Bez wzgl% du na wiek

uda j! i po szu ku j!. Prze bieg ka# dej

z tych hi sto rii jest ta ki, #e bo ha ter -

ka jest uwi% zio na przez ja ka$ swo -

j! emo cje, s! to emo cje ró# ne go ty -

pu, na ogó" jed nak zwi! za ne

z uczu cia mi, jak to emo cje ($miech).

Pod ko niec wresz cie si% uwal nia.

Do ty ka my stre fy, któ r! rzad ko si%
w ki nie po ru sza. To, co za in te re so -

wa "o mnie w sce na riu szu to spo sób,

w ja ki lu dzie wcho dz! ze so b! w re -

la cje. Oprócz te go, #e sa me bo ha ter -

ki s! in te re su j! ce, in te re su je mnie te#
to, jak wcho dz! w re la cje z in ny mi

lud' mi. To jest opo wie$& o zwi!z -

kach. Zwi!z kach ró# ne go ty pu.

Wczo raj kr% ci li $my sce n% roz gry wa -

j! c! si% po mi% dzy dwo ma ko bie ta -

mi, któ re gra j! Iza Ku na i Jo asia Ku -

lig. To, co si% mi% dzy ni mi dzia "o
by "o sza le nie cie ka we, du #o mó wi

o ludz kich po szu ki wa niach, jak da -

le ko si% ga j!. 
MB: Do fil mu uda $o si! za an ga -
#o wa% gwiaz dor sk" ob sa d!. Jak
du #o swo bo dy zo sta wia pa ni ak to -
rom?

NK -G: Spo ro. Uwa #am, #e
w mo men cie, kie dy wy bie ram ak -

to ra, ob da rzam go pew ne go ro -

dza ju za ufa niem. Je $li ma si% do br!
ob sa d%, je $li ma si% w"a $ci wie ob -

sa dzo ne go ak to ra, to war to za pew -

ni& mu jak naj wi%k sza wol no$&, bo

mo #e wnie$& co$ zu pe" nie no we go.

Nie wie rz% w to, #e mo# na go usta -

wi& za po mo c! tre su ry… cho& s!
ró# ne szko "y. Ja uwa #am, #e ak tor

po wi nien mie& mak sy mal n! wol -

no$&. 

MB: Tak #e, je &li cho dzi o in ter -
pre ta cj! sce na riu sza? Czy do pusz -
cza pa ni ewen tu al ne zmia ny?

NK -G: Tyl ko pod wa run kiem,

#e nie jest to ja ka$ kom plet na g"u -

po ta. Je $li s! sen sow ne, je $li od by -

wa j! si% w ra mach kon wen cji,

w któ rej pra cu j% – je stem na nie

otwar ta. Jest to dla mnie cie ka we, bo

co mi z te go, #e na rzu c% ko mu$ swój

punkt wi dze nia. 

IK: Cz% sto mó wi% re #y se rom, #e
uwa #am, #e mo ja bo ha ter ka by cze -

go$ nie po wie dzia "a.

MB: Czy jest to zwi" za ne te#
z tym, #e pa ni pi sze? (Iza be la Ku -
na jest blo ger k", fe lie to nist k" i au -
tor k" ksi"# ki „Kla ra” – przy pis
au tor ki)

IK: Nie z tym, #e pi sz%, ale z tym,

#e sta ram si% o tej po sta ci my $le&
i mó wi&. Bar dzo zwra cam uwa g%
na j% zyk, cz% sto si% wi%c na ten te -

mat k"ó c%. Aku rat tu nie by "o ta kiej

po trze by, mo #e dla te go, #e na pi sa" to
mój m!# ($miech). Nie wy pa da "o. 

Zre zy gno wa "am ju# z pra cy w te -

atrze w sztu kach mo je go m% #a,

po wie dzia "am so bie, #e nie b% d% te -

go ro bi& i je stem kon se kwent na. Ki -

no jest jed nak tro ch% in nym j% zy -

kiem, ale my $l%, #e by" to ta ki

eks pe ry ment. Ja mam swój $wiat

i swo j! wi zj% na te mat te go, co

chcia "a bym zro bi&, on ma swo j!.
W do mu mo# na opo wia da& so bie

o przy jem niej szych rze czach ni#
o pra cy ($miech). 

MB: Sce na riusz mu sia$ wi!c pa -
ni" na praw d! za in te re so wa%, sko -
ro zde cy do wa $a si! pa ni na zmia -
n! re gu$. 

IK: To bar dzo faj na hi sto ria.

Mam na dzie j%, #e Ma rek b% dzie da -

lej pi sa" i #e kto$ b% dzie ro bi" fil my

na pod sta wie je go sce na riu szy, ale

ja ju# si% na to nie zde cy du j%. To

mnie bar dzo du #o kosz tu je. Mam

na dzie j%, #e je ste $my ta ki mi do$&
zwy czaj ny mi lud' mi i ma my du #y
dy stans do te go, co dzie je i do te go,

co ro bi my. Da je my so bie ra d%, #e -

by o tym nie mó wi&, ale to jest je -

go sce na riusz, wi%c si "! rze czy gdy

wra ca do do mu, chcia" by o tym po -

roz ma wia& a ja za wsze je stem nie -

za do wo lo na. To jest dla mnie du #y
stres, je stem ju# za sta ra na ta kie hi -

sto rie. 

MB: Czy ta ki ro dzaj po dej &cia
od po wia da pa ni ja ko ak tor ce?

IK: Z tym by wa ró# nie. Cza sem

pra co wa "am z re #y se ra mi, któ rzy

wrzesz cze li, dar li si% na mnie, a po -

tem si% oka zy wa "o, #e mie li ra cj%.
A po tem z ty mi, co nic nie mó wi li

i te# mie li ra cj% ($miech). Ja w ogó -

le je stem ra czej oso b! na rze ka j! c!
i wiecz nie nie za do wo lo n! z te go, co

ro bi%. Mo g% jed nak po wie dzie&, #e
po nie wa# eki pa sk"a da si% w wi%k -

szo $ci z lu dzi, z któ ry mi ju# si% zna -

my, at mos fe ra pra cy jest na praw d%
cu dow na. Ewa Ko wa lew ska, cha rak -

te ry za tor ka, jest od wie lu lat mo j!
przy ja ció" k!, wcze $niej pra co wa -

"am ju# z ope ra to rem i z Na ta li!
(przy se ria lu „Bar wy szcz% $cia” 

– przy pis au tor ki). Wczo raj do sta "am

pro po zy cj% od stu den tów, z któ rej

nie ste ty mu sz% zre zy gno wa&, bo

oni oczy wi $cie ma j! ter min na

ju#. I za cz% "am so bie wte dy my $le&,
#e ta wol no$&… ja lu bi% mie& ja sno

okre $lo ne za da nie. Al bo zu pe" ny

brak wol no $ci, al bo zu pe" n! wol -

no$&. Nie mam jed nak ulu bio nych

ty pów, bo osta tecz nie za wsze to

zwe ry fi ku je pa ni al bo kto$, kto

przyj dzie film zo ba czy&.
MB: Przez d$u gi czas pra co wa -
$a pa ni na pla nie se ria lu („Bar wy
szcz! &cia” – przy pis au tor ki), ostat -
ni film, „Pie k$o nie bo”, po wsta$ dla
te le wi zji w 2004 ro ku. Czym spo -
wo do wa na by $a tak d$u ga prze -
rwa?

NK -G: To mo ja wi na. Ro bi "am te -

atry te le wi zji, te go ty pu rze czy. Nie

mo g% po wie dzie&, #e to po pro stu

zbieg oko licz no $ci, tro ch% w tym mo -

jej wi ny. Cze go$ szu ka "am, w"a $ci -

wie nie wia do mo cze go i tak si% b"! -
ka "am po $wie cie ($miech).

MB: Po sta no wi $a pa ni przy po -
mnie% o so bie do&% am bit nym pro -
jek tem.

NK -G: No w"a $nie. „War saw by

Ni ght” nie idzie po li nii te go, co do -

tych czas ro bi "am. W na tu ral ny spo -

sób bra "am si% za wsze za te ma ty spo -

"ecz ne, a tu we sz"am w stre f%, któ ra

jest… trud na. Trud na, bo mo# na "a -

two prze chy li& si% w stro n% ko me dii

ro man tycz nej al bo nie do bre go sen -

ty men ta li zmu. Mo #e w"a $nie dla te -

go jest cie ka wa. Cie ka wi mnie jak

b% dzie ($miech). Te raz so bie obie cu -

j%, #e za raz zro bi% na st%p ny film, ale

ni gdy nie wia do mo jak to si% po to -

czy. Chc% #e by to by" film o lu dziach,

nie o m% czen ni kach, nie o bo ha te -

rach, ale o ludz kich lu dziach. Dla

mnie naj cie kaw szy jest w"a $nie ludz -

ki cha rak ter. Je #e li uda si% do brze

opi sa& ludz ki cha rak ter to jest to na -

praw d% wiel ki suk ces. Wiel ki. Nie

ma te go du #o w li te ra tu rze, nie ma te -

go du #o w fil mie.

MB: Ale za wsze si! pró bu je.
NK -G: No ja pró bu j% ($miech).

Pro sz% trzy ma& kciu ki. 

!
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ja kiej ka te go rii gra ma tycz nej

na le !y sy pa nie? – Prze ci"t -
nie obe zna ny z gra ma ty k#

u!yt kow nik pol sz czy zny od po wie, !e
to rze czow nik utwo rzo ny od cza sow -

ni ka sy pa! – tak jak "a do wa nie od "a -
do wa!, ha mo wa nie od ha mo wa!, k"a -
ma nie od k"a ma!, ko cha nie od ko cha!
itd., itp. Tym cza sem Pan Ste fan Kacz -

mar czyk z Wie szo wy, zdo byw ca III

miej sca w kon kur sie gwa ro wym

„Po na szy mu, czy li po $l# sku” w ro -

ku 2012, pi sze, !e w re jo nie Tar now -

skich Gór, Gli wic, Ole sna sy pa nie
by %o lek sy kal nym od po wied ni kiem

spi chrza, spi chle rza (z nie miec kie go

Spe icher – z %a ci& skie go spi ca rium
od spi ca „k%os”) – „bu dyn ku prze zna -

czo ne go do sk%a da nia i prze cho wy wa -

nia za pa sów zbo !a”, a wi"c od cza sow -

ni ko wym rze czow ni kiem -na zw#
miej sca (no men lo ci). Do li stu Ko re -

spon dent do %# czy% zdj" cia sy pa&
w Ole $nie i w P%aw nio wi cach oraz

swój wspo mnie nio wy ko men tarz:

„Na sy pa niu w Wie szo wie wy sy py wa -

li $my ziar no z mie cha na pod %o g", !e -

by je do su szy'. Usy py wa li $my wy so -

kie pry zmy z wy su szo ne go ziar na.

Przez dziu ry w pod %o dze sy pa li $my

ziar no na ni! sze pi" tro. (o pa t# sy pa -

li $my ziar no z pry zmy do mie cha”.

Do po wia da jesz cze Pan Ste fan Kacz -

mar czyk, !e od po wied ni kiem je go

sy pa# s# na Spi szu, na (em kowsz czy) -
nie, w Be ski dzie Ni skim sy pa# ce,

a w Cze chach – syp ki.
Nie mo g" nie do da', !e sy pa! to kon -

ty nu ant pra s%o wia& skiej po sta ci sy pa ti
z jesz cze daw niej szej su ti po cho dz# cej.

Bo te! i od mia na su j$, su jesz, su je jest

pry mar na, co dla *l# za ków jest oczy -

wi ste, bo prze cie! do dzi$ po s%u gu j# si"
oni na co dzie& kon struk cja mi ty pu

„Mu sisz tak su' tyn pio sek do %ócz?”

czy „Ida z ki blym wy su' ha sie”.

A ja kie cha rak te ry stycz ne for my po -

ja wi %y si" w cza sie ostat nie go gwa ro -

we go kon kur su?

Bar dzo wy ra zi ste by %y po sta cie z no -
so wym a – cha rak te ry stycz ne dla

Opolsz czy zny, prze cho wu j# ce fo ne -

tycz ny stan z wie ku XIV, kie dy nie by -

%o – jak pier wot nie i jak dzi siaj – e no -
so we go i o no so we go, lecz tyl ko to

no so we a: mio" na oran dziu „mia%
na po do r" dziu”, gan sior „g" sior”, czu -
waj ka na gan si „ocho ta na g" si”, dan -
ga „d" ga – t" cza” (dla te go np. %w. Jan
Kan ty, bo dzi siej sze ma %o pol skie K$ ty
w XIV stu le ciu by %y Kan ta mi).

Mo! na te! by %o wy chwy ci' cha rak -

te ry stycz ne dla Opolsz czy zny po wia
wo – „po wiem wam” – z od no so wio -

nym wy g%o sem, jak i obec ne w wie lu

cz" $ciach *l# ska for my strzo da „$ro da”

(por. na zw" miej sco w# Strzyb ni ca czy

na zwi sko Strzyb ny – od strzyb ny „srebr -

ny”), swa da „zwa da” (z pier wot nym

bez d) wi"cz nym przed rost kiem s - tyl -

mi n" %a”, zoch ciy ty – „chcia ny”, zoch -
ciyw ny – „chc# cy, ma j# cy za chcian ki”,

"osz kli wy – „nie szcze ry”, „nie pew ny,

brzyd ki”, za przo! „po ko cha'”, za bra -
ny „bo ga ty”, „do brze zbu do wa ny”.

Rów nie atrak cyj ne s# ty po wo $l# skie

wy ra zy i ich po %# cze nia: be bla! „be% -
ko ta', g%u pio ga da'”, za ba bla ne
w chust ki „za ku ta ne w chust ki”, tu pli -
ko wa! „t%u ma czy'”, ta ko ner wa do nie -
go wla z"a „tak si" zde ner wo wa%”, 

po ma t"a no hi sto ry ja „po gma twa na hi -

sto ria”, fest w zo ce „bar dzo sza no wa -

ny”, wy sta wi! na wy %miech „wy sta wi'
na po $mie wi sko”, niy ko& de go by "o sty -
ka! „nie ka! de go by %o sta'” czy ona niy
ma sa ma „ona nie jest sa ma”. 

Kie dy us%y sza %em szma ter lo ka 
– „mo ty la” – sko ja rzy %em go od ra zu

z hol co kiem „bu tem z drew nia n# po de -

szw#” i ha der lo kiem „szma cia rzem”, bo

wszyst kie te for my ma j# nie miec kie

pod sta wy s%o wo twór cze (Schmet ter ling,
Holz, Ha der), ale utwo rzo ne zo sta %y ro -

dzi mym przy rost kiem -ok (gwa ro wy

wa riant su fik su -ak).

Gdy za$ w"o ska ka pu sta po ja wi %a si"
w cza sie kon kur so wych zma ga& w nie -

miec kiej, ale ci# gle na *l# sku u!y wa -

nej po sta ci we lsz kraut, nie po raz

pierw szy po my $la %em, !e zna j# cym to

s%o wo %a twiej zro zu mie', sk#d si"
w j" zy ku pol skim wzi" %y W"o chy. – Za -

cz" %o si" wszyst ko od cel tyc kie go 

ple mie nia Wol sków, któ re kie dy$ za -

miesz ki wa %o Ga li", a sta %o si" pro to pla -

st# Wa lii i Wa lij czy ków (po an giel sku

Wa les). W j" zy kach ger ma& skich na -

zw# od no sz# c# si" do Wol sków ob j" -
to wszyst kich Cel tów, gdy za$ pier wot -

na Ga lia za miesz ka na przez Cel tów

zo sta %a zro ma ni zo wa na, na zw" nada -

n# Cel tom prze nie sio no na Ro ma nów,

a pó) niej – zw" !a j#c za kres zna cze nio -

wy – na miesz ka& ców Pó% wy spu Ape -

ni& skie go, %#cz nie z Rzy mia na mi.

Z ger ma& skich za pi sów ty pu Wal he,
Wal scher na dro dze mor fo lo gicz nych

sub sty tu cji po wsta %y na sze for my

W"och, W"o chy – z ety mo lo gicz ne go

punk tu wi dze nia to! sa me z Wo "o cha -
mi, ty le !e ci ostat ni utrwa li li si" we

wschod nio s%o wia& skim brzmie niu

z pe% no g%o sem -o"o - i sta li si" na zw#
pa ster skiej lud no $ci za miesz ku j# cej

ni zi n" w dzi siej szej po %u dnio wej Ru -

mu nii. Ten sam )ró d%o s%ów co W"och
ma te! w" gier ski Olasz. W s%ow ni kach

pol sko -nie miec kich mo! na zo ba czy',
!e na sze mu przy miot ni ko wi w"o ski
od po wia da j# dwie nie miec kie po sta -

cie – ita lie nisch i w%a $nie we lsch,

z tym !e ta dru ga jest we wspó% cze snej

niem czy) nie pra wie zu pe% nie nie obec -

na, bo ma od cie& lek ce wa !# cy. Na w%o -

sk# ka pu st" zresz t# Niem cy mó wi#
Wir sing (kohl). A na *l# sku brzmie nie

we lsz kraut prze trwa %o!

!

ko w gwa rach $l# skich si" utrzy mu j# -
cym) oraz zdrza d"o „lu stro” (por. so wi -
zdrza" – niem. Eu len spie gel: Eu le „so -

wa” + Spie gel „lu stro”).

Pier wot ne brzmie nia z ir//yr utrzy mu -

j# te! %wiyrk, %wiyr czek, sie kiy ra – w j" -
zy ku ogól nym za mie nio ne na %wierk,
%wier czek, sie kie ra (tak jak %mir!, cir -
pie!, cir#, wirz ba, zmirzk, pa styrz czy

sir ce ma j# dzi$ po sta cie %mier!, cier -
pie!, cier#, wierz ba, zmierzch, pa -
sterz, ser ce).

Re je stru j" te! za wsze ze s%o wo twór -

cz# przy jem no $ci# po sta cie gwa ro we

ró! ni# ce si" od stan dar do wych od -

mien ny mi cz#st ka mi mor fo lo gicz ny mi:

kro cza!, kro cza "y – „kro czy', kro czy -

%y”, %wiy ca ty – „$wie c# cy”, ce rzycz ka
(od ce ry „cór ki”) – „có recz ka”, wcza -
%ny – „wcze sny”, wra zi dla ty (od wra -
zi!) – „w$cib ski”, ku zy nio – „ku zy ni”,

ze &y li – „prze !y li”, po mi ny "a – „prze -

Sypanie 

i sucie
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k!d u Ro ma na Ny -
gi ty le eks pre syj -
ne go ko lo ru: czer -

wie ni, "ó# ci, zie le ni, czer ni?
On sam po wia da, "e mat ka,
kie dy by# ma #ym ch#op cem
po ka zy wa #a mu za wsze
wscho dz! ce czer wo ne s#o -
necz ko – a dzia #o si$ to
w ro dzin nym Bie ru niu. Ma -
la rzem by# te" je go oj ciec,
ma la rzem by# pra dzia dek
Kle mens i stryj. W ksi!" -
kach o ma lar stwie, któ re
by #y czym% oczy wi stym
w je go do mu, od wcze snej
m#o do %ci ogl! da# re pro duk -
cje eu ro pej skich eks pre sjo -
ni stów. Ale praw dzi wy
ogie&, praw dzi w! „dzi ko%'”
trze ba mie' w so bie. 

Ob ra zy Ro ma na Ny gi za -
chwy ca j! dy na mi k!, zda j!
si$ wy ry wa' do "y cia po za
ra ma mi, po za cza sem i prze -
strze ni!, w któ r! zo sta #y
w#o "o ne. Ar ty sta przy zna je
si$ te" do fa scy na cji ma lar -
skim ku bi zmem Lu dwi ka
Chwist ka, a po dro dze do swoj skich –
ro dem z bie ru& skich le gend i po -
da& – stwo rów, któ rych nie wy obra "al -
ne po sta ci, zja wi sko wa na tu ra da wa #a
mu po le do po pi su. Owe po sta ci zwa -
ne „stwo ro ka mi” opi sa ne przez Aloj -
ze go Ly sk$ na ob ra zy ma lar skie prze -
#o "y# Ro man Ny ga. 
(wia do my swo jej in no %ci ju" od cza -

sów kra kow skiej Aka de mii Sztuk
Pi$k nych, od na uki ma lar stwa u prof.
Wa c#a wa Ta ran czew skier go, kon se -
kwent nie re ali zu je swój ar ty stycz ny za -
mys#: w ob ra zach i prze strze ni, któ ra
sta #a si$ je go dru g! pa sj!. Wyj %cie po -
za ra m$ sta #o si$ mo" li we, kie dy
na je go ar ty stycz nej dro dze po ja wi# si$
Ma rian Bo gusz – po sta ci – jak by si$
dzi siaj po wie dzia #o – kul to wa dla po -
cz!t ku lat 60. XX wie ku. W 1964 ro -
ku stal si$ cz#on kiem gru py AR KAT
(„Ar ty %ci Ka to wic”). By# jed nym
z nie po kor nych obok Zyg fry da Du dzi -
ka, Lu dwi ka Po nie wie ry, Ery ka Pu de# -
ko, Sta ni s#a wa Ho chu #a, Ro ma na No -
wo tar skie go, Ta de usza Fi gie li i Mar ka
Mo si& skie go. No i Ma rian Bo gusz,
któ ry stwo rzy# swo j$ „re li gi$” ist nie -
nia w sztu ce, ist nie nia sztu ki, a my %le -
nie o niej mu sia #o by' pod pra wio ne
teo re tycz ny mi roz wa "a nia mi. W#a -
%nie wyj %cie sztu ki na uli c$, w osie dla,
by cie sztu ki w%ród lu dzi za fa scy no wa -
#o nie zwy kle sku tecz nie Ro ma na Ny -
g$. T$ cz$%' je go twór czo %ci po ka zy -
wa #o nie daw no Mu zeum Miej skie
w Ty chach. Bo w#a %nie no we Ty chy ze
swo j! no wo cze sn! ar chi tek tu r!, pu sty -
mi prze strze nia mi po mi$ dzy blo ka mi,
by #y wy ma rzo n! rze czy wi sto %ci!
do wpro wa dze nia w ten ob szar

sztu ki. Mia #a ona nie tyl ko by' ele men -
tem de ko ra cyj nym mia sta, ale przede
wszyst kim re ali za cj! teo re tycz nych za -
#o "e& ar ty stów – Ny gi i Bo gu sza.
Lecz nie tyl ko Ty chy – przed ar ty sta -
mi otwar te by #y prze strze nie m.in. So -
snow ca, War sza wy, Wro c#a wia. Tak -
"e za spra w! Bo gu sza Ro man Ny ga
prze kro czy# gra ni ce kra ju – %wia to w!
sztu k$ trze ba po zna wa' w %wie cie. Po -
zna wa# j!, ch#o n!#, ale ni gdy nie zo sta -
wi# swo je go (l! ska, swo je go Bie ru nia.
Tu od naj dy wa# in spi ra cje, tu w swo -
jej pra cow ni ana li zu je po dzi% dzie& za -
gad nie nia for my, prze strze ni, sym -
bo lu i kszta# tu. Swo je prze my %le nia,
kon cep ty prze k#a da# na for my prze -
strzen ne. In te re su je go sa mo po wsta -
wa nie dzie #a, ob ser wo wa nie za cho wa&
lu dzi w ob co wa niu co dzien nym
z czym%, co tak "e stwo rzy #a r$ ka
ludz ka, jest bli skie cz#o wie ka, co
zwy k#o si$ na zy wa' sztu k!. Na uli c$
wy sz#y je go ob ra zy umiesz cza ne
na blo ko wi skach (Lu blin, Krap ko wi -
ce) – po dob nie jak dzi siej sze mu ra le
ich "y wot za le "a# od przy pad ko wych
dzia #a& – na przy k#ad za ma lo wa nie
%cia ny, czy od wa run ków po go do -
wych. Far ba si$ #usz czy #a, a ko lo ry
p#o wia #y. Dzie #o zmie nia #o si$ w cza -
sie, pod da wa #o je go na tu rze i up#y wo -
wi. Sztu ka – jak chce Ro man Ny -
ga – to nie tyl ko ob ra zy po ka zy wa ne
w ga le riach, na wy sta wach czy po -
wsta j! ce na przy k#ad we wn$ trzach sa -
kral nych – jak dzie #a je go oj ca. On
sztu k$ umiesz cza# po mi$ dzy lud) mi.
Rzecz ja sna, "e nie zre zy gno wa# dla te -
go ro dza ju sztu ki z ob ra zów, ze swo -
je go „dzi kie go” ma lo wa nia. Od lat

gust ma lar ski Ro ma na Ny -
gi po zo sta je nie zmie nio -
ny – fi gu ry geo me trycz ne,
pla my barw ne, uko sy, prze -
ci$ cia, w po mi$ dzy ni mi
zwy czaj na co dzien no%'
– le d wo za uwa "al na, zwy -
czaj na. Jak przy dro" ne
%wi!t ki, ka plicz ki %l! skie,
„Chry stu ski” i Ma don -
ny – po ry wa j! ce ko lo rem,
cza sem „dzi kim”, ale jak by
tyl ko im przy na le" nym. Na -
pa trze nie si$ na ró" no rod ne
ma lar stwo, wy cho wa nie
w ta kiej a nie in nej kra -
inie – bo ga tej w „stwo ro ki”,
w ro dzi me le gen dy, wy klu -
wa j! ce si$ z nie zmie rzo nej
i nie po ha mo wa nej wy obra) -
ni a do te go wy kszta# ce nie
aka de mic kie, ale z du "! do -
z! to le ran cji uwzgl$d nia j! -
cej w#a sny styl i spo sób wi -
dze nia %wia ta i je go
in ter pre ta cji – wszyst ko to
za le ga w Ro ma nie Ny dze
jak po k#a dy w$ gla, któ re
cza sem prze miesz cza j! si$,

eks plo du j!, pro wo ku j! ce, ale i sk#a nia -
j! ce do wy ci sze nia, kon tem pla cji. 

„W swo jej sztu ce Ro man Ny ga
prze twa rza wp#y wy eks pre sjo ni zmu
nie miec kie go, abs trak cji go r! cej,
pop -ar tu i no wej fi gu ra cji, a je go ob -
ra zy s! oso bli wym zde rze niem 
re ali zmu i sztu ki bez przed mio to wej.
Ja skra wy ko lo ryt, k#$ bi! ce si$, dy na -
micz nie for my da j! si$ po rów na'
do agre sji %rod ków wy ra zu sztu ki
Neue Wil de (No wi Dzi cy) – nie -
miec kie go ugru po wa nia, któ re go
sztu ka sta no wi #a swo iste go ro dza ju
re ak cj$ na kon cep tu al ne nur ty lat
sie dem dzie si! tych. Pa nu j! cy w ob ra -
zach Ny gi po zor ny cha os ma te rii
ma lar skiej sta je si$ %rod kiem do wy -
ra "e nia tre %ci ogól no ludz kich, wpi sa -
nych w kon tekst spo #ecz ny, po li tycz -
ny, oby cza jo wy i kul tu ro wy” – tak
o ma lar stwie Ro ma na Ny gi w jed nym
ze swo ich szki ców pi sze Bar ba ra
Szczyp ka -Gwiaz da. Neue Wil de 
– No wi Dzi cy prze mi n$ li, by li zja wi -
skiem. Ro man Ny ga trwa w swo im
%wie cie, a co naj wa" niej sze ci! gle od -
naj du je w nim co raz to no we im pul -
sy do dal sze go two rze nia.

Ogrom na %wie "o%' ma lar stwa Ro ma -
na Ny gi – od po cz!t ku je go za ist nie -
nia ja ko ar ty sty po dzi% dzie& zdu mie -
wa. Ja sne, "e for my prze strzen ne nie
mo g! dzi% kon ku ro wa' z tym, co od -
naj du je my na p#ót nach, ale za mys#
tam tych pro jek tów po zo sta# w#a %nie
w tej dwu wy mia ro wej prze strze ni 
– pro jek tach, szki cach, któ re pre zen -
to wa ne by #y w ty skim mu zeum. 

WIE S*A WA KO NO PEL SKA 

Roman Nyga z projektem fasady Muzeum Narodowego w Warszawie 

– dziedzi!ce z obiektami "wiec#cymi.

Ko lor. Prze strze&. For ma
O twór czo %ci Ro ma na Ny gi
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49Z cy klu „Eks pre sja – ruch, for ma, prze strze!”, akryl, ok. 2000 r. 

Z cy klu „Eks pre sja – ruch i ko lor”, akryl, 1961 r.

Sym po zjum „Krap ko wi ce”, 1974 r. Pro jek ty ma lo wi de" na fa sa d#
bu dyn ku przy ryn ku miej skim – frag men ty

Sym po zjum „Krap ko wi ce”, 1974 r. Pro jek ty ma lo wi de" na fa sa d#
bu dyn ku przy ryn ku miej skim – frag men ty

Sym po zjum „Wro c"aw ‘70”
(osie dle Ce li na).
Pro jek ty obiek tów
prze strzen nych
– po pra wej au tor stwa
Ro ma na Ny gi,
po le wej Je rze go „Jur ry”
Zie li! skie go
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Re tro spek cja ar ty stycz na

1956-2013 

Mu zeum Miej skie wTy chach



50 Pa we! Stel ler, Poleszuk, 1937

W!adys!aw Skoczylas, !pi"cy rycerze, 1920

Pa we! Stel ler, Zagroda pszczelarza w Witanowicach, 1974

Pawe! Steller, Wodospady u #róde$ Wis$y,

1934

W!adys!aw Sko czy las, G$o wa ju na ka, 1919 W!a dy s!aw Sko czy las, Ja no si ka imi% ni gdy nie

za gi nie, 1914

Pa we! Stel ler, Z Ja b$on kow skich Gór, 1938
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Obaj wy cho wa li si! na te re nach Ga-

li cji, obaj wal czy li w I woj nie "wia to wej

w au striac kiej ar mii, umi #o wa li folk lor

ro dzin nych stron, obaj po "wi! ci li $y cie

do sko na le niu trud nej sztu ki drze wo ry-

tu. Sil ne oso bo wo "ci twór cze, wie lo krot-

nie na gra dza ni i do ce nia ni. Je den z nich

na zwa ny „oj cem drze wo ry tu pol skie-

go”, dru gi przez pe wien czas za po mnia-

ny, ale obec nie na no wo od kry wa ny. 

Poraz pierw szy spo tka li si! w Szko-
le Sztuk Pi!k nych w War sza wie,

gdzie W"a dy s"aw Sko czy las pro wa-
dzi" ka te dr! gra fi ki, a Pa we" Stel ler pod-
j#", prze rwa ne przez wo jen ne lo sy, stu-
dia. Dzi$ „spo ty ka j# si!” po raz dru gi,
dzi! ki Od dzia "o wi Gra fi ki Mu zeum
Hi sto rii Ka to wic, któ ry zor ga ni zo wa"
wy sta w! prac mi strza i ucznia, jej ku-
ra tor k# jest Ewa Lisz ka. Wy sta wa po-
trwa do 4 kwiet nia.

W"a dy s"aw Sko czy las uro dzi" si!
w 1883 r. w Wie licz ce. W wie ku 18 lat
pod j#" na uk! sztu ki rze% biar skiej w wie-
de& skiej Kun st ge wer be schu le, a na st!p nie
uczy" si! ma lar stwa w kra kow skiej ASP.
Po stu diach wie le po dró 'o wa", m. in. do-
sko na li" swój warsz tat rze% biar ski w Pa-
ry 'u pod okiem E.-A. Bo ur del le’a, a w pra-
cow ni R. Ber thol da w Lip sku po zna"
sztu k! drze wo ry tu. Nie d"u go po tem roz-
po cz#" pra c! w Szko le Prze my s"u Drzew-
ne go w Za ko pa nem. Czas ten za owo co wa"
fa scy na cj# sztu k# Pod ha la, od 1908 r. roz-
po czy na si! tzw. „okres za ko pia& ski”,
któ ry uka za" pe" ni! je go ta len tu. Po cz#t-
ko wo ar ty sta two rzy" w ró' nych tech ni-
kach gra ficz nych, by z cza sem po $wi! ci(
si! g"ów nie drze wo ry to wi. Po dob no mia-
"a na to wp"yw aler gicz na cho ro ba r#k, któ-
ra zmu si "a go do re zy gna cji z tech nik me-
ta lo wych, w któ rych sto so wa no kwas, ale
wy da je si! to by( tyl ko jed nym z po wo-
dów. Drze wo ryt, jak 'ad na in na tech ni ka,
po zwa la" ar ty $cie od da( at mos fe r! lu do-
wej sztu ki i wy ko rzy sta( rów nie' tak
bli ski Sko czy la so wi warsz tat rze% biar-
ski. Fa scy na cja kul tu r# gó ral sk# prze "o 'y-
"a si! na gra fi ki zgro ma dzo ne w „Te -
ce zbój nic kiej” i „Te ce pod ha la& skiej”.
Wa' ne miej sce w je go twór czo $ci pe" ni-
"y te' pra ce o mo ty wach re li gij nych, mi-
to lo gicz nych oraz uka zu j# ce wiej skie ob-
rz! dy, za wo dy i tra dy cje. Sko czy las "# czy"
w swo im warsz ta cie wir tu ozyj ny spo sób
opra co wy wa nia ma try cy z tra dy cj# ob ra-
zo wa nia, po cho dz# c# z lu do wych ry cin,
wzo rów i or na men tów. 

W 1917 r. ar ty sta otwo rzy" swo j# wy-
sta w! w War sza wie i od niós" wiel ki suk-
ces. W rok pó% niej pod j#" de cy zj! o osie -
dle niu si! w sto li cy na sta "e. Od 1922 r.
kie ro wa" tam ka te dr# gra fi ki w Szko le
Sztuk Pi!k nych, gdzie jed nym z je go wy-
bit nych stu den tów by" Pa we" Stel ler. In -
ny z uczniów, Kon stan ty So po( ko, wspo-
mi na swo je go pro fe so ra ty mi
s"o wa mi:”Pa mi! tam do brze twar do cio-

sa n" twarz, po t!# n" po stu r! pro fe so ra, je -

go krót kie wy k$a dy i la pi dar ne ko rek ty.

By$ ma $o mów ny. Tym le piej mo# na by $o
za pa mi! ta% je go wska zów ki. G$o sem ci-

chym, ale sta now czym na ucza$, jak po-

win ni &my po lu bi% dre wien ko wy g$a dzo-

$wi! ci" si! spra wom zwi# za nym ze zbli-
'a j# cym si! ple bi scy tem.

Je go spo tka nie z W"a dy s"a wem Sko-
czy la sem mia "o miej sce do pie ro w 1922
r. Kon takt z pro fe so rem by" dla Stel le ra
bar dzo wa' ny. Jak wspo mi na syn ar ty sty:
Oj ciec po wta rza$ mi za wsze, #e po czu$
tam nie tyl ko wiel k" ra do&% two rze nia, ale

i za ufa nie do sa me go sie bie, wia r! w to,

#e je go #y wot nie b! dzie w przy sz$o &ci

obo j!t ny dla sztu ki pol skiej. Pra co wa$ jak

zwy kle z sza lo nym upo rem i wy trwa $o &ci"
(…), a za ra zem z du m", #e mo #e to czy-

ni% w$a &nie pod kie run kiem tak wspa nia-

$ej oso bo wo &ci (…). Oj ca fa scy no wa$ ju#
wte dy drze wo ryt i by$ szcz! &li wy, #e
od tak zna ko mi te go pro fe so ra uczy si!
trud nej sztu ki wy ci na nia w drew nie. Pro-

fe sor uczy$, jak ode rwa% si! od do tych cza-

so we go spo so bu ma lar skiej in ter pre ta cji

drze wo ry tu i po wró ci% do ry sun ku. 
Po otrzy ma niu dy plo mu w 1925 r. Stel-

ler wró ci" na )l#sk. Wy bra" pr!' nie roz wi-
ja j# ce si! wte dy Ka to wi ce, li cz#c, 'e
w du 'ym mie $cie uda mu si! wspó"-
kszta" to wa( tam tej sze $ro do wi sko twór cze.
Od 1925 r. a' do $mier ci w 1974 r. 'y" i pra-
co wa" tu taj, nie za po mi na j#c jed nak o swo-
ich ro dzin nych stro nach. Nie zwy kle bli skie
by "y mu oko li ce Ustro nia, Be ski du )l# skie-
go, st#d ich obec no$( w wie lu je go pra cach.
Stwo rzy" swój in dy wi du al ny styl. Pra co-
wa" w drze wo ry cie sztor co wym, któ ry
umo' li wia" mu pre cy zyj ne przy go to wa nie
ma try cy i ró' no rod no$( wy ko ny wa nia
ci!(. Za jed ne z je go naj zna ko mit szych prac
uwa 'a si! cykl od wa' nych ry sun ko wo
drze wo ry tów „Ty py pol skie”, in spi ro wa -
ny por tre ta mi wy ko ny wa ny mi przez Sko-
czy la sa. By "y to twa rze osób, któ re Stel ler
zna", ale te' i oso by ob ce, spo ty ka ne pod-
czas w! dró wek po Pol sce, któ re cz! sto d"u-
go mu sia" prze ko ny wa(, aby mu po zo wa-
"y. Wy si "ek si! op"a ci", w 1929 r. ar ty sta
otrzy ma" pierw sz# na gro d! w kon kur sie
og"o szo nym przez Zwi# zek Ar ty stów Gra-
fi ków w War sza wie. Jak wspo mi na syn ar-
ty sty: Roz ma wia$ wte dy ze swo im mi -

strzem z Aka de mii, Sko czy la sem, któ ry

ser decz nie mu po gra tu lo wa$ i zwie rzy$
si!, #e on sam nie mia$ by od wa gi po pro-

wa dzi% tak d$u giej kre ski. (…) To wiel kie

uzna nie wy bit ne go ar ty sty nie mo g$o by%
dla Oj ca obo j!t ne. Wró ci$ z War sza wy

szcz! &li wy. Naj zna ko mit sz# na gro d#, ja k# ar-
ty sta otrzy ma" by" przy zna ny mu w 1937 r.
z"o ty me dal w gra fi ce na mi! dzy na ro do -
wej wy sta wie w Pa ry 'u za drze wo ry ty „Ty -
py pol skie”. Pra sa fran cu ska na zwa "a go
„pol skim Düre rem”. Ci chy, skrom ny ar ty -
sta, od da j# cy si! ca" ko wi cie pra cy twór czej,
do ko& ca swo je go 'y cia od da ny by" )l#-
sko wi i Ka to wi com. Tu tej szym mu ze om
prze ka za" te' ca "y swój do ro bek.

Wy sta wa ta uka zu je wspa nia "o$( prac
mi strza Sko czy la sa, da j#c rów no cze $nie
mo' li wo$( po rów na nia ich z twór czo $ci#
je go stu den ta. Z tej per spek ty wy nie wi-
docz na sta je si! gra ni ca po mi! dzy mi st-
rzem i uczniem, po zo sta" je dy nie 
im po nu j# cy do ro bek dwóch sil nych oso-
bo wo $ci twór czych. 

MI CHA LI NA
WAW RZY CZEK -KLA SIK

mu po zio mo wi ro ze sz$o si! po ca $ym

&wie cie.” W War sza wie Sko czy las pr!'-
nie dzia "a" na rzecz pro pa go wa nia pol skiej
sztu ki, na le 'a" do gro na za "o 'y cie li Sto-
wa rzy sze nia Ar ty stów Pol skich „Rytm”
oraz Sto wa rzy sze nia Ar ty stów Gra fi-
ków „Ryt”. To spod je go pió ra wy sz"y, tak
wa' ne dla sztu ki te go cza su, s"o wa: „Nie

uzna je my po dzia $u na tzw. sztu k! czy st"
i sztu k! sto so wa n", ma rzy my o tym, aby

wp$yw nasz wi docz ny by$, aby pa no wa$
na uli cy, wdzie ra$ si! za rów no do &wi"-
ty', jak i do miesz ka nia bied ne go ro bot-

ni ka”. Bra" czyn ny udzia" w wy sta wach
i by" wie lo krot nie na gra dza ny, m. in.
w 1925 r. w Pa ry 'u otrzy ma" Grand
Prix na Wy sta wie Sztu ki De ko ra cyj nej,
a w 1928 r. zdo by" br# zo wy me dal na
Mi! dzy na ro do wej Wy sta wie Sztu ki
w Am ster da mie. Zmar" w War sza wie
w 1934 r., po zo sta wia j#c po so bie im po-
nu j# cy do ro bek twór czy.

Kie dy Pa we" Stel ler tra fi" do pra-
cow ni Sko czy la sa, mia" ju' ze so b# du -
'y ba ga' do $wiad cze&. Uro dzo ny
w Ustro niu w 1895 r., m"od szy od mi -
strza za le d wie o 12 lat, mia" ju' uko&-
czo n# z wy ró' nie niem Pa& stwo w# Szko-
"! Prze my s"o w# we Lwo wie, gdzie ja ko
je dy ny Po lak do sta" si! na wy dzia" ma-
lar stwa de ko ra cyj ne go. W 1914 ro ku
kon ty nu owa" na uk! w Pa& stwo wej Wy-
' szej Szko le Prze my s"u Ar ty stycz ne go
w Pra dze. Wy buch I woj ny $wia to wej
unie mo' li wi" mu po wrót na uczel ni!.
Stel ler zo sta" wcie lo ny do ar mii car skiej.
Na st!p nie by" s"u cha czem Szko "y Ofi-
cer skiej w Opa wie, uko& czy" te' kur sy
w Ofi cer skiej Szko le Mier ni czej, dzi!-
ki cze mu wy ko ny wa" dla woj ska ma py
ze zdj!( lot ni czych. Po 1918 r., ze stop-
niem pod po rucz ni ka, nie zde cy do wa" si!
od ra zu na po wrót na stu dia ar ty stycz-
ne. By" cz"on kiem Pol skiej Or ga ni za cji
Woj sko wej na )l# sku Cie szy& skim i po-

ne, wy po le ro wa n" p$yt k! mie dzi, jak za-

przy ja( ni% si! z d$u ta mi i ryl ca mi, któ re

pro fe sor na zy wa$ nie zmien nie na rz"d ka-

mi. Na zy wa li &my go Gaz d", cho cia# gó-

ra lem by$ tyl ko z upodo ba' i do ulu bio-

nych te ma tów gra ficz nych, a nie

z po cho dze nia. O, wi dz! go te raz. Stoi

obok pra sy li to gra ficz nej, trzy ma j"c

w r! ku pierw sz" od bit k! czy je go& drze-

wo ry tu. Po wa# ny, rzad ko si! u&mie cha-

j" cy, w pra cow ni za wsze se rio. Pra cow-

nia gra ficz na z ca $ym wy po sa #e niem

mie &ci $a si! w pod zie miu. Tam ro dzi $a si!
wspó$ cze sna gra fi ka pol ska, ta sztu ka

czar no -bia $a, któ rej echo dzi! ki wy so kie-

Wiel ki mistrz
wiel kie go

ucznia
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!ród star szych le ka rzy – ab sol wen -
tów "l# skiej Aka de mii Me dycz nej

a obec nie "l# skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go – kr# $y aneg do ta o na ukow cu,
któ ry na ma wia% adep tów me dy cy ny spo -
za Gór ne go "l# ska do ucze nia si& miej -
sco wej gwa ry, $e by w przy sz%ej prak ty -
ce me dycz nej mo gli do brze zro zu mie' to,
co mó wi do nich po !l# sku o swo ich do -
le gli wo !ciach wie ko wa sta rusz ka. (e by
s%o wa star szej ko bie ty o tym, $e „mo ry -
ma i ku co”, wca le nie ozna cza %y na stro -
ju do uk%a da nia ry mów i sie dze nia w kuc -
ki przed le ka rzem. Kto z me dy ków
po zna% dia lekt gór no !l# ski, cho' by tyl ko
bier nie, po ta kim wy wia dzie bez b%&d nie
dia gno zo wa% na co cier pi pa cjent ka i do -
bra% od po wied ni# te ra pi&. Ten sta ry dow -
cip zna ny jest wi&k szo !ci le ka rzy 
pra cu j# cych w !l# skich przy chod niach,
po dob nie jak gwa ra, któ r# mó wi# 
– zw%asz cza star si – au to chto ni. 

W o!rod ku zdro wia w Two ro gu za rów -
no per so nel me dycz ny jak i ad mi ni stra -
cyj ny ni gdy nie mia% k%o po tów z do ga da -
niem si& z pa cjen ta mi po s%u gu j# cy mi si&
!l# skim et no lek tem. 

– Wszy scy zna my i ro zu mie my po !l# -
sku – za pew nia ksi& go wa two ro gow skiej
przy chod ni.

Na k%o po ty w zro zu mie niu przez le ka -
rzy jej skarg na co raz bar dziej kiep skie
zdro wie nie na rze ka tak $e 80-let nia pa -
ni Emi lia, miesz ka j# ca od uro dze nia
w Two ro gu. Na co dzie) po s%u gu je si& tyl -
ko gwa r# !l# sk#, któ r# zna le piej ni$ po -
praw n# pol sz czy zn& li te rac k#. Ni gdy
jed nak nie zda rzy %o jej si&, $e by ja ki! le -
karz w przy chod ni nie zro zu mia% te go, co
mó wi. Po dob nie jak pra cow ni cy w Urz& -
dzie Gmi ny. 

I dzi wi si&, $e przed wej !ciem do bu -
dyn ku, w któ rym urz& du j# wójt Two ro -

ga i je go pra cow ni cy oraz ob ra du j# rad -
ni, urz&d ni cy wy wie si li ko lo ro w# ta -
blicz k& in for ma cyj n# „Go do my po !lon -
sku”. Wy wiesz ka o tej sa mej tre !ci
za wi s%a te$ na !cia nie sa li po sie dze). 

– Czy by dom ta kie ta bu le czy nie, jo
i tak by da go da' – za pew nia sta rusz ka.

Dla cze go za tem de cy zj& o za wie sze niu
ta bli czek pod j& li gmin ni rad ni na se sji 30
wrze !nia 2013 ro ku. Wkrót ce po dob ne
zna ki in for mu j# ce o tym, $e w gmi nie
Two róg „go da j# po !lon sku” sta n#
przy wszyst kich g%ów nych dro gach do jaz -
do wych do gmi ny. Wy wie sze nie ta blic to
jed nak tyl ko cz&!' stra te gii gmin nych
w%adz po pie ra j# cych „wszel kie ini cja ty wy
pro mu j# ce !l# skie tra dy cje, oby cza je, !l# -
sk# mo w&” – co zo sta %o za pi sa ne w prze -
g%o so wa nej jed no g%o !nie uchwa le Ra dy
Gmi ny w Two ro gu. W uza sad nie niu
uchwa %y mo$ na rów nie$ prze czy ta', i$
osto j# re gio na li zmu jest ro dzi na. „W !l# -
skiej ro dzi nie na by wa si& wzo ry za cho wa),
sys te my war to !ci, nor my, od rzu ca lub
przyj mu je pew ne au to ry te ty”. Ale gmin -
ni w%o da rze szcze gól ny na cisk po %o $y li te$
na edu ka cj&. „Los !l# skiej mo wy le $y w r& -
kach «baj tli», st#d du $y na cisk na edu ka -
cj& re gio nal n# w na szych szko %ach” – sko -
men to wa% uchwa %& Klau diusz Wie der,
za st&p ca wój ta gmi ny Two róg na stro nie
in ter ne to wej Urz& du Gmi ny. Do tych czas
re gio nal ne edu ko wa nie po le ga %o w gmin -

RYSZARD
BEDNARCZYK Godka

uszlachetnia, 
a co
z polszczyzn#?

nych szko %ach g%ów nie na or ga ni zo wa niu
kon kur sów !l# skiej god ki, stwo rze niu
szkol nej izby re gio nal nej w Bo ru szo wi cach
i kul ty wo wa niu ob cho dów bar bór ki, gór -
ni cze go !wi& ta. Po pod j& ciu uchwa %y za -
pew ne za kres re gio nal nej edu ka cji zo sta -
nie po sze rzo ny nie tyl ko o ta bli ce
in for ma cyj ne na ro gat kach gmi ny. 

– To de po zyt po przod kach, o któ ry
trze ba szcze gól nie dba' – twier dzi Klau -
diusz Wie der, wi ce wójt Two ro ga. – Mu -
si my bro ni' si& przed nie bez piecz nym, eu -
ro pej skim tren dem ujed no li ce nia. Prze cie$
Eu ro pa jest ró$ no rod na a my "l# za cy je -
ste !my te go przy k%a dem.

Jak nie po nie miec ku to po !l" sku

wo róg, któ re go w%a dze za de kla ro -
wa %y pro mo wa nie !l# skich tra dy -

cji, kul tu ry i mo wy, cho cia$ po %o $o ny
na Gór nym "l# sku, jest gmi n# nie ty po w#
na tle in nych uprze my s%o wio nych ko mu -
nal nych wspól not. Po %o $o na w do li nie rze -
ki Sto %y i do rze czu Ma %ej Pan wi przy tra -
sie Ka to wi ce -Po zna) po kry ta w 71,84%
la sa mi z u$yt ka mi rol ny mi sta no wi# cy -
mi 22,31% po wierzch ni gmi ny li cz# -
cej 125 km kwa dra to wych jest do sko na -
%ym za ple czem re kre acyj nym dla
miesz ka) ców te re nów uprze my s%o wio -
nych Gór ne go "l# ska. Do jazd, cho cia$ by
na grzy bo bra nie, u%a twia %a przez la -
ta – nie ste ty od po nad ro ku nie czyn na – li -
nia ko le jo wa z Tar now skich Gór do Opo -
la. Jak w ca %ej Pol sce uby wa w gmi nie
lud no !ci, zw%asz cza m%o dych emi gru j# -
cych za chle bem. Jesz cze w 1999 ro ku 10
gmin nych miej sco wo !ci za miesz ki wa -
%o 8524 osób. Pod ko niec 2012 ro ku
miesz ka) ców by %o ju$ tyl ko 7939. 

Hi sto rycz nie gmi na prze cho dzi %a po -
dob ne lo sy jak ca %y Gór ny "l#sk.
Wzmian ki o pierw szych miej sco wo -
!ciach na jej te re nie na le $# cych do ksi& -
stwa by tom skie go i to szec kie go po ja wi -
%y si& w XIV wie ku. W 1417 ro ku ist nia %a
ku* ni ca w Ha nu sku na rze ce Sto le. Two -
róg, któ re go na zwa po cho dzi od cze skie -
go s%o wa twier dza, po wsta% w 1530 ro ku.
Zie mie te na le $a %y do ro du Col lo nów, Ho -
hen lo he -In giel fin gen z Ko sz& ci na i Don -
ner smarc ków z li nii by tom sko -sie mia no -
wic kiej. Do wi&k szych atrak cji gmi ny
na le $# pa %ac, wraz z par kiem, Don ner -
smarc ków w Bryn ku, w któ rym mie !ci si&
Tech ni kum Le !ne, kla sy cy stycz ny pa %ac
z XVIII wie ku, gdzie znaj du je si& Urz#d
Gmi ny w Two ro gu, za lew Brze* ni ca
i za byt ko we osie dle przy nie czyn nej fa -
bry ce pro chu i pa pie ru w Bo ru szo wi cach.
Od 1951 ro ku gmi na Two róg, uprzed nio
zwi# za na ze sta ro stwem gli wic kim, na -
le $y do po wia tu tar no gór skie go.

Po uzy ska niu w 1990 ro ku przez sa mo -
rz#d te ry to rial ny pod mio to wo !ci w gmi -
nie od $y %y tra dy cyj ne zwi#z ki z Niem ca -
mi, do k#d po II woj nie !wia to wej
wy emi gro wa %o wie le ro dzin z te re nu
Two ro ga. Nic dziw ne go, $e o$y wio n#
dzia %al no!' pro wa dzi %a w gmin nych miej -
sco wo !ciach or ga ni za cja mniej szo !ci

Ju# w sze !ciu urz$ dach !l" skich gmin bez obaw mo# na po roz ma wia% po !l" -
sku z urz$d ni ka mi, o czym in for mu j" spe cjal nie ta bli ce po wie szo ne w punk tach
ob s&u gi pe ten tów oraz na klej ki na drzwiach. Czy# by li te rac ka pol sz czy zna ja -
ko j$ zyk urz$ do wy mia &a pój!% na Gór nym 'l" sku w za po mnie nie?
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nie miec kiej DFK. Jej cz!on ko wie wcho -

dzi li w sk!ad gmin nych w!adz. Do pie ro,

kie dy w 2004 ro ku Pol ska sta !a si" kra -

jem na le #$ cym do Unii Eu ro pej skiej,

sym pa tie nie miec kie za cz" !y za mie nia%
si" w za chwyt &l$ sk$ od r"b no &ci$,
za czym po sz!y ha s!a o kul ty wo wa niu re -

gio nal nej tra dy cji i &l$ skiej god ki. Obec -

ne w!a dze gmin ne zwi$ za ne s$ sil nie z or -

ga ni za cja mi po pie ra j$ cy mi &l$ sk$
au to no mi". 

Dla te go nie po win no dzi wi% przy st$ pie -

nie gmi ny do ak cji „Go do my po slon sku”.

Z ta k$ ini cja ty w$ ozna cza nia ta blicz ka -

mi i na klej ka mi miejsc, w któ rych mo# -
na mó wi% swo bod nie &l$ sk$ gwa r$,
wy st$ pi !y Pro Lo gu ela Si le sia na. To wa -

rzy stwo Kul ty wo wa nia i Pro mo wa nia

'l$ skiej Mo wy w Cho rzo wie oraz Fun -

da cja Si le sia.

– Oso by w do mu po s!u gu j$ ce si" &l$ -
ska gwa r$ w miej scach pu blicz nych

prze cho dzi !y na mó wie nie po pol sku, bo

oba wia !y si", #e b" d$ po strze ga ne ja ko

nie kul tu ral ne i nie wy kszta! co ne. Kie dy

wi dz$ na klej k" „Go do my po slon sku”,

wie dz$, #e zo sta n$ zro zu mia ni i nikt nie

b" dzie na nich krzy wo pa trza! – wy ja &nia

cel ak cji Ra fa! Ada mus, pre zes sto wa rzy -

sze nia Pro Lo qu ela Si le sia na. 

Pro pa go wa nie mó wie nia po &l$ sku

w miej scach pu blicz nych za po cz$t ko wa -

ne zo sta !o we wrze &niu 2012 ro ku. W ra -

mach ak cji w 30 gmi nach na kle jo no 15

ty si" cy na le pek „Go do my po &lon sku”

w skle pach, in sty tu cjach i fir mach. Na -

to miast 120 ta bli czek za wi s!o mi" dzy in -

ny mi w Urz" dach Miej skich w Cho rzo -

wie, Pie ka rach 'l$ skich, Pszczy nie,

Ra dli nie, Ru dzie 'l$ skiej oraz w Urz" dzie

Gmi ny w Two ro gu. Ini cja to rzy ak cji po -

pu la ry zu j$ cej &l$ sk$ mo w" s$ za do wo le -

ni z jej prze bie gu i ma j$ wra #e nie, #e tro -

ch" ich prze ro s!a.

– Ma so wy od zew na na sz$ ak cj" tro -

ch" nas za sko czy!, bo nie spo dzie wa li &my

si", #e lu dzie b" d$ na kle ja% na lep ki tak -

#e na sa mo cho dach, a ta kie cz" sto wi du -

j" – do da je Ra fa! Ada mus.

Par la men ta rzy !ci s" za
a na wet prze ciw

oc ne opar cie kul ty wo wa nie &l$ -
skiej god ki zna la z!o tak #e w&ród

nie któ rych par la men ta rzy stów. Do bar -

dziej ak tyw nych po s!ów wal cz$ cych

o spra wy gór no &l$ skie na le #y Ma rek

Plu ra, ka to wic ki po se! Plat for my Oby wa -

tel skiej, któ ry uczest ni czy! w se sji two -

ro gow skiej Ra dy Gmi ny uchwa la j$ cej

pro mo wa nie &l$ skiej kul tu ry i za wie sza -

nie ta bli czek „Go do my po &lon sku”. Ale

to nie je dy ne dzia !a nia Plu ry, zna ne go

przede wszyst kim z te go, #e z!o #y! w Sej -

mie RP pro jekt o stan da ry za cj" i ko dy fi -

ka cj" &l$ skiej mo wy ja ko j" zy ka re gio nal -

ne go. Po se! wspie ra rów nie# wszel kie

kon kur sy, kon fe ren cje na uko we oraz

im pre zy pro pa gu j$ ce &l$ skie tra dy cje.

Dzia !a w Ko mi sji Mniej szo &ci Na ro do -

wych i Et nicz nych Sej mu RP.

– J" zyk re gio nal ny czy gwa ra dla

ka# de go z nas jest fun da men tem na szej

kul tu ro wej to# sa mo &ci i spo iwem wi" zi

spo !ecz nych. Ka# dy z nas chce za cho wa%
j$ od za po mnie nia i „roz wod nie nia” we

wspó! cze snej pol sz czy( nie – pi sa! Ma -

rek Plu ra, po se! ku „Pol skji mu Syj mo -

wi”, w za pro sze niu na kon fe ren cj"
o ochro nie j" zy ków za gro #o nych, ja ka

od by !a si" w Sa li Ko lum no wej Sej mu RP

w War sza wie.

Nie naj lep sz$ opi ni" o dzia !al no &ci

re gio nal nej ma Ma ria Pa) czyk -Po zdziej,

wi ce mar sza !ek Se na tu RP. 

– On nie pro mu je &l$ sko &ci, on pro mu -

je sie bie – mó wi z prze k$ sem se na tor ka. 

Naj bar dziej za s!u #o na dla krze wie nia

gwa ry &l$ skiej i re gio nal nych oby cza jów

d!u go let nia dzien ni kar ka ka to wic kie go ra -

dia oraz au tor ka te le wi zyj ne go pro gra mu

„So bo ta w Byt ko wie” a tak #e twór czy -

ni or ga ni zo wa ne go od 1993 ro ku kon kur -

su „Po na szy mu, czy li po &l$ sku” w ogó -

le do&% scep tycz nie za pa tru je si"
na roz kwi t!e ostat nio licz ne ini cja ty wy

kul ty wu j$ ce gór no &l$ sk$ kul tu r". Z po -

b!a #a niem trak tu je or ga ni za cje w ro dza -

ju Pro Lo qu ela Si le sia na, po rów nu j$c ich

li czeb no&% do kó! go spo dy) wiej skich.

Nie po pie ra sta ra) o ko dy fi ka cj" &l$ skiej

mo wy ja ko j" zy ka re gio nal ne go. Ustan -

da ry zo wa na gwa ra, ma j$ ca prze cie# kil -

ka na &cie od mian lo kal nych, ko ja rzy si"
jej ze „&l$ skim espe ran to”. Dla wi ce mar -

sza !ek Se na tu o &l$ skiej god ce po win ni

de cy do wa% j" zy ko znaw cy a nie po li ty cy

oraz lu dzie, któ rzy gwa ry ucz$ si" i pie -

l" gnu j$ j$ w do mu.

– Mo ja opi nia o ko dy fi ka cji, o re kla -

mo wa niu urz" dów po przez umiesz cza nie

na nich ta bli czek z na pi sem „Go do my

po &l$ sku” jest po wszech nie zna na. Wy -

ra #am j$ bar dzo cz" sto w swo ich pro gra -

mach, wy wia dach i fe lie to nach – za zna -

cza Ma ria Pa) czyk -Po zdziej. 

Po sta wy d!u go let niej obro) czy ni &l$ -
sko &ci oraz po s!a Mar ka Plu ry, któ ry pro -

ble ma mi 'l$ za ków za j$! si" do pie ro

od 2009 ro ku, s$ przy k!a dem po la ry za -

cji po gl$ dów licz nych oso bi sto &ci &l$ skiej

mo wy. Jesz cze do nie daw na ra zem w ju -

ry kon kur su „Po na szy mu, czy li po &l$ -
sku” za sia da li Ka zi mierz Kutz, Jan Mio -

dek, Ma ria Pa) czyk. Dzi& zna ny re #y ser

i nie za le# ny se na tor to w kwe stii &l$ skiej

je den z g!ów nych opo nen tów zna ne go j" -
zy ko znaw cy i po pu lar nej dzien ni kar ki ra -

dio wej. Zresz t$ gwa ro we dy wa ga cje Ja -

na Miod ka, któ ry uwa #a, #e &l$ ska god ka

jest nie j" zy kiem lecz gwa r$ i to zbyt ubo -

g$, #e by wy ra zi% w niej tre &ci abs trak cyj -

ne sta !y si" przed mio tem ata ków m. in.

fi lo zo fa Je rze go Da da czy) skie go oraz po -

le micz nych opra co wa) j" zy ko znaw czych

Jo lan ty Tam bor, pro fe sor z Uni wer sy te -

tu 'l$ skie go, uzna j$ cej &l$ ski et no lekt

za j" zyk re gio nal ny. 

J# zyk pol ski w de fen sy wie

le na tle tych na uko wych i po li -

tycz nych spo rów z au to no mi$ &l$ -
sk$ na dal szym pla nie ist nie je te# skrze -

cz$ ca co dzien na rze czy wi sto&%, ja kiej

przy k!a dem mo #e by% zda rze nie, któ re

spo tka !o ro do wi te go Gór no &l$ za ka, m!o -

de go po lo ni st", z ra cji pe! nio ne go za wo -

du wy ra #a j$ ce go si" na wet w skle pie li -

te rac k$ pol sz czy zn$. I w!a &nie pod czas

ku po wa nia w pie kar ni bu !ek us!y sza!
od star szej pa ni pod pie ra j$ cej si" la -

sk$: – Sam si" go do #ym !y. 

Za sko czo ny zby! uwa g" mil cze niem

i jak nie pysz ny wy szed! z pie czy wem

w siat ce ze skle pu, któ ry wca le nie ozna -

czo ny by! na klej k$ „Go do my po &lon sku”.

Oto dru ga prze mil cza na stro na me da lu,

ro dz$ ca py ta nie, czy b" dzie my si" wsty -

dzi% po praw nej pol sz czy zny w kra ju,

gdzie jest urz" do wym j" zy kiem?

Na szcz" &cie wójt Two ro ga Eu ge niusz

Gwó(d( za pew nia na !a mach lo kal nej

pra sy, #e w je go urz" dzie po pol sku czy

&l$ sku pe ten ci zo sta n$ ob s!u #e ni za wsze

uprzej mie.

!

W Urz! dzie Gmi ny w Two ro gu urz!d ni cy mó wi" po #l" sku 
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W w! glu tkwi wiel kie go spo dar cze
bo gac two. Nie ste ty, nie wy ko rzy stu je -
my go opty mal nie dla cz"o wie ka i #ro -
do wi ska. Wbrew lo gi ce i wie dzy, w du -
$ej cz! #ci, mar nu je my czar ne z"o to.
Bez mak sy mal ne go wy ko rzy sta nia
ka$ dej je go to ny. Bez pe" ne go ra -
chun ku eko no micz ne go i ela stycz ne go
za rz% dza nia w! glo wy mi za so ba mi.
Przy #la do wych in we sty cjach w w! glo -
we pa li wo przy sz"o #ci. I z nie do sta tecz -
n% wci%$ ochro n% po wierzch ni nad w! -
glem. Za miast zy ski wa&, tra ci my.
Tak $e na sze ener ge tycz ne bez pie cze' -
stwo.

Czy trwa j% ca kil ka dzie si%t lat pol ska
ba ta lia o czy ste po wie trze i unij ny pa -
kiet kli ma tycz no – ener ge tycz ny, za ry -
so wa ny do 2030 ro ku, wy mu si z cza sem
bar dziej eko no micz ne i eko lo gicz ne wy -
ko rzy sty wa nie w! gla? Z po $yt kiem dla
go spo dar ki, przy ro dy i lu dzi?

Pol ski w! giel wy do by wa my w spo sób
dla "ro do wi ska na tu ral ne go – nisz czy -

ciel ski. Na Gór nym #l$ sku wi da% to naj -
le piej. Po ro sn$ cych gó rach od pa dów;
sta rych i no wych szko dach gór ni czych; za -
nie czysz czo nym, szcze gól nie w se zo nie
grzew czym, po wie trzu i skut kach tych zja -
wisk dla lu dzi.

Jest le piej ni& by 'o, mó wi$ re pre zen tan -
ci gór ni czej bran &y. Nikt dzi" nie bi je so -
cja li stycz nych re kor dów wy do by cia w! -
gla, w ilo "ci 200 mi lio nów ton rocz nie.
Od 1990 ro ku je go wy do by cie ze 150 mln
ton zma la 'o pra wie dwu krot nie. 

Nie zmie nia to fak tu, &e przy znacz nie
mniej szym wy do by ciu co ro ku po wsta je
oko 'o 40 mi lio nów ton po gór ni czych od -
pa dów. Nie wszyst kie s$ wy ko rzy sty wa -
ne go spo dar czo. Wi!k szo"% z nich tra fia
na co raz wy& sze i roz le wa j$ ce si! w g! sto
za bu do wa nej prze strze ni #l$ ska, ha' dy. To
cz! sto czyn ne ter micz nie, sa mo za pa la j$ -
ce si! b$d( py l$ ce zwa 'o wi ska, (ró d'a
wtór nej emi sji za nie czysz cze) po wie trza
i wód. 

Li kwi da cja szkód gór ni czych ni gdy si!
nie ko) czy. Ci$ gle po ja wia j$ si! no we. Za -
pa dli ska i za le wi ska nie tyl ko w la sach,
znisz czo ne dro gi, p! ka j$ ce do my wpi sa -
ne s$ w &y cie w! glo wej aglo me ra cji. 

W ostat nich la tach gór nic two w! glo we
wy kre owa 'o no wy eko no micz no -eko lo -
gicz ny pro blem. To wy do by wa ne na po -
wierzch ni! mi lio ny ton za le ga j$ ce go w! -
gla (ze wzgl! du na wy so k$ ce n! nie
mo& na go sprze da%) i je go po t!& ne zwa -
'y w elek trow niach. Spo ro pol skie go w! -
gla wy do by wa my na ha' dy. Ta) szy, na w'a -
sne po trze by, spro wa dza ny zza
gra ni cy. I na su ro wo spa la my.

Je go udzia' w pro duk cji ener gii elek -
trycz nej wy no si bez ma 'a 90 pro cent,
w ciepl nej wy no si 70 pro cent. Resz t! za -
pew nia j$ ró& no rod ne, od na wial ne (ró d'a
ener gii. 

Spo ro w! glo wej ener gii ula tu je w po wie -
trze. #l$sk na dal jest za dy mio ny. W se zo -
nie grzew czym trud no 'a pa% od dech,
szcze gól nie z po wo du tzw. ni skiej emi sji
ga zo wych i py 'o wych za nie czysz cze).
Two rz$ je mie szan ki gro( nych tru cizn
che micz nych. Z dwu tlen kiem w! gla
na cze le, pod sta wo wym ga zem cie plar nia -
nym. Naj bar dziej tok sycz ne dla lu dzi s$
diok sy ny, fu ra ny i mie szan ki wie lu in nych
zwi$z ków. W"ród nich chlo row co po chod -
ne, ra ko twór cze sub stan cje; me ta le ci!& -
kie; zwi$z ki siar ki i azo tu oraz agre syw -
ne py 'y naj drob niej szej frak cji. Wszyst ko
to wdy cha my.

W &y wym stru mie niu pol skich za nie -
czysz cze) po wie trza nie eko lo gicz ny w! -
giel ma naj wi!k szy udzia'. To spraw ca
w po nad 80. proc. rocz nej pro duk cji dwu -
tlen ku siar ki, w po nad 40. proc.- diok syn
i fu ra nów, w po dob nej ilo "ci – tlen ków
azo tu oraz nie mal po 'o wy emi sji py 'o wych
z wy so kich i ni skich ko mi nów.

Ro sn% kosz ty

Ta ka nie eko lo gicz na go spo dar ka ener -
ge tycz na, opar ta g'ów nie o su ro wy w! -

giel, zwi!k sza kosz ty je go wy do by wa nia
i u&yt ko wa nia. Na zy wa si! to kosz ta mi ze -
wn!trz ny mi, któ re po no si osta tecz nie ca -
'e spo 'e cze) stwo. Za nie czysz czo ne po wie -
trze i wo dy ma j$ szko dli wy wp'yw
na na sze zdro wie, plo no wa nie upraw rol -
ni czych, kon dy cj! przy ro dy i "ro do wi ska.
Wy ce na tych strat jest cz! sto nie do osza -
co wa nia. 

Prof. Ma riu sza Ku de' ko z Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie, na pod -
sta wie uzna ne go w "wie cie na uko we go
mo de lu ma kro eko no micz ne go, oce ni' stra -
ty, po wo do wa ne spa la niem w! gla w pol -
skich elek trow niach na 30 mld z'o tych
rocz nie. Sta no wi to 2 proc. pol skie go
PKB i mniej wi! cej po 'o w! rocz ne go
bu d&e tu Na ro do we go Fun du szu Zdro wia. 

W ra por cie Eu ro pej skiej Agen cji #ro do -
wi ska te sa me stra ty wy ce nio no na 50 mi -
liar dów rocz nie.

I bez te go ob ci$ &e nia pol ski w! giel
kosz tu je i tak wi! cej ni& za gra nicz ny. Po -
zy sku je si! go z co raz g'!b szych, co raz
trud niej do st!p nych po k'a dów. Po co raz
wy& szych kosz tach. Ze wzgl! du na ce n!,
ju& obec nie wi! cej go im por tu je my ni& eks -
por tu je my. 

We d'ug nie któ rych pro gnoz, za kil ka na -
"cie lat wi!k szo"% spa la ne go w Pol sce w! -
gla b! dzie po cho dzi 'a zza gra ni cy. Z na -
sze go b! dzie my ko rzy sta% w co raz
mniej szym stop niu. Upa da wi!c ar gu -
ment, &e pol ski w! giel za pew ni nam bez -
pie cze) stwo ener ge tycz ne tak &e na przy -
sz'o"%.

Eko no micz ny ra chu nek praw dy jest
dla gór nic twa w! glo we go bez wzgl!d ny.
#red nio kil ka dzie si$t, tj. oko 'o sie dem dzie -
si$t pro cent kosz tów wy do by cia w! gla po -
ch'a nia j$ p'a ce! Na do da tek tyl ko jed na
z je go wy do by tych kil ku ton wy ko rzy sty -
wa na jest opty mal nie. Ta kie mar no traw ne
gór nic two trze ba bez ko) ca do to wa%.

Co da lej?

Przed po nad trze ma la ty Unia Eu ro pej -
ska uzna 'a po moc pu blicz n$ dla nie ren -

tow nych ko pal) za nie do zwo lo n$! Czy
gro zi nam w Pol sce zmierzch w! gla ka -
mien ne go? Tak je "li nie za cznie my go trak -
to wa% ja ko (ró d'o po ten cjal nej ener gii eko -
lo gicz nej, co jest dzi" tech no lo gicz nie
mo& li we. 

Wpro wa dza ne w Pol sce z opo ra mi, od -
na wial ne (ró d'a ener gii (OZE), mo g$ tyl -
ko uzu pe' nia% jej pod sta wo we za so by. Za -
czy na my po wo li do ce nia% efek tyw no"%
ener ge tycz n$, uzna wa n$ za naj wa& niej sze
pa li wo na "wie cie. We d'ug Mi! dzy na ro -
do wej Agen cji Ener ge tycz nej przy nio s'a
ona do t$d kil ka set mi liar dów do la rów
oszcz!d no "ci, przy czy nia j$c si! rów no cze -
"nie do ogra ni cze nia emi sji ga zów „szklar -
nio wych”. To oczy wi ste, &e naj ta) sz$
ener gi$ jest ta za osz cz! dzo na. 
*ad nej go spo dar ki na "wie cie nie sta%

na stra ty, ja kie ge ne ru je jej bran &a gór ni -
cza. Na sza pol ska stra ci 'a ju& spo ro cza -
su, nie wy ko rzy stu j$c do t$d na wi!k sz$
ska l! tech no lo gicz nych mo& li wo "ci pro du -
ko wa nia z wy do by wa ne go w! gla i je go
nie któ rych od pa dów pa liw kla sy EKO.
Cho cia& na si na ukow cy i in &y nie ro wie
bran &y gór ni czej roz po zna j$ czy ste tech -
no lo gie w! glo we od kil ku dzie si! ciu lat. 

W! giel 
kla sy eko!

Nowe, czyste paliwo w!glowe
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Do pie ro jed nak za unij ne pie ni! dze po -

wsta "o w ubie g"ym ro ku w sto li cy #l! ska

$wiet nie wy po sa %o ne Cen trum Czy stych

Tech no lo gii W& glo wych. To wspól ne

przed si& wzi& cie G"ów ne go In sty tu tu Gór -

nic twa w Ka to wi cach oraz In sty tu tu Che -

micz nej Prze rób ki W& gla w Za brzu, z ca -

"ym wiel kim do rob kiem tych dwu

ce nio nych pla có wek.

To wiel ka szan sa dla ca "e go gór nic twa,

ener ge ty ki w& glo wej i sa me go w& gla.

Dzi& ki wy kre owa nym i spraw dzo nym

w tym Cen trum... in no wa cyj nym, czy stym

tech no lo giom spa la nia w& gla, mo %e sta' si&
on pa li wem bar dziej przy ja znym $ro do wi -

sku. Ta kim, któ re spe" nia co raz ostrzej sze

wy ma ga nia $ro do wi sko we Unii Eu ro pej -

skiej, a przede wszyst kim chro ni lu dzi

przed za bój czym smo giem. 

Wy ko rzy sta my do brze t& szan s&?

Pil na spra wa

To
spra wa pil na! Nie tyl ko dla #l! ska.

Eu ro pej ska Agen cja ds. #ro do wi ska

og"o si "a w mi nio nym ro ku li st& naj bar dziej

za nie czysz czo nych miast miast Sta re go

Kon ty nen tu tzw. py "em za wie szo nym. To

naj drob niej sze, sta "e i cie k"e, tkwi! ce

w po wie trzu cz! stecz ki py "u, któ re two rz!
w se zo nie grzew czym za bój czy dla zdro -

wia i %y cia lu dzi smog.

Na tej li $cie w dzie si!t ce naj bar dziej

za tru tych smo giem miast Eu ro py, a%
sze$' po cho dzi z Pol ski. Na trze cim

miej scu, po dwu mia stach bu" gar skich,

upla so wa" si& Kra ków. Nie da le ko za nim

zna la z"y si&: Gli wi ce, Za brze, So sno wiec

i Ka to wi ce. Na cen zu ro wa nym miej scu

w gro nie naj bar dziej za tru tych jest te%
Ryb nik. 

Ra port Eu ro pej skiej Agen cji ds. #ro do -

wi ska po twier dzi" tyl ko dia gno z& z"ej ja -

ko $ci po wie trza w wo je wódz twie $l! -
skim. Tu taj kon cen tru je si& a% czter dzie $ci

pro cent wszyst kich kra jo wych za nie czysz -

cze(. To na dal epi cen trum za nie czysz cze -

nia at mos fe ry. Z po pra w! sy tu acji d"u %ej

zwle ka' si& nie da.

Kra ków w swo im pro gra mie ogra ni cze -

nia ni skiej emi sji de cy zj! sa mo rz! du og"o -

si" re zy gna cj& ze spa la nia w& gla. Pew ne

ogra ni cze nia dla te go su row ca za po wie -

dzia "y w"a dze Ka to wi ce. W bran %y gór ni -

czej za wrza "o. Cho cia%, to g"ów nie w jej

in te re sie le %y za po bie ga nie mar gi na li za cji

w& gla w ro li na sze go pod sta wo we go su -

row ca ener ge tycz ne go.

Wspól ny pro jekt w! glo wy 

Na
po cz!t ku te go ro ku na te re nie

ko pal ni „Kru pi( ski” w Susz cu, na -

le %! cej do Ja strz&b skiej Spó" ki W& glo wej,

w no wo cze snym Za k"a dzie Pro duk cji

Kom po zy to wych Pa liw Sta "ych Pol skie -

go Kok su S.A. roz po cz& "a si& pro duk cja

w& glo we go pa li wa no wej ge ne ra cji. To

bry kie ty pro du ko wa ne z w& gla kok su j! -
ce go ko pal(: „Bu dryk” i „Kru pi( ski”. Ju%
zo sta "y one okrzyk ni& te wiel kie na dzie -

j! czy stych tech no lo gii w& glo wych.

To wspól ny, in no wa cyj ny pro jekt pi& ciu

pod mio tów: Ja strz&b skiej Spó" ki W& glo -

wej S.A., dzia "a j! cej w jej Gru pie – Pol -

skie go Kok su S.A., Po li tech ni ki #l! skiej,

za brza( skie go In sty tu tu Che micz nej Prze -

rób ki W& gla oraz Sto wa rzy sze nia Kla ster

Ko tlar ski. 

Po wsta" dzi& ki pro gra mo wi ba daw czo -

-roz wo jo we mu pn. „Czy ste po wie trze dla

#l! ska”. Po wiód" si& tak %e dzi& ki wspar -

ciu Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny

#ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka -

to wi cach, któ ry prio ry te to wo wspie ra

wszyst kie przed si& wzi& cia, zwi! za ne z czy -

st! ener gi! dla #l! ska. 

Na to roz wi! za nie prze zna czy" w for mie

pro eko lo gicz nej po %ycz ki po nad dzie -

wi&' mi lio nów z"o tych. Ca "a in we sty cja

kosz to wa "a oko "o dwa dzie $cia mi lio nów. 

Rocz nie za k"ad w Susz cu, na le %! cy

do Pol skie go Kok su s!, któ ry sta" si&
z fir my han dlo wej spó" ka han dlo wo -pro -

duk cyj n! w Gru pie JSW mo %e wy two -

rzy' 60 tys. ton w& gla, w kla sie – EKO. 

Czym wy ró% nia si& ten ro dzaj pa li wa,

spo $ród in nych w& glo wych, za li cza nych

po tocz nie do eko lo gicz nych?

Je go pod sta wo wym bu dul cem jest flo -

to kon cen trat ze spe cjal ny mi kom po nen ta -

mi, pod po rz!d ko wa ny mi wy so kim wy ma -

ga niom eko lo gicz nym. (po twier dza

cer ty fi kat In sty tu tu Che micz nej Prze rób -

ki W& gla). For mo wa ne w nie wiel kie bry -

kie ty jest prze zna czo ne do ko t"ów z au to -

ma tycz nym po da wa niem pa li wa. Mo %e by'
te% u%y wa ne w ko t"ach tra dy cyj nych, za -

st& pu j!c w& giel. W su mie wi&c de dy ko wa -

ne jest od bior com ko mu nal nym oraz go -

spo dar stwom do mo wym.

Ich naj wi&k szym atu tem jest bez ma -

"a 90-pro cen to wa re duk cja za nie czysz cze(.
W$ród nich tak %e naj gro) niej szych diok -

syn i fu ra nów, ra ko twór cze go ben zo -a -pi -

re nu i wszyst kich po zo sta "ych. Wy j!t ko -

wo ni ska, bo bli ska ze ru jest ilo$' po pio "u,

ja ki po wsta je po spa le niu tych bry kiet. 

Ka% de, spraw dzo ne pa li wo w& glo we

kla sy „eko” jest pil ne po trzeb ne. Oby by -

"o wy ko rzy sty wa ne w jak naj wi&k szej

ska li. Dla te go Pol ski Koks S.A. go to wy jest

ak tyw nie w"! czy' si& w $l! ski Pro gram

Ogra ni cze nia Ni skiej Emi sji w gmi nach,

któ re z po mo c! Wo je wódz kie go Fun du szu

Ochro ny #ro do wi ska i Go spo dar ki Wod -

nej w Ka to wi cach do ko na "y na swo im te -

re nie wy mia ny ko t"ów na no wo cze sne.

JO LAN TA MA TIA KOW SKA

Zak!ad Produkcji Kmpozytowych Paliw Sta!ych na terenie kop. „Krupi"ski”

Ha!da kopalni „Krupi"ski” czeka na wykorzystanie
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P
ierw szy umie ra opty mizm, po nim mi !o"#,
na ko$ cu na dzie ja – na pi sa! Ken Ke sey jak by

na po cie ch" od wie dza j# cym $l# skie te atry, któ rzy
mo %e i pr"d ko stra ci li wia r", po grze ba li mi !o$&, ale
ci# gle roz dmu chi wa li w so bie ga sn# c# na dzie j", %e
na na szej g!ów nej sce nie po ja wi si" spek takl za po -
wia da j# cy zmia n" przy j" tej stra te gii es te tycz nej.
Wpraw dzie do cze ka li $my si" nie tak daw no zna -
ko mi te go, psy cho de licz ne go w for mie i no wo cze -
sne go w wy mo wie przed sta wie nia Mrocz na gra al -

bo hi sto rie dla ch!op ców w re %y se rii Hen ry ka
Adam ka, ja kie po wsta !o pod szyl dem Te atru
Dzie ci Za g!" bia im. J. Do rma na w B" dzi nie, jed -
nak wy da wa !o si", %e to przy pa dek od osob nio ny
w$ród kla sycz nych, „przy zwo itych” (w sen sie:
ugrzecz nio nych) spek ta kli, o któ rych mo% na wie -
le po wie dzie&, tyl ko nie to, %e cz!o wie ka do ty ka -
j#. Obiet ni cy zmia ny nie da wa !o rów nie% ha s!o:
%l&sk "wi' ty – %l&sk prze kl' ty, z ja kim Ro bert Ta -
lar czyk szed! po god no$& dy rek tor sk# wTe atrze 'l# -
skim; trud no wy zby& si" obaw o gra ni c" szko dli -
wo $ci wy wo !a nej ude rza niem w mar ty ro lo gicz ne
ikon fron ta cyj ne to ny. Tym cza sem22 li sto pa da2013
r. zda rzy !a si" rzecz nie zwy k!a: na afi szu po ja wi!
si" Lot nad ku ku! czym gniaz dem w re %y se rii Ro -
ber ta Ta lar czy ka. Spek takl, któ ry wresz cie zo sta!
za adre so wa ny do ko go$ po za ucznia mi szkó!
$red nich oraz wi dow ni w $red nim wie ku, za %y wa -
j# cej roz ry wek kla sy $red niej. Spek takl, któ ry
wresz cie mo %e „do tkn#&” ko go kol wiek i za pa$&
w pa mi"& ja ko wa% ne do $wiad cze nie kul tu ral ne. 

Wzi" cie na warsz tat le gen dar nej kontr kul tu ro -
wej ksi#% ki Ke na Ke seya, do dat ko wo prze nie sio -
nej do ki ne ma to gra ficz ne go nie ba przez Mi -
lo(a For ma na – a ta kim ar te fak tem jest prze cie%
Lot nad ku ku! czym gniaz dem – wy ma ga !o al bo
wy j#t ko wej pew no $ci sie bie i w!a snej wi zji, al -
bo po pro stu tu pe tu, je $li by wi zji nie star czy !o. Za -
rów no li te rac ki, jak i fil mo wy ob raz nie zmien nie
od dzia !u je na ma so w# wy obra) ni", sta j#c si" no -
$ni kiem na ty le uni wer sal nych tre $ci, %e ich war -
to$& nie prze mi ja mi mo za ko* cze nia woj ny
w Ko rei i Wiet na mie i mi mo te go, %e praw dzi wych
be at ni ków czy hip pi sów mo% na ju% szu ka& wy -
!#cz nie pod zie mi#. Wi" cej na wet – Lot… sta je si"
jesz cze bar dziej ak tu al ny w na szej epo ce utra co -
nej nie win no $ci, gdy co raz trud niej wie rzy&
w do bro czyn nie or ga ni za tor sk# ro l" Sys te mu, któ -
ry ma za za da nie chro ni& cz!o wie ka przed pie k!em
nie ogra ni czo nej wol no $ci. Mó wi#c wprost: tekst
jest no $ny i po trzeb ny (co nie po zo sta je bez zna -
cze nia, gdy te atry bo ry ka j# si" z trud no $cia mi fi -
nan so wy mi, szu ka j#c spo so bów na przy ci# gni" -
cie wi dza w swo je po dwo je). 

Ta lar czyk na praw d" spo ro ry zy ko wa!, ro bi#c
ten spek takl, gdy% re zul ta ty mo g!y by& tyl ko dwa:
al bo Lot… b" dzie spek ta ku lar n# sce nicz n# kla p#
na tle wiel kich pier wo wzo rów, cze mu sprzy ja bar -
dziej kry tycz ny os#d ze stro nu pu bli ki za chwy co -
nej ja kim$ dzie !em, al bo spek takl oka %e si" nie -
spo dzie wa nym fa jer wer kiem, któ ry jesz cze przez
wie le se zo nów b" dzie roz $wie tla! ka to wic k#
sce n". Wa rian tów po $red nich – brak. 

I to by! te atral ny ha zard w kli nicz nej po sta ci.
A mo %e po pro stu prze b!ysk pro ro cze go ob!" du
po my s!o daw cy, z ja kie go za zwy czaj bio r# po cz# -
tek wszyst kie war to $cio we przed si" wzi" cia. Do$&
po wie dzie&, %e Lot... w Te atrze 'l# skim oka za! si"
spek ta klem wy ró% nia j# cym si" na tle in nych re -
ali za cji, a przez swój po ten cja! zdol nym przy ci# -
ga& na wet tych, któ rzy w do tych cza so wej ofer cie
te atral nej nie znaj do wa li nic dla sie bie. 

W prze ci wie* stwie do Pi& tej stro ny "wia ta, sta -
no wi# cej nie zbyt uda n# pró b" prze nie sie nia tek -
stu pro za tor skie go na sce n", po wie$& Ke seya
na de skach Te atru 'l# skie go do sta !a ko lej ne %y cie,
sta j#c si" pa ra bo licz nym pro te stem prze ciw ko rze -
czy wi sto $ci – tak po pro stu. Umo% li wi !a to mi" -
dzy in ny mi $wiet na ada pta cja dra ma tur gicz na do -
ko na na przez Da le’a Was ser ma na, któ ry po tra fi!
umie j"t nie po wy ci# ga& z ksi#% ki ta kie nit ki, by
utka& zu pe! nie no wy ar ras ar ty stycz ny, nie sprze -
nie wie rza j#c si" rów no cze $nie du cho wi pier wo -
wzo ru. Oczy wi $cie, klu czo w# po sta ci# w spe ta -
klu jest Ran dle Pa trick McMur phy (Da riusz

wa na re ali za cja te atral na ca !o $cio wo bro ni si"
zna ko mi cie! 

Spek takl roz po czy na si" jesz cze w foy er, w$ród
wcho dz# cych wi dzów, gdzie nie sfor ni pa cjen ci s#
zga nia ni przez per so nel szpi ta la psy chia trycz ne go,
by wresz cie zna le) li si" tam, gdzie ich miej sce:
na wiel kiej sa li ob ser wa cyj nej pod czuj nym okiem
sio stry Rat ched. Post in du strial ne wn" trze, za spra -
w# Ka ta rzy ny So ba* skiej i Mar ce la S!a wi* skie go,
od po wia da su ro we mu cha rak te ro wi spo !ecz nej
tru piar ni, gdzie prze cho wu je si" bo ha te rów Lo tu…,
nie pe! nych ze wzgl" du na swo jej licz ne nie do stat -
ki i uszko dzo nych przez ogól ne nie do sto so wa nie
do pa nu j# cych re gu! gry. Wi da& zresz t# w ca !ym
spek ta klu re %y ser ski za mys!, by jak naj moc niej wy -
bi& na plan pierw szy me cha ni cy zu j# cy oraz zde per -
so na li zo wa ny spo sób funk cjo no wa nia szpi ta la,
cze mu s!u %# nie kie dy po my s!o we roz wi# za nia, ta -
kie jak roz ci# gni" cie na krzy %u jed ne go z pa cjen -
tów (Zbie gniew Wró bel), lub nie co bar dziej prze -
wi dy wal ne chwy ty, po le ga j# ce cho cia% by na
bu do wa niu sce nicz ne go cha osu przy akom pa nia -
men cie mu zy ki (in plus na le %y po li czy& wy bra nie
utwo rów z re per tu arów Me tal li ki i Sys tem of
a Down, in mi nus – brak umia ru, je $li mo wa o g!o -
$no $ci). 

Ów kon se kwent nie re ali zo wa ny za mys! za pew -
ne sta! si" rów nie% przy czy n# zbyt nie go ujed no -
wy mia ro wie nia ro li Ka ta rzy ny Brzo ski, któ ra ja -
ko sio stra Rat ched pre zen tu je kre acj" zbyt
oczy wi st#. Jed nak na le %y w tym miej scu po wie -
dzie&, %e jest to jed na je dy na uwa ga kry tycz na, któ -
r# mo% na z czy stym su mie niem zg!o si& pod ad re -
sem gra j# cych, gdy% to, co zro bi li na sce nie,
prze cho dzi naj $miel sze te atral ne ocze ki wa -
nia – przy naj mniej na'l# sku. A% si" pro si, by nie -
pro fe sjo nal nie za milk n#& i tyl ko po wta rza& w za -
chwy ce niu: Bo %e, jak oni za gra li… W Lo cie...

ma my bo wiem do czy nie nia z au ten tycz n# pa ra -
d# ak tor sk#, po pi sem si! twór czych i ma gii wy -
obra) ni. Rzad ko si" zda rza, by re cen zent mu sia!
so bie au ten tycz nie !a ma& g!o w", ko go wy ró% ni&
spo $ród wy st" pu j# cych, by od da& spra wie dli -
wo$& tym, któ rzy na to za s!u %y li. W od nie sie niu
do te go spek ta klu na le %a !o by osob no opie wa& Da -
riu sza Choj nac kie go za ud)wi gni" cie kre acji psy -
chia trycz ne go Chry stu sa (z od de chem Jac ka Nic -
kol so na na kar ku), Grze go rza Przy by !a za
umie j"t no$& gra nia pra wie bez s!ów, Je rze go
G!y bi na za roz ta cza nie au ry in te lek tu ali zmu, An -
to nie go Gry zi ka i Wie s!a wa Kup cza ka za wy kre -
owa nie naj bar dziej tra gi ko micz nych po sta ci
w spek ta klu… 

I t" wy li czan k" na le %a !o by prze pro wa dzi&
kon se kwent nie do ko* ca, po nie wa% bez któ re go -
kol wiek z ar ty stów Lot… wy ra) nie stra ci! by
na war to $ci. Gra ak tor ska do te go stop nia jest si -
!# te go przed sta wie nia, %e po zwa la zneu tra li zo wa&
na wet wi docz ne nie do rób ki in sce ni za cyj ne – my -
$l" przede wszyst kim o )le skon stru owa nej sce -
nie sa mo bój stwa Bil ly’ego, któ ra wy gl# da !a
na skle co n# na pr"d ce i jak by nie po trzeb n#, cho&
w ksi#% ce sta no wi mo ment kul mi na cyj ny, oraz
o ska so wa niu jed ne go z sym bo li dzie !a Ke seya:
ode rwa nia umy wal ki w !a zien ce i wyj $cia na wol -
no$& Wo dza Brom de na. 

Nie za le% nie jed nak od spraw tech nicz nych, któ -
re ma j# prze cie% cha rak ter pod rz"d ny wo bec ca -
!o $cio wej wy mo wy Lo tu nad ku ku! czym gniaz dem,
trze ba po wie dzie&, %e Ro bert Ta lar czyk stwo rzy!
wa% ny i przej mu j# cy spek takl, tak po trzeb ny
na $l# skiej sce nie. 

Ob!" dzie, krocz za mn#. Bo tyl ko dzi" ki te mu
wci#% pa mi" tam, %e je stem cz!o wie kiem. 

MO NI KA WY CY KA+ 

RUBRYKA M+ODYCH

Ob!"dzie,
krocz za mn#!
Choj nac ki): bu rzy ciel, m# ci wo da, cz!o wiek an ty -
sys te mo wy, dba j# cy wy !#cz nie o w!a sne in te re sy
i na ty le spryt ny, by uda wa& cho ro b" psy chicz n#
w ce lu uciecz ki przed wi" zie niem. I zgod nie ze
swo j# na tu r# tu% po prze kro cze niu pro gu go $cin -
ne go szpi ta la za czy na sy pa& piach w try by do brze
na oli wio nej ma szy ny psy chia trycz nej, od s!a nia j#c
jed no cze $nie mi"k kie pod brzu sze spo !e cze* stwa.
McMur phy jest po sta ci#, któ rej pod sta wo we za -
da nie po le ga na tym, %e cho dzi po szpi tal nych ko -
ry ta rzach i nie ro zu mie, a do te go w!a sne mu nie -
ro zu mie niu dzi wi si" w spo sób pro sty i jaw ny,
wr"cz dzie ci" co na iw ny. Dla cze go Bil ly Bib bit

(Bar t!o miej B!asz czy* ski) da je si" ter ro ry zo wa&
w!a snej mat ce? Cze mu Da le Har ding (Ar tur
'wi"s) %y wi po czu cie wi ny wo bec $wia ta, po zo -
sta j#c do sko na le bier nym we w!a snym %y ciu? Sk#d
u Scan lo na (Wie s!aw S!a wik) ob!# ka na my$l, by
wy sa dzi& ten ca !y ziem ski bur del w po wie trze?
Wresz cie: kto da! sio strze Rat ched (Ka ta rzy na
Brzo ska) w!a dz" de cy do wa nia o tym, kie dy pa cjen -
ci ma j# spa&, je$&, roz ma wia&, w!a dz" wy mie rza -
nia bo skiej spra wie dli wo $ci, by za do bro wy na gra -
dza&, a za z!o ka ra&? I co w tym wszyt kim ro bi
dy rek tor te go cyr ku, %a !o $nie po ciesz ny dok tor Spi -

vey (Je rzy Ku cze ra)…?!
Lot… sta je si" pre cy zyj n# wi wi sek cj# or ga -

ni za cji spo !ecz nej, gdzie sto sun ki w!a dzy prze -
ni ka j# ka% de go cz!o wie ka do szpi ku ko $ci,
uprzed mio ta wia j#c go w stop niu nie wy obra %al -
nym i od bie ra j#c mu pra wo na tu ral ne do wol -
no $ci, po sza no wa nia god no $ci i szcz" $cia.
U Ke seya nie ma wszak %e pro ste go sche ma tu,
w któ rym do brzy bo ha te ro wie s# cie mi" %e ni
przez z!y sys tem, po nie wa% wszy scy pa cjen ci po -
za McMur phym go dz# si" na za mkni" cie w izo -
la cji oraz ce do wa nie od po wie dzial no $ci za swój
los na in nych, wie dz# cych le piej, jak %y& wy -
pa da. I w za sa dzie jest to pro ces uni wer sal ny, po -
nie wa% po zo sta je kom plet nie bez zna cze nia, co
znaj du je si" za oknem: $wiat Joh na Fit zge ral da
Ken ne dy’ego czy wiel ka smu ta pol skiej rze czy -
wi sto $ci AD 2013; czy prze ra %a nas zim na 
woj na, bom ba ato mo wa, miesz cza* skie uprze -
dze nia czy po pro stu nie pew no$& dnia po wsze -
dnie go, bru tal ny ka pi ta lizm, uzbro jo na pra wi ca,
nie zro zu mia !a le wi ca, re %im szko !y, uni wer sy -
te tu, fa bry ki i wi" zie nia etc. I tak sa mo jak Bil -

ly, Har ding czy Scan lon ucie ka j# przed w!a snym
stra chem do szpi ta la psy chia trycz ne go, tak wi -
dzo wie kry j# si" w prze strze ni te atru i sztu -
ki – mo %e po to, by zro zu mie&, co Mi chel Fo -
ucault mia! na my $li, pi sz#c, %e „ob!"d ró% ni si"
od scho rze* cia !a przez to, %e ob ja wia praw d"
w tam tych nie uwi docz nio n#: za spra w# ob!" du
bu dzi si" we wn"trz ny $wiat z!ych in stynk tów,
zbo cze nia, cier pie* i gwa! tu, któ ry przed tem po -
zo sta wa! w u$pie niu. Sza le* stwo po zwa la, by od -
kry !a si" g!" bia na da j# ca w!a sny sens wol no $ci
cz!o wie ka; ta wy do by ta w ob!" dzie na jaw g!" -
bia – to z!o$& w sta nie dzi kim”. 

Ta ki sa mo na p" dza j# cy si" te mat, któ ry
wy pa da !o by pi sa& przez du %e T w mo im od -
czu ciu (trze ba bo wiem wy trwa le przy wra ca&
lu dziom sa mo $wia do mo$& w!a snej eg zy sten -
cji w co raz bar dziej od hu ma ni zo wa nej rze czy -
wi sto $ci) – po trze bo wa! od po wied niej for my
sce nicz nej, by za ist nie& tak, jak po wi nien. I po -
mi mo kil ku do$& po wa% nych uchy bie* aran -
%a cyj nych, o któ rych za chwi l", za pro po no -

Da le Was ser man Lot nad ku ku! czym gniaz -
dem, na pod sta wie po wie !ci Ke na Ke seya, prze -

k"ad: Bro ni s"aw Zie li# ski. Re $y se ria i opra co -

wa nie mu zycz ne Ro bert Ta lar czyk, opra co wa nie

tek stu: Alek san dra Cza pla -Osli slo, In sta la cje,

ko stiu my Ka ta rzy na So ba# ska i Mar cel S"a wi# -

ski, re $y se ria !wia t"a Ma ria Ma chow ska, ruch

sce nicz ny Ka ta rzy na Ko strze wa. Pre mie ra 22 li -

sto pa da 2013 r. w Te atrze %l& skim w Ka to wi cach



Bep pe Na vel lo „Ci ne ma!”. Pre -
mie ra 31 grud nia 2013 r. / 10 stycz -
nia 2014 r. w Te atrze !l" skim w Ka -
to wi cach. Sce na riusz, re #y se ria, ruch
sce nicz ny i opra co wa nie mu zycz -
ne – Bep pe Na vel lo, sce no gra fia 
– Fran ce sco Fas so ne, ko stiu my – Bri -
gi da Sa cer do ti, re #y se ria $wia -
t%a – Mar co Bur gher, przy go to wa nie
pro jek cji – Mat tia Ri nal di. 57

pek takl „Ci ne ma!”
– naj now sza pro po -

zy cja Te atru !l" skie go
w Ka to wi cach – to uro cza
b#a host ka. Je $li kto$ ko cha
te atr i nie me ki no to rzecz
w sam raz dla nie go – lek -
ka, dow cip na, o wy sma ko -
wa nej, na wi" zu j" cej do fo -
to gra ficz nej tech ni ki se pii,
es te ty ce.

Go dzi na z ok#a dem, któ -
r" wy cza ro wa# w Ka to wi -
cach, sto li cy prag ma tycz -
nych !l" za ków, w#o ski
re %y ser Bep pe Na vel lo wraz
z gru p" przy wie zio nych
z kra ju, gdzie cy try na doj -
rze wa, wspó# pra cow ni ków,
mi ja szyb ciej ni% kwa drans.
Po tem – sko ro wie czór
w te atrze tak wcze $nie si&
sko' czy# – trze ba go do pe# -
ni( w ja kiej$ mi #ej knajp ce,
z kie lisz kiem wi na i czym$,
co nie ob ci" %y zbyt nio uk#a -
du tra wien ne go, bo b& dzie
rów nie lek ko straw ne i pi&k nie po da -
ne na stó#, co ten spek takl. „Ci ne ma!”
to przed sta wie nie, bez któ re go pew -
nie %y( mo% na, ale – gdy si& je jed -
nak obej rzy – ma si& prze ko na nie, %e
do da je ono jed no staj ne mu %y ciu uro -
dy i nie po wta rzal ne go sma ku. 

Ka to wic kie „Ci ne ma!” pre mie r&
sw" mia #o w kar na wa le. Nie przy pad -
kiem. Je $li ocze ku je my do brej za ba -
wy – b& dzie my j" mie li. Do star czy jej
gorz ko -s#od ka hi sto ria o fil mo wej
gwie) dzie (Na ta lia Je sio now ska), jej
part ne rze – im pre sa rio (Wie s#aw
Kup czak), jej ad o ra to rze (Ma te usz
Zna niec ki) oraz o ubo giej kwia ciar -
ce ma rz" cej o ki no wej ka rie rze
(Agniesz ka Ra dzi kow ska) i jej spryt -
nej i przed si& bior czej mat ce (Bo gu -
mi #a Mu rzy' ska). Ga gi, slap stic ko we
%ar ty, sy tu acyj ny hu mor, es te ty ka
me lo dra ma tu i bur le ski to atu ty tej
lek kiej w for mie pro po zy cji. 

„Ci ne ma!” to ilu zja ki na bez s#ów.
Wiel bi cie le ki na b& d" nie zwy kle usa -
tys fak cjo no wa ni, ob ser wu j"c, jak
w te atrze mo% na stwo rzy( ilu zj& fil -
mu. Na Du %ej Sce nie Te atru !l" skie -
go uzy sku je si& j" dzi& ki cz& stym
zmia nom pla nów (od pe# ne go pla nu,
przez pla ny ame ry ka' skie, kontr pla -
ny a% po pó# zbli %e nia) i zmien ne mu
„ka dro wa niu”, któ re two rzy si& za po -
mo c" prze su wa nia, pod no sze nia lub
opusz cza nia czar nych za sta wek (bra -
wa dla eki py tech nicz nej!), a tak %e
dzi& ki nie zwy kle prze my $la ne mu
ope ro wa niu $wia t#em. Przed ka% -
dym klap sem po ja wia si& sty li zo wa -
ny na pis, z krót kim opi sem sce -

ny – jak w nie mych fil mach, gdzie
klat ka z kil ko ma s#o wa mi wmon to -
wa na w ta $m& fil mo w" do pe# nia #a
pan to mi micz n" scen k&. Bar dzo istot -
ne s" te% mu zycz ne ilu stra cje scen,
$wia do mie na wi" zu j" ce do tra dy cji
wy st& pów w sa li ki no wej ta pe ra,
któ ry pod kre $la# i ilu stro wa# sw" gr"
to, co po ka zy wa ne by #o na ekra nie.
Z#o %o ny z bli sko trzy dzie stu sta ran -
nie skom po no wa nych ob ra zów spek -
takl jest jed nak przede wszyst kim
uczt" dla tych, któ rzy ce ni" w te atrze
for m& pla stycz n".

Ci, któ rzy do brze zna j" hi sto ri& te -
atru i ki na, b& d" jesz cze bar dziej
kon ten ci. Prze sta wie nie bo wiem mo -
%e s#u %y( za eg zem pli fi ka cj& te zy, %e

naj bar dziej ko mu ni ka -
tyw nym two rem sztu ki
ak tor skiej jest ta, któ ra
opie ra si& na po za s#ow -
nych $rod kach eks pre -
sji – ge $cie cia #a, mi mi -
ce i ru chu sce nicz nym.
Przy wo #a( wi&c na le %y
tra dy cj& w#o skiej com -
me dia dell’ar te i pan to -
mi my, ale te% war to
przy po mnie( so bie, %e
jesz cze nie tak daw no,
ja kie$ sto lat z nie wiel -
kim ok#a dem, gest
w te atrze by# nie tyl ko
prze ry so wa ny, ale i sko -
dy fi ko wa ny i za od st&p -
stwo od te go ak to rzy
by li ka ra ni przez nie za -
do wo lo n" pu bli k&, na to -
miast w epo ce ki na
nie me go te go ty pu eks -
pre sja by #a nie zwy kle
po %" da na, gdy w te atrze
w tym %e ju% cza sie po -
wo li od cho dzi #a w nie -

byt. „Ci ne ma!” po zwo li znaw com
hi sto rii te atru i ki na na od $wie %e nie
swej wie dzy, a tych, któ rzy do tej po -
ry %y li w nie $wia do mo $ci co do eta -
pów roz wo ju eu ro pej skiej sztu ki ak -
tor skiej, by( mo %e sk#o ni do jej
uzu pe# nie nia. Na wet tak uro cza b#a -
host ka, ja k" jest spek takl „Ci ne ma!”,
mo %e po sze rzy( na sze ho ry zon ty. 

Swój pierw szy spek takl „Ci ne -
ma!” Bep pe Na vel lo wy sta wi#
przed sied miu la ty z udzia #em w#o -
skich i fran cu skich ak to rów. Zo sta# on
wy pro du ko wa ny przez Fon da zio ne
Te atro Pie mon te Eu ro pa, któ rej ce lem
jest wy mia na ar ty stycz nych przed si& -
wzi&( mi& dzy ró% ny mi o$rod ka mi te -
atral ny mi. Ka to wic ka pre mie ra „Ci -
ne ma!” po wsta #a ja ko ko pro duk cja
Te atru !l" skie go w Ka to wi cach oraz
Fon da zio ne Te atro Pie mon te Eu ro pa
w Tu ry nie. To spek takl, któ ry z po wo -
dze niem mo% na za gra( na ka% dej ze
scen eu ro pej skich. Ze spó# Te atru
!l" skie go ma ju% za pro sze nie na wy -
st& py we W#o szech.

DA NU TA 
LU BI NA -CI PI* SKA

Seans filmowy
w teatrze
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!mier" Wo ody’ego Al le -
na w opra co wa niu i re !y se -

rii Wal de ma ra "mi ga sie wi cza,
któ ry wcze #niej przy go to wa$
w Cz% sto cho wie Miesz cza ni -
na szlach ci cem Mo lie ra z Pio -
trem Ma cha li c& w ro li g$ów nej,
to dru ga pre mie ra se zo nu cz% -
sto chow skie go te atru. Jed no ak -
tów ka opu bli ko wa na w to mie
Bez piór sta $a si% pod sta w&
fil mu Cie nie we mgle (1991),
w któ rym au tor za gra$ g$ów n&
ro l%, a w Pol sce si% gn% $y po ni&
do tej po ry trzy te atry nie pro -
fe sjo nal ne. "mi ga sie wicz za de -
kla ro wa$ po trze b% od te atral -
nie nia utwo ru, co mia $o chy ba
ozna cza' skon cen tro wa nie
uwa gi na s$o wie i jesz cze 
wi%k sze zbli !e nie spek ta klu
do !y cia.
!mier" po sia da j& ca wszel kie

ce chy utwo ru ka me ral ne go zo -
sta $a wy sta wio na na du !ej sce -
nie, co spo t% go wa $o jesz cze za -
gu bie nie Kle in ma na (Adam
Hu ty ra) w #wie cie, po dob nie
jak roz mo wa o ko smo sie pro -
wa dzo na po #ród wie !ow ców
nik n& cych w ciem no #ciach.
Sce no graf, Ma ciej Prey er,
za po mo c& kil ku bry$ stwo rzy$ wie lo funk -
cyj n& prze strze( – to jed no cze #nie dom -
-wa row nia oraz sy nek do cha mia sta.
Miesz ka nie g$ów ne go bo ha te ra jest od ci% -
te od #wia ta !e la zny mi drzwia mi z wiel -
k& ilo #ci& za su wek, a wy po sa !e nie sta no -
wi me bel, b% d& cy jed no cze #nie szaf k&,
$ó! kiem i ko mo d&, w któ rej mo! na si%
ukry'. Wspó$ cze sna asce tycz na wer sja
„Gemütlich ke it” kla sy #red niej nie wy gl& -
da zbyt za ch% ca j& co. Na to miast mia sto pe$ -
ne za ka mar ków i ukry tych przej#', bu do -
wa ne z pio no wych p$asz czyzn i stert
opon, sta je si% ciem nym i za mglo nym la -
bi ryn tem (co bu du je na strój gro zy). W g$% -
bi sce ny znaj du je si% pio no wa kon struk -
cja -dra bi na, przy po mi na j& ca roz wi& za nia
z przed sta wie( Lesz ka M& dzi ka. Noc ne
mia sto uka zu je Kle in ma no wi nie zna ne
do tej po ry ob li cze, ob skur ne i nie bez -
piecz ne. To do god na sce ne ria dla ujaw nie -
nia ludz kich fo bii i nie #wia do mo #ci. 
At mos fe r% gro zy i ta jem ni cy po t% gu j& 
po ja wia j& ce si% zni k&d po sta cie o nie-
pew nej on to lo gii. Wra !e nia uzu pe$ nia 
mu zy ka Ma te usza "mi ga sie wi cza, ogra -
ni czo na chwi la mi do elek tro nicz nych to -
nów -sy gna $ów oraz szept ak to rów.

In sce ni za cja sztu ki Al le na to spek takl
zbu do wa ny zgod nie z kla sycz ny mi re gu -
$a mi dra ma tycz ny mi (jed no#' cza su, miej -
sca i ak cji), ko lej ny atak mor der cy zmu -
sza spo $ecz no#' do dzia $a nia. W ten
spo sób Kle in man tro ch% wbrew so bie
zo sta je wcie lo ny do od dzia $u Stra !y Oby -
wa tel skiej, a tro pie nie mor der cy osta -
tecz nie prze kszta$ ci si% w po dró! ku
#mier ci. 

Sche mat fa bu lar ny oraz te mat sztu ki
przy po mi na twór czo#' Fran za Kaf ki (Pro -
ces oraz opo wia da nie Przed s# dem), a Kle -
in man oka zu je si% wspó$ cze snym Jó ze fem
K. z na rze czo n& i ko chan k&, da rem nie usi -
$u j& cym zro zu mie' wy da rze nia, w któ re
zo sta$ wtr& co ny. Na co dzie( ca$ ko wi cie
po ch$a nia go pra ca w kor po ra cji i tro ska

o awans. Tym cza so wo ustruk tu ry zo wa ny,
ale do#' prze wi dy wal ny #wiat na gle oka -
zu je si% z$o t& klat k& za pew nia j& c& spo koj -
ne !y cie. Bo ha ter nie wie, co dzie je si%
na ze wn&trz zw$asz cza no c&, gdy jak ka! -
dy po rz&d ny oby wa tel #pi w swo im miesz -
ka niu. I oto zo sta je wy rwa ny ze snu,
a pu ka j& cy do drzwi oka zu j& si% po s$a( ca -
mi prze zna cze nia. Od wo $u j&c si% do je go
su mie nia oby wa tel skie go, ko le dzy obie cu -
j& mu udzia$ w eks cy tu j& cej ak cji. Kle in -
man ma ode gra' w niej wa! n& ro l%, cho'
osta tecz nie nikt nie wpro wa dza go w szcze -
gó $y, a on sam przyj mu je po sta w% wy cze -
ki wa nia. Po dej rze wa na wet, !e zo sta$ wy -
ty po wa ny na przy n% t%. Tym cza sem w#ród
obro( ców po rz&d ku pu blicz ne go za ostrza
si% kon flikt mi% dzy frak cja mi.
"mier' ist nie je w sztu ce na wie le spo -

so bów, ale w !y ciu wspó$ cze snych po trze -
bu je szcze gól ne go uza sad nie nia. Funk cjo -
nu je ja ko sen sa cja czy skan dal (bru tal ne
mor der stwa i nie po rad no#' po li cji), ale
tak !e do#' sen ty men tal na opo wie#' pro -
sty tut ki (Aga ta Ocho ta -Hu ty ra) o #mier -
ci gwiaz dy od da lo nej od Zie mi o la ta
#wietl ne. Po za tym ist nie j& tu po sta cie nie -
mal na zna czo ne #mier ci& – je den ze stra! -
ni ków prze !y$ #mier' kli nicz n&, a jed nost -
k& li mi nal n&, ba lan su j& c& mi% dzy sfe r&
!y wych i zmar $ych, jest ja sno widz, przy -
wie zio ny na szpi tal nym $ó! ku i pod $& czo -
ny do kro plów ki. To on po dej mu je trop
mor der cy i na pod sta wie za pa chu wska -
zu je Kle in ma na ja ko za bój c% -sza le( ca, co
omal nie ko( czy si% lin czem. W fi na le se -
ryj ny mor der ca zgod nie z ocze ki wa nia mi
wi dzów ata ku je raz jesz cze. I bo ha ter wi -
dzi w nim nie mal swo je lu strza ne od bi cie.

Sztu ka dia gno zu je wspó$ cze sno#': mi -
mo bra ku an ti do tum, sku tecz nej stra te gii
za bez pie cza j& cej przed #mier ci&, te mat ten
zo sta$ zmar gi na li zo wa ny, wy par ty, za -
miast wi%c tra dy cyj nych ale go rii raz po raz
przy bie ra in n& po sta', upo dab nia j&c si%
do swo ich ko lej nych ofiar, i jest nie od $&cz -

nym cie niem ka! dej z nich.
Wcho dzi w szcze li ny ich ist nie -
nia, wy ko rzy stu je nie uwa g%,
drob ne przy zwy cza je nia, z$e
na wy ki… Kle in man roz wa !a
wpraw dzie mo! li wo#' #mier ci,
opusz cza j&c no c& bez piecz ne
miesz ka nie, ale uzna je j&
za atry but sta ro #ci, kon se kwen -
cj% zu !y cia or ga nów we wn%trz -
nych. We d$ug nie go, cz$o wiek
przy po mi na ma szy n% z d$u -
go let ni& gwa ran cj&. Dla te go
#mier ci po szcze gól ne, miesz -
ka( ców przy wo $y wa nych z na -
zwi ska, po t% gu j& po czu cie za -
gro !e nia i przy po mi na j&, !e
wal ka wci&! trwa…

Isto t& przed sta wie nia, zda -
niem re !y se ra, jest „nie au ten -
tycz no#' ist nie nia i po czu cie
utra ty to! sa mo #ci”. G$ów ne
py ta nie, z któ rym mu sz& zmie -
rzy' si% po sta cie i wi dzo wie,
brzmi: kim je stem? Mo der ni -
stycz ny cz$o wiek bez w$a #ci -
wo #ci wspó$ cze #nie prze mie ni$
si% w cz$o wie ka bez to! sa mo -
#ci, nie wie, kim jest i na wet nie
jest za in te re so wa ny t& wie dz&.
Po sta cie Al le na nie ró! ni& si%
mi% dzy so b&. )y j& z dnia

na dzie(, za po mi na j&c o spra wach za sad -
ni czych, by na gle sta n&' w ob li czu #mier -
ci. "wiat Al le na, jak zwy kle, tr& ci gro te -
sk&, a ak tyw no#' bo ha te rów za le !y
od oko licz no #ci i to wa rzy sz& cych im
emo cji. Kle in man nie po tra fi pod j&' ja kie -
kol wiek de cy zji, jest za gu bio ny i wci&!
dzi wi si% #wia tu. Po zo sta li zda j& si% rów -
nie nie jed no rod ni: zwa rio wa ny dok tor
czy fi lo zo fu j& ca pro sty tut ka, cho' wszy -
scy od czu wa j& rów nie sil nie ta jem ni c%
#wia ta.

Kle in man wie lo krot nie po zo sta je sam
na pu stej sce nie, co w daw nym te atrze sta -
$o by si% pew nie oka zj& do wy g$o sze nia
mo no lo gu, ujaw nia j& ce go je go #wia to po -
gl&d czy prze s$a nie dla po tom nych, ale Al -
le now ska po sta' nie ma nic szcze gól ne -
go do po wie dze nia. Ta ki cz$o wiek
na sce nie wzbu dza #miech a! do chwi li,
gdy nie do strze !e my w nim sie bie. Wów -
czas to widz mu si sa mo dziel nie od po wie -
dzie' na py ta nie o isto t% #mier ci i w za -
le! no #ci od od po wie dzi przy j&' jed n&
z mo! li wo #ci – strach, re zy gna cja... Wszak
je #li praw d& jest to, co mó wi umie ra j& cy
Kle in man, !e „je dy nym wro giem jest
Bóg”, to wów czas dzia $a nia cz$o wie ka nie
po win ny kon cen tro wa' si% na tro pie niu
mor der cy, ale ra czej na upo rz&d ko wa niu
#wia ta, zbu do wa niu lep szej ko ali cji mi% -
dzy ludz kiej, któ ra za st& pi $a by daw n&
sztu k% do bre go umie ra nia sztu k& do bre -
go !y cia. W ka! dym ra zie spek takl cz% -
sto chow ski za rów no z po wo du prze s$a nia,
jak i do sko na $ej gry po wi nien sta' si% wy -
da rze niem obo wi&z ko wym.

JO AN NA WA RO* SKA

Wo ody Al len !mier", prze k!ad – An na Ko -
!ysz ko, opra co wa nie tek stu i re "y se ria – Wal -
de mar #mi ga sie wicz, sce no gra fia – Ma ciej
Prey er, mu zy ka – Ma te usz #mi ga sie wicz.
Te atr im. Ada ma Mic kie wi cza, pre mie ra
9 XI 2013.

O na g$ym 
i nie spo dzie wa nym
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Powiel kich prze #y ciach i wzlo tach na -
st$ pu je po wrót do co dzien no %ci,

nie raz do%& bru tal ny, ale tak si$ z'o #y 'o,
#e dla ka to wic kiej pu blicz no %ci mu zycz -
nej na st( pi' 'a god nie, w kil ku eta pach,
z któ rych jed nym z wa# niej szych by 'o wy -
ko na nie frag men tów ora to rium Stwo rze -

nie !wia ta Jó ze fa Hayd na w Mu zeum Ar -
chi die ce zjal nym (nie dzie la 19 stycz nia,
kon cert zor ga ni zo wa ny przez In sty tu cj$
„Si le sia”). Ja ko mot to te go kon cer tu na -
su wa j( mi si$ s'o wa, któ re wy po wie dzia'
nasz ksi(dz pro boszcz w cza sie te go rocz -
nej ko l$ dy: „kto% mu si umrze&, by kto% in -
ny móg' si$ na ro dzi&”. Wiel ki spek takl na -
ro dzin %wia ta: wód, zwie rz(t i pta ków,
na ko) cu za% lu dzi, mo gli %my prze #y&
dzi$ ki czwór ce wy traw nych ka to wic kich
ar ty stów: w ro l$ Ar cha nio "a Ra pha ela

wcie li' si$ ba ry ton Ma ciej Bart czak, Ga -

brie lem by 'a so pra nist ka Be ata Wit kow -
ska -Glik, par ti$ Urie la %pie wa' m'o dy te -
nor, jesz cze stu dent ka to wic kiej uczel ni
(w kla sie Ma cie ja Bart cza ka) Ma ciej
Go mu' ka, a na for te pia nie akom pa nio wa'
im Woj ciech Stysz. Ja ko #e dzie 'o wy ko -
ny wa no we frag men tach, za sz'a po trze -
ba prze pro wa dze nia s'u cha czy przez naj -
wa# niej sze mo men ty tre %ci ora to rium.
Za da nie to wy ko na 'a Bo #e na Gie bu row -
ska -Ga bry%, wpla ta j(c w swo j( opo wie%&
ele men ty „an ge lo lo gii”, uj$ tej nie tyl ko
od stro ny bi blij nej, ale i w aspek cie ró# -
nych mi to lo gii eu ro pej skich. Zo sta li %my
za tem g'$ bo ko wpro wa dze ni w te mat,
a za ra zem w na strój kon cer tu. Ów na strój
au ten tycz nie si$ na ro dzi', o co mo# -
na by 'o si$ nie co oba wia&, zwa #yw szy, #e
dzie 'o by 'o wy ko ny wa ne w wer sji bar dzo
okro jo nej, przede wszyst kim po zba wio -
nej par tii chó ral nych, któ re prze s( dza j(
o spe cy fi ce ga tun ko wej ora to rium ja ko ga -
tun ku cha rak te ry zu j( ce go si$ pew nym pa -
to sem, nad to za% po t$ g( brzmie nia. Mu -
zy ka Hayd na spraw dzi 'a si$ wszak #e
do sko na le w wer sji ka me ral nej. Uwy dat -
ni 'y si$ jej ce chy kla sycz ne: pro sto ta,
umiar, rów no wa ga %rod ków i tre %ci. Efek -
ty re to rycz ne sta 'y si$ mniej wy ra zi ste, co
oczy wi ste w przy pad ku, gdy par ti$ or kie -
stro w( za st$ pu je for te pian – in stru ment
o zna cz( co mniej szej ró# no rod no %ci ko -
lo ry stycz nej, za to w pe' ni wy st( pi 'a
na %wia t'o dzien ne me lo dyj no%& ja ko ce -
cha par tii wo kal nych. Mi mo obec no %ci
w nich wie lu kon wen cjo nal nych uk'a dów,
tchn$ 'y one %wie #o %ci( i bez po %red nio %ci(
wy ra zu, co za wdzi$ cza' „pa pa Haydn” ta -
len tom %pie wa ków, któ rzy pod j$ li si$
nie 'a twe go za da nia. Zgry* liw cy na zwa -
li by t$ uszczu plo n( pre zen ta cj$ „mu -
zycz nym er sat zem”, s'u cha cze neu tral nie
na sta wie ni – „spek ta klem w pi gu' ce”, ja
za ry zy ku j$ na je go okre %le nie ha s'o prze -
czy ta ne na ja kiej% re kla mie: „ma 'e jest
wiel kie”. Nie zbyt to ory gi nal ne, ale do -
brze mi si$ kom po nu je z za pa mi$ ta nym
efek tem, zresz t( owa wiel ko%& uwi$ zio -
na w ma 'ej for mie to prze cie# kar dy nal -
na ce cha mu zycz ne go kla sy cy zmu, któ -
ry re pre zen tu je dzie 'o Hayd na. 

MAG DA LE NA"DZIA DEK

pi li za szczy tu nie sie nia trum ny. Na uli -
ce War sza wy wy le g'o ca 'e mia sto, na wet
ci, któ rzy ni gdy nie by li w ope rze
na przed sta wie niu Hal ki czy Strasz ne go

dwo ru. Za bra k'o jed nak pie ni$ dzy
na grób. Cia 'o kom po zy to ra przez sze reg
mie si$ cy cze ka 'o na osta tecz ny po chó wek
w kryp cie ko %cio 'a %w. Ka ro la Bo ro me -
usza na Po w(z kach, na st$p nie kom po zy -
tor spo cz(' w ro dzin nym gro bie zbio ro -
wym. Do osob nej mo gi 'y, w miej scu
bar dziej pa rad nym, prze nie sio no szcz(t -
ki Mo niusz ki oraz je go #o ny Alek san dry,
mat ki dzie si$ cior ga Mo niu sz( tek, w ro -
ku 1908. „Za pra c$ umi 'o wa n(, za ko cha -
nie wiel kie, za pod no sze nie du cha, za sze -
rze nie pi$k na, za pie%) brat ni( – bez
po par cia, bez na gro dy, bez na dziei na ju -
tro…” – za 'ka' nad owym no wym na -
grob kiem po eta, wspo mi na j(c ty po wy los
pol skie go ar ty sty, któ ry sta' si$ wiel kim
do pie ro po %mier ci.

W ci( gu stu dwu dzie stu lat up'y wa j( -
cych od owe go 1908 ro ku, do ko na' si$
wiel ki po st$p. Dzi% nie tyl ko umie my sta -
wia& wspa nia 'e na grob ki swo im bo ha te -
rom i dba&, by za wsze – jak grób Hen ry -
ka Mi ko 'a ja Gó rec kie go, ozda bia 'y
%wie #e kwia ty – ale po tra fi my te# ce ni&
ich, za nim odej d(. 

Pod czas ostat nich trzy dzie stu lat swe -
go #y cia, pod czas któ rych Woj ciech
Ki lar funk cjo no wa' ja ko „+l( zak ze
Lwo wa”, do zna' od swo ich przy szy wa -
nych kra ja nów wie lu ge stów praw dzi wej
przy ja* ni. Mu zy cy ka to wic cy wzi$ li
go so bie za ho no ro we go opie ku na, by
nie rzec zbyt pa te tycz nie – pa tro na. Bo
prze cie# pa tro no wa' on, po cz(t ko wo
dys kret nie, po tem co raz bar dziej jaw nie,
%l( skie mu #y ciu kul tu ral ne mu, fir mo wa'
swo im na zwi skiem, a przede wszyst kim
swo j( mu zy k( tu tej sze in sty tu cje i roz -
ma ite ini cja ty wy. I cho& sza ra wil la
przy uli cy Ko %ciusz ki, w któ rej za -
miesz ki wa', naj pierw z #o n(, pó* niej ju#
sam, nie by 'a ani mu zycz nym sa lo nem,
ani klu bem po li tycz nym, ani ba z( sztur -
mo w( dla ja kich% od dol nych ru chów, sta -
'a otwo rem dla wszyst kich lu dzi do brej
wo li. Bo Woj ciech Ki lar chcia' dzie li&
si$ z lud* mi do brem – i ta ki zo sta nie za -
pa mi$ ta ny.

Woj ciech Ki lar

Kie dy ostat ni raz wi dzia 'am Woj cie cha
Ki la ra, a by 'o to na czerw co wym

przed pre mie ro wym po ka zie bio gra ficz -
ne go fil mu Cre do, nie zo rien to wa 'am si$,
#e w'a %nie si$ z na mi za czy na #e gna&. Ta
sa ma co zwy kle po go da w oczach
i uprzej mo%& w ge stach, a u%miech jak
naj bar dziej obec ny. Nie zna 'am cz'o wie -
ka tak do sko na le po go dzo ne go z #y ciem,
ja kim by' Ki lar w swo im „pó* nym okre -
sie”. Swo im by ciem i swo j( mu zy k( roz -
ja %nia' ciem ne stro ny ludz kiej eg zy sten -
cji, a i je go zna na po bo# no%& nie mia 'a nic
wspól ne go z prze cho dze niem „na tam t(
stro n$”. „Cie sz$ si$ da rem #y cia” – tak
ka za' za ty tu 'o wa& zbiór wy wia dów ze so -
b(, ja ki uka za' si$ w Kra ko wie w 1997
ro ku, i tak ju# zo sta 'o do ko) ca. 

XX -wiecz ni an tro po lo dzy uku li teo ri$
„sty lu pó* ne go”, na pod sta wie któ rej bu -
do wa no im po nu j( ce bio gra fie. Wszyst ko
pro wa dzi 'o w nich do osta tecz ne go spe' -
nie nia, a by 'o po prze dzo ne d'u gim sze re -
giem zna cz( cych za po wie dzi. Kil ka ta kich
bio gra fii na wet si$ uda 'o; ich bo ha te ro wie
zwy kle jed nak umie ra li m'o do. W przy -
pad ku Woj cie cha Ki la ra teo ria „sty lu
pó* ne go” w ogó le si$ nie spraw dzi 'a. Ar -
ty sta „do mkn('” bo wiem swo j( twór czo%&
ju# daw no, w la tach osiem dzie si( tych tam -
te go stu le cia, gdy spek ta ku lar nie zre zy -
gno wa' z po szu ki wa) le gi ty mi zu j( cych fa -
cho wo%& (w tym ro zu mie niu, ja kie
otrzy ma 'a ona w wie ku XX – wie ku
awan gard) i zwró ci' si$ w kie run ku mu -
zy ki „po wszech nej”, prze ma wia j( cej
do ka# de go %rod ka mi ca' ko wi cie zro zu -
mia 'y mi, wprost wy wie dzio ny mi z eu ro -
pej skiej mu zycz nej tra dy cji, przede
wszyst kim sa kral nej. Po nie wa# w tej
mu zy ce, jak to wie lo krot nie kom po zy tor
po wta rza', cho dzi 'o o do tkni$ cie sa crum.

Nie do tkni$ cie uczo ne, ro dzaj spe ku la cji,
ja k( jest na przy k'ad mu zy ka Oli vie ra
Mes sia ena, ani te# po ucza j( ce, z ja kim
spo ty ka my si$ u Pen de rec kie go. To by 'o
do ty ka nie na iw ne, fran cisz ka) skie, nie -
omal dzie ci$ ce. A za ra zem po wa# ne, tak
jak po wa# ne mo #e by& my %le nie dziec ka
(pierw szy za uwa #y' to Schu mann).
W przy pad ku mu zy ki Ki la ra licz ne w(t -
ki pro wa dz( w stro n$ tra dy cji, ale tej tra -
dy cji nie pró bo wa' on kon su mo wa&,
„prze tra wia&” na po #y tek swe go ar ty stycz -
ne go or ga ni zmu. S'yn ne po wie dze nie
Pen de rec kie go „wch'o n(& wszyst ko, co
za ist nia 'o”, w je go przy pad ku nie mia 'o
zu pe' nie za sto so wa nia. Ra czej „by& w tym
wszyst kim, co za ist nia 'o” – i nie prze sta&
by& so b(.

Na bo #e) stwo #a 'ob ne, w któ rym, dzi$ -
ki TVP Kul tu ra mo gli uczest ni czy& wszy -
scy, by 'o nie zwy kle uro czy ste i po brze -
gi wy pe' nio ne mu zy k(. Nie czu 'o si$
jed nak – co cza sem si$ zda rza – by mia -
'o cha rak ter kon cer tu. Po grze by -kon -
cer ty s( bo wiem pol sk( spe cjal no %ci(.
Sym bo licz ny by' w tym wzgl$ dzie po -
grzeb Sta ni s'a wa Mo niusz ki w Ro ku
Pa) skim 1872. Nie by 'o pol skie go mu -
zy ka, któ ry by si$ na nim nie zja wi', gra -
j(c i %pie wa j(c. Nie któ rzy (w tym da my
pro wa dzo ne przez Ma ri$ Ka ler gis) do st( -
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wa nych oneg daj na !a mach „Li te ra tu ry”
czy „Po li ty ki”. 

Wy bór sie dem na stu, po wsta j" cych
w la tach 1969-79 re por ta #y wspó! za !o #y -
ciel ki „Ga ze ty Wy bor czej” to ka me ral ne
opo wie $ci o sza rych oby wa te lach Pol skiej
Rze czy po spo li tej Lu do wej, któ rych lo sy,
cho% na pierw szy rzut oka nie wy ró# nia -
j" ce si& ni czym szcze gól nym, s" god ne
upa mi&t nie nia. Au tor ka „Czar ne go ogro -
du” prze pro wa dza roz mo wy z przed sta -
wi cie la mi ró# nych ga !& zi go spo dar ki,
kre $l"c in dy wi du al ne oraz zbio ro we por -
tre ty (nie tyl ko) przo dow ni ków pra cy.
W tek $cie „Na sa mie i na tra dy cji” przy -
bli #a czy tel ni kom hi sto rie eks pe dien tek
(oraz m& skie go „ro dzyn ka” w oso bie
Pa na An drze ja z dzia !u pie czy wa) z jed -
ne go z war szaw skich skle pów sa mo ob s!u -
go wych Spo !em, cy klicz nie mo der ni zo -
wa ne go z my $l" o do sto so wa niu si&
do „po trzeb” klien ta. Szcze gó !o wo roz pi -
sa ny har mo no gram dnia po szcze gól nych
pra cow ni ków za k!a du Ur sus w re por ta #u
„Co dzien nie” pod kre $la sto pie' ru ty ny re -
du ku j" cej pra cow ni ków do po zio mu au -
to ma tów, ale sta no wi tak #e wa# ny ele ment
re flek sji na te mat nie usta j" cej wal ki
z prze ciw no $cia mi lo su, w któ rej nie
bra ku je miej sca na pod no sze nie jed nost -
ko wych kom pe ten cji, by naj mniej nie tyl -
ko na p!asz czy( nie za wo do wej. 

Hi sto ria przed sta wio na w re por ta #u
„Zja da cze chle ba, nie anio !y” in try gu je
frag men ta rycz n" nar ra cj" (ko lej ne pod roz -
dzia !y przy po rz"d ko wa ne s" dniom ty go -
dnia wraz z pa su j" cym do nich me nu)
na te mat nie pi sa nej hie rar chii obo wi" zu -
j" cej w sto !ów ce FSO, uka zu j"c mi& dzy
wier sza mi spo sób dzia !a nia me cha ni -
zmów spo !ecz nej kon tro li. Pro blem ma -
ni pu la cji oraz ukry tej ma ni fe sta cji w!a dzy
sta no wi rów nie# osno w& tek stu „Je $li si&
od naj dzie my, to cu dow nie”, b& d" ce go
opo wie $ci" o obo zach ad op cyj nych,
na któ rych to sa me dzie ci ma j" mo# li wo$%
wy bra nia dla sie bie ro dzi ców, re kru tu j" -
cych si& z kr& gu bez dziet nych ma! #e'stw.
Przy naj mniej tak ca !y pro ce der wy gl" da
w teo rii – wszak jak udo wad nia re por ter -
ka, wy bór jest $ci $le ko or dy no wa ny przez
ch!od no kal ku lu j" cych pe da go gów, a je -
go mo ral ne kon se kwen cje cz& sto k!a d" si&
cie niem na emo cjo nal nej sfe rze $wie #o
upie czo nych ro dzi ców oraz ich po ciech. 

Roz mów cy Ma! go rza ty Szej nert cz& sto
zma ga j" si& ze spo !ecz nym nie zro zu -
mie niem, ba, wr&cz nie ch& ci" ze stro ny
oto cze nia, przede wszyst kim z po wo du
swo jej od r&b no $ci lub prób wy cho dze nia
po za obo wi" zu j" ce sche ma ty spo !ecz nych
za cho wa'. Do brym te go przy k!a dem jest
„T& sk no ta za sta r" siecz kar ni"” dia gno -
zu j" ca przy pa dek pew ne go in #y nie ra -
-wi zjo ne ra, któ re go tech no lo gicz na sche -
da nie zna la z!a god nych kon ty nu ato rów.
Z ko lei ma te ria! pod ty tu !em „Uli ca z la -
tar ni"” przed sta wia dzie je nie wi do mej ko -
bie ty (mat ki troj ga dzie ci), któ ra po mi mo
swej nie pe! no spraw no $ci nie tra ci wro dzo -
ne go opty mi zmu oraz pa sji, po zwa la j" cej
bo ha ter ce cie szy% si& #y ciem, któ re – jak
sa ma prze ko nu je – do $wiad cza w spo sób
nie do st&p ny dla osób zdro wych. Na to -
miast re por ta# „Któ r& dy na or le gniaz do”
jest za pi sem roz mo wy z dy rek to rem kwi -

u dwik Na po le on D& bic ki, uro -
dzo ny w Grzy ma! ko wie (ko !o
Kielc) ofi cer oraz uczest nik po -

wsta nia li sto pa do we go, po de por ta cji
do USA w 1836 ro ku za ci" gn"! si&
do od dzia !ów tek sa' skich do wo dzo -
nych przez pu! kow ni ka Ja me sa Wal ke -
ra Fan ni na. Po roz bi ciu przez ge ne ra !a
José Ur re& si! po wsta' czych w bi twie
pod Co le to pol ski wo jak do sta! si&
do nie wo li i zo sta! roz strze la ny w miej -
sco wo $ci Gol lad. Mo c" de cy zji kon -
gre su Re pu bli ki Tek sa su wszyst kim we -
te ra nom woj ny z Mek sy kiem oraz ich
spad ko bier com nada no zie mi&. W przy -
pad ku na sze go ro da ka by !o to bli sko pi&%
ty si& cy akrów zlo ka li zo wa nych w roz wi -
dle niu rzek Red i Wi chi ta, na któ rym wie -
le lat pó( niej od kry to po k!a dy ro py naf -
to wej. Spa dek po D& bic kim by! (i na dal
jest!) obiek tem za in te re so wa nia ze stro -
ny licz nych (praw dzi wych oraz fa! szy -
wych) dzie dzi ców dro gie go zmar !e go.
Pró by od zy ska nia ma j"t ku – dzi$ sza co -
wa ne go na su m& 10-40 mi liar dów do la -
rów – po dej mo wa ne jesz cze przed II woj -
n" $wia to w" zin ten sy fi ko wa no w cza sach
Pe ere lu, o czym Ma! go rza ta Szej nert nie
za po mnia !a wspo mnie% w re por ta #u pa -
tro nu j" cym ko lek cji jej tek stów dru ko -
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dzy' skie go gim na zjum, któ ry wspo mi na
tra gicz ne lo sy uczniów i na uczy cie li
zwi" za nych z pro wa dzo n" przez nie go
pla ców k", w cza sie woj ny wy wie zio -
nych do obo zów kon cen tra cyj nych lub si -
!" wcie la nych w sze re gi We hr mach tu. 

Au tor ka „)ród #y wych du chów” po raz
ko lej ny po twier dza swój ta lent do przed -
sta wia nia hi sto rii zwy k!ych, ob cych czy -
tel ni ko wi lu dzi w spo sób, dzi& ki któ re mu
wy da j" mu si& o wie le bli# si. Uni ka j"c po -
ku sy li te rac kiej pa re ne zy, Ma! go rza ta
Szej nert uka zu je po sta ci z krwi i ko $ci,
nie jed no krot nie na zna czo ne pi&t nem wiel -
kiej hi sto rii, po zwa la j"c nam le piej zro -
zu mie% ich pra gnie nia, am bi cje, na dzie -
je i nie po ko je, mo ty wa cje oraz po dej mo -
wa ne przez nich de cy zje. Twór czy ni
„Wy spy klu cza” z po wo dze niem, cho%
w nie wy mu szo ny spo sób ape lu je o sza -
cu nek dla ich ci&# kiej pra cy, wier no $ci po -
gl" dom czy god nej po zaz drosz cze nia
nie z!om no $ci w co dzien nych, wie lo -
aspek to wych zma ga niach ze „skrze cz" c"”
rze czy wi sto $ci". Co wa# ne, tek sty ze bra -
ne w to mie „My, w!a $ci cie le Tek sa su” uni -
ka j" ten den cyj ne go ob ra zo wa nia pe ere -
low skich re aliów, re je stru j"c tak #e chwi -
le jed nost ko wych ra do $ci, en tu zjazm p!y -
n" cy ze spe! nia nia pry wat nych pa sji oraz
ostro# ne, acz kol wiek nie bez pod staw ne
ma rze nia o lep szym ju trze. 

W roz mo wie z bo ha te ra mi swo ich re -
por ta #y Ma! go rza ta Szej nert przyj mu je
po sta w& cier pli wej, em pa tycz nej s!u -
chacz ki, po zwa la j"c im na swo bod n",
szcze r" wy po wied(, w pó( niej szym za -
pi sie uni ka j"c po ku sy wy ko rzy sty wa nia
ko lo kwia li zmów czy j& zy ko wych sty li -
za cji na $ro do wi sko we so cjo lek ty. Zbiór
„My, w!a $ci cie le Tek sa su” przy ku wa
uwa g& wy so kim po zio mem tek stów nie -
na gan nych pod wzgl& dem kom po zy cji,
b& d" cych przy k!a dem dzien ni kar skiej
sy nek do chy: mi kro ko smos bio gra ficz -
nych hi sto rii od zwier cie dla spo !ecz no -po -
li tycz ny ma kro ko smos de ka dy wy ty cza -
j" cej nar ra cyj ne ra my to mu o uni wer sal -
nym sk" di n"d prze ka zie. Przy pad ki ze -
bra ne przez Ma! go rza t& Szej nert sta no -
wi" bo wiem utka n" z (mniej lub bar dziej)
za ka mu flo wa nych alu zji, acz kol wiek
po zba wio n" jed no znacz nych ocen im pre -
sj& na te mat ab sur dów, dra ma tów oraz so -
cjo tech nicz nych ma new rów mi nio ne go
ustro ju. 

Czy ta ne z per spek ty wy cza su, opo wie -
$ci da my pol skie go re por ta #u sta no wi"
tak #e klucz od zro zu mie nia wie lu zja wisk
z na szej wspó! cze sno $ci przy po mi na j"c
nam, #e pod pew ny mi wzgl& da mi wca le
nie ró# ni my si& od na szych „pe ere low -
skich pro to pla stów”, a i nie jed ne go mo -
gli by $my si& od nich na uczy%. Opa trzo -
na moc no hu mo ry stycz nym ma te ria !em
zdj& cio wym ko lek cja „My, w!a $ci cie le
Tek sa su” do sko na le !" czy w so bie ele men -
ty za an ga #o wa nych hu man sto ries, hi sto -
rycz ne go do ku men tu, jak rów nie# so cjo -
lo gicz nej re flek sji na te mat na ro do wych
mi tów oraz sk!on no $ci ro da ków do kre -
owa nia fan ta stycz nych snów o po t& dze,
któ rych nie po tra fi my jed nak „do $ni%”
do ko' ca. 

PRZE MY S*AW PIENI+ ,EK

L

Ma! go rza ta Szej nert: My, w!a "ci cie le Tek -
sa su. Re por ta #e z PRL -u. Wy daw nic two Znak.
Kra ków 2013. S. 408. 



61

iotr Ibra him Kal was, pol ski pi -
sarz osia d!y w Alek san drii, po -
wra ca na ro dzi my ry nek z ko lej -

n" po wie #ci". W pew nych aspek tach
Mi! dzy rzecz przy po mi na wcze #niej sze
do ko na nia Kal wa sa – i tu od na le$%
mo& na w"t ki au to bio gra ficz ne (cho%
w znacz nie mniej szym stop niu ni&
w Do mu czy w Ta ri ce), roz wa &a nia au -
to te ma tycz ne, na wi" za nia do ar cy dzie!
li te ra tu ry pol skiej i #wia to wej, czy pró -
by kre acji okre #lo ne go #wia ta oraz od -
na le zie nia si' w nim. A to wszyst ko uj' -
te w nie stan dar do w" for m' – gdzie# po -
mi' dzy po wie #ci", ese jem, a po wiast k"
fi lo zo ficz n". Jed nak mi mo pew nych
ele men tów wspól nych, jest w Mi! dzy rze -
czy pew na #wie &o#%, któ ra sta wia t' po -
wie#% nie co wy &ej od do tych cza so wych
li te rac kich do ko na( Kal wa sa. 

Pod wzgl' dem fa bu lar nym naj now sza
ksi"& ka au to ra Ta ri ki przed sta wia si' do -
sy% pro sto, ale za ra zem in try gu j" co.
Oto Piotr – al ter ego au to ra – sie dz" cy
w ka wiar ni Bli kle go na No wym )wie -
cie po zna je pro fe so ra Ro ber ta de Ra zi -
na, któ ry zle ca mu do star cze nie sta re go
grec kie go ma nu skryp tu na Wy spy
Owcze. Po cz"t ko wy opór bo ha te ra prze -
!a mu je do pie ro so wi te wy na gro dze nie.
Po d!u giej po dró &y pi sarz tra fia na wy -
sp' Ey stu roy do do mu ta jem ni cze go Jo -
ha na Tor dens so na. To oso bli wy bu dy -
nek – pe! no w nim dzi wacz nych sprz' -
tów (jak na przy k!ad ze gar, któ re go
wska zów ki ob ra ca j" si' we wszyst kie
stro ny), po nu me ro wa nych drzwi, okien,
lu ster, po pl" ta nych ko ry ta rzy i owiec.
Sam go spo darz kil ku krot nie si' prze mie -
nia – jest po sta ci" enig ma tycz n", do sy%
de mo nicz n", nie kie dy wcho dzi w ro l'
prze wod ni ka po nie co dzien nym #wie cie
Mi! dzy rze czy – cho% w!a #ci wie Piotr mu -
si wszyst ko od kry% sa mo dziel nie, pró -
bo wa% od na le$% sens, a mo &e i sa me go
sie bie. 

Szyb ko ze wst' pu i #wia ta na wskro#
re al ne go (nie bez za sad nie Kal was na sa -
mym po cz"t ku do k!ad nie okre #la dzie(
i miej sce spo tka nia z pro fe so rem Ra zi -
nem), bo ha ter (ra zem z czy tel ni kiem) zo -
sta je wrzu co ny na p!asz czy zn' oni rycz -
n" (sa ma Mi! dzy rzecz za czy na si' opi -
sem wci"& po wra ca j" ce go snu, w któ rym
bo ha ter znaj du je si' w mie #cie jak z ob -
ra zu Geo r gia de Chi ri ca), a wresz cie
w prze strze( ma gicz n", znaj du j" c" si'
zu pe! nie po za rze czy wi sto #ci": „Ten
dom by! jak by na ze wn"trz. Na ze -
wn"trz rze czy wi sto #ci. W!a #ci wie ni gdy
nie uda !o mi si' usta li%, czym do k!ad nie
by!. Gdzie i kie dy by!; w ja kim wy mia -
rze” (s. 24). Dzi wacz ny dom Tor dens so -
na jest czym# wi' cej ni& pierw szym
przy stan kiem na d!u giej dro dze – to swo -
isty mi kro ko smos, któ ry or ga ni zu je
prze strze( ca !ej po wie #ci. Pó$ niej bo ha -
ter prze nie sie si' m.in. do #re dnio wiecz -
nej Bru gii, do mrocz ne go klasz to ru -
-zam ku, ro dem z Kaf ki, po wró ci do kra -
iny dzie ci( stwa i wa ka cyj nych wspo -
mnie(, czy wresz cie od wie dzi miej sce,
w któ rym roz gry wa si' dr' cz" cy go sen.
W tej po dró &y nie bra ku je li te rac kich 

A mo &e tyl ko czy ta? A kto czy ta?”
(s. 186), umniej sza swo j" ro l': „to prze -
cie& wszyst ko jest tyl ko na pi sa ne. To
tyl ko tekst na ekra nie kom pu te ra tam -
te go fa ce ta na ma !ym pa tio. Ja to czy -
tam. Ja czy tam to, co on pi sze” (s. 206),
by w in nym miej scu stwier dzi%: „To
tyl ko sen, gdzie# da le ko, w in nym
cza sie i wy mia rze. Prze cie& tak na praw -
d' le &' te raz w swo im po ko ju (…)
na wy spie Ey stu roy, a mo &e je stem
w swo im do mu w Alek san drii i #ni'”
(s. 112-113)). Po zor ne wy t!u ma cze nia,
nie tyl ko nie da j" od po wie dzi, ale
jesz cze bar dziej wszyst ko wi k!a j" – tym
sa mym zo sta je za kwe stio no wa ne aprio -
rycz ne za ufa nie, ja kim za zwy czaj ob -
da rza au to ra czy tel nik. 

Piotr Ibra him Kal was nie w"t pli wie
two rzy wiel k" li te ra tu r' – wy ma ga j" c",
skom pli ko wa n", nie jed no znacz n", a jed -
no cze #nie grun tow nie prze my #la -
n" – i naj now sza po wie#% po twier dza je -
go pi sar sk" kla s'. Pe! na nie ja sno #ci, fa! -
szy wych tro pów i zna ków za py ta nia
Mi! dzy rzecz wy my ka si' wszel kim
uogól nie niom, jest jed n" z tych ksi" &ek,
któ re mo& na od kry wa% wci"& na no wo
i z nie s!ab n" c" sa tys fak cj" czy tel ni cz".
Za pro po no wa na prze ze mnie w ni niej -
szym szki cu #cie& ka in ter pre ta cyj na jest
tyl ko jed n" z wie lu mo& li wych.

MI CHA* PA WE* URBA NIAK
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na wi" za( – w tek #cie nie przy pad ko wo
po ja wia j" si' na zwi ska Schul za (naj now -
sza po wie#% Kal wa sa ma w so bie co#
z Ksi' gi zna nej z Sa na to rium pod Klep -
sy dr"), wspo mnia ne go ju& Kaf ki czy
Bor ge sa. 

Trze ba przy zna%, &e Mi! dzy rzecz to na -
praw d' za ska ku j" ca pro za. Kal was
za nic ma przy zwy cza je nia czy tel ni cze,
pro wa dzi swe go bo ha te ra (a tak &e od -
bior c') przez stwo rzo ny #wiat zgod nie
z w!a sn" lo gi k". Au tor Ta ri ki ba lan su je
mi' dzy ko lej ny mi p!asz czy zna mi, ury -
wa w"t ki, opi su je na no wo ju& przed sta -
wio ne sce ny, po zwa la, aby wszyst ko to -
czy !o si' od po cz"t ku, mno &y zna ki za -
py ta nia, zdu mie wa, in try gu je. Jed no cze -
#nie po wie #cio wy Piotr wy da je si' rów -
nie zdez o rien to wa ny jak czy tel nik, sta -
j"c si' ofia r" prze strze ni, w któ r" wpad!:
„By !em w zwier cia dle ja kim# nie po j' -
tym; krzy wym, czu !em t' krzy wo#%, ten
nie -#wiat” (s. 84). Mi! dzy rzecz ota cza au -
ra wiel kiej nie wia do mej. Nie wia do mo
na wet, czy wszyst ko, co opi su je Kal was,
nie sta no wi je dy nie sen ne go oma mu 
– jak ju& wspo mnia !em, to nie przy pa -
dek, &e na po cz"t ku bo ha ter i od bior ca
wkra cza j" w ob r'b snu i by% mo &e
w tym #nie ju& po zo sta j" (sam Piotr nie
ma co do te go pew no #ci: „praw do po dob -
nie nie #ni', tyl ko pi sz' te s!o wa dla cie -
bie” (s. 12), ase ku ru je si' ju& na sa mym
po cz"t ku hi sto rii). 

Tym, co w naj now szej po wie #ci Kal -
wa sa naj istot niej sze, wbrew po zo rom
nie jest po pl" ta na, do#% nie po ko j" ca fa -
bu !a, sta no wi" ca w grun cie rze czy tyl -
ko nie zb'd ny do da tek do ca !o #ci al bo
ilu stra cj' okre #lo nych tez. Mi! dzy -
rzecz nie jest wy !"cz nie prze wrot n" gr"
z czy tel ni kiem (cho% i to bar dzo wa& -
ny aspekt tej ksi"& ki), ale przede
wszyst kim trak ta tem na te mat pi sa nia,
czy, ina czej mó wi"c, od wa& ne rzu ce -
nie wy zwa nia tra dy cyj nym pra wi d!om
po wie #cio wym i twór czym. Piotr Ibra -
him Kal was ja ko au tor or ga ni zu je
#wiat przed sta wio ny, ale rów nie& tkwi
(czy ra czej b!" ka si') w sa mym je go
cen trum (ja ko w!a sne al ter ego). Pi sarz
w tej pro zie jest za ra zem Bo giem, ale
i ele men tem po zba wio nym re al nej
w!a dzy, pod le g!ym in nym me cha ni -
zmom (Piotr cz' sto nie umie si' od na -
le$% w prze strze ni, do któ rej tra fia,
a jed no cze #nie po le ga na w!a snej in tu -
icji). Ina czej mó wi"c, nad pi sar skim
#wia tem nie ma si' kon tro li (ina czej ni&
na przy k!ad w Ra do #ci pi sa nia Wi s!a -
wy Szym bor skiej). Sam bo ha ter -pi -
sarz naj wy ra$ niej nie wie, nie tyl ko
do cze go ta hi sto ria do pro wa dzi, ale
rów nie& ja ki ma sens (swo istym lejt mo -
ty wem sta je si' kwe stia, któ r" mo& na
uj"% w for m' prze wrot ne go py ta nia:
„pi sz', czy sam je stem pi sa ny?”) Jed -
no cze #nie Kal was mi strzow sko igra
z przy zwy cza je nia mi czy tel ni czy mi, raz
po raz pod su wa j"c myl ne wy ja #nie nia
co do isto ty i re al no #ci ca !ej opo wie #ci
(Piotr py ta Jo ha na: „czy ty mnie pi -
szesz…?” (s. 54), aby pó$ niej za sta na -
wia% si': „Dzie je si' to, czy si' pi sze?

P

Piotr Ibrahim Kalwas Mi!dzyrzecz.
Wydawnictwo JanKa. Pruszków 2013.
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Mi cha Wro ski Zie lo ne po j -
cia, Wy daw nic two Mart -Gra,
Ryb nik 2013, s. 115.
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a zwy czaj o zie lo nym
po j ciu mó wi my wte -
dy, gdy je ste my prze -

ko na ni, e go nie ma my. Dzie -
je si tak w chwi li, gdy kto za -
da je nam py ta nie, na któ re nie
po tra fi my udzie li od po wie -
dzi. Cz sto do ty czy to spraw,
któ ry mi do td nie za prz ta li -
my so bie go wy. Do pie ro kon -
kret na czyn no, za ga je nie,
zwra ca nam na nie uwa g.
Mó wi my wte dy: „nie mam
zie lo ne go po j cia”, a spo sób,
w ja ki in to nu je my to zda nie,
kry je nu t dziw ne go nie do -
wie rza nia. Z ta kim wa nie
nie do wie rza niem od kry wa am
Zie lo ne po j cia Mi cha a Wro -
skie go. Po ka za y mi praw dy
oczy wi ste, ubra ne w za ska ku -
j co pro ste so wa.

Zie lo ne po j cia to zbiór afo -
ry zmów au tor stwa Mi cha a
Wro skie go, wy da ny nie daw -
no na ka dem Wy daw nic twa
Mart -Gra. Ska da si na nie -
go 670 by sko tli wych spo strze -
e, a sam ty tu na wi zu je do
na zwy blo ga pro wa dzo ne go
przez au to ra – Kra iny Zie lo ne -
go Po j cia. War to za zna czy, e
to ju czwar ta pu bli ka cja wy da -
na przez au to ra w tym ro ku.
Ksi ecz k po cha nia si je dy -
nym tchem, cz sto umie chem
re agu jc na praw dzi wo wpi -
su. Jak to u Mi cha a Wro skie -

go by wa – afo ry zmy s czym
w ro dza ju chwil spi sa nych
w ze szy cie co dzien ne go y -
cia. Ta kie go y cia, któ re jest
udzia em ka de go z nas. Std
i praw dy, któ re czy ta my, s
nam tak bli skie, zna jo me. Naj -
cz ciej do ty cz te ma tów, któ -
re prze wi ja j si w ca ej twór -
czo ci pi sa rza, z któ ry mi sty ka -
my si na co dzie – cza su, cha -
osu, mi o ci, ko smo su i na tu ry.
Dla cze go za tem nie mie li my
o nich zie lo ne go po j cia?

Zda niem Kry sty ny Du gosz -
-Kur cza bo wej z Uni wer sy te tu
War szaw skie go, klu czem do
zro zu mie nia „zie lo ne go po j -
cia”, jest ko lor, ozna cza j cy
nie doj rza o, a za tem rów nie
brak do wiad cze nia, któ re ua -
twi o by nam zna le zie nie od po -
wie dzi. W swo im wy wo dzie
od wo u je si ona do „zie lo -
nych lat” z Ody do mo do ci
Ada ma Mic kie wi cza, a za tem
cza sów na szej mo do ci, po -
chej, cho uskrzy dlo nej. To
czas, w któ rym nie in te re su j
nas wy wo dy m dr ców, dzie
dzie je si te raz, nie li czy si
wczo raj, a ju tro zda je si bar dzo
da le kie. y je my szyb ko i nie -
uwa nie, bez za sta no wie nia
mi ja my p dz ce chwi le. 

Ten okres Mi cha Wro ski
ma ju za so b, wszed bo -
wiem w wiek, w któ rym nie
przy stoi na iw na bez tro ska,
a na ka de z y cio wych zda rze
pa trzy si z m dro ci sta e go
by wal ca, do ko nu jc krót kiej
i traf nej ana li zy. Dzie lc si
z czy tel ni ka mi swo im zie lo nym
po j ciem, au tor nie sta wia si
jed nak w ro li mo ra li za to ra. Jest
jed nym z nas, kim, kto za uwa -
a rze czy wi sto, ale trak tu je j
z we so  swo bo d. W ksi -
ecz ce zna le mo e my pa ra -
fra zy zna nych po wie dze, hu -
mo ry stycz ne spo strze e nia
a na wet iro ni. „Zde cy duj si:
al bo chcesz mie swo je pi mi -
nut, al bo wiecz no…” – ar -
tu je so bie au tor z ludz kie go pra -
gnie nia osi gni cia sa wy. W in -
nym miej scu pi sze z po dob n
swa d: „Tak du go pra co wa
nad swo im wi ze run kiem, e
stra ci twarz”.

Pod su mo wa nie sa me go to mi -
ku zna la zam w in nym jesz cze
afo ry zmie. „Zgu bi e kwit do
prze cho wal ni ba ga u swo ich
do wiad cze”? – py ta Mi cha
Wro ski. I tym chy ba jest
przede wszyst kim zbiór Zie lo -
ne po j cia – ja sn i prze stron -
n prze cho wal ni ba ga u do -
wiad cze.

Wszyst kich za in te re so wa -
nych no wym to mi kiem od sy -
am na blog au to ra – do Kra iny
Zie lo ne go Po j cia Mi cha a
Wro skie go, www.mi chalw -
ron ski 45.blog spot.com.

AD RIA NA 
URGACZ -KU NIAK

Z

Isa bel le La fle che Ko cham
No wy Jork, Wy daw nic two Li te -
rac kie, 2013.
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o da praw nicz ka zo sta -
je prze nie sio na z biu ra
w Pa ry u do No we go

Jor ku. Pra cu je w du ej praw ni -
czej kor po ra cji, wy jazd do Sta -
nów trak tu je ja ko szan s
na awans i zo sta nie part ne rem.
Pro blem jed nak w tym, by to
osi gn, mu si zmie rzy si
z wy ma ga nia mi no wych wspó -
pra cow ni ków, zdo by ko lej nych
klien tów i wy pra co wa od po -
wied ni licz b go dzin. By te mu
po do a pra cu je od ra na do pó -
nej no cy, tak e w week en dy.
Ogra ni cza w ten spo sób znacz -
nie czas pry wat ny i y cie to wa -
rzy skie, wszyst ko za pew nia jej
fir ma. Ma a wy na j ta ka wa ler ka
su y je dy nie te mu, by od cza su
do cza su si w niej prze spa. Je
na mie cie, nia da nia za pew nia
fir ma w for mie ca te rin gu. W biu -
rze funk cjo nu je na wet spe cjal na
wa liz ka z awa ryj nym ze sta wem
po dró nym, by mo na by o wy -
je cha do klien ta w do wol nym
mo men cie, bez tra ce nia cza su
na pa ko wa nie. 

Wa dz spra wu je tu nie po -
dziel nie Bon nie, bez wzgld na
ko bie ta suk ce su, któ ra zle ca na -
szej za pra co wa nej Ca the ri ne
na przy kad spra woz da nie z dzia -
a j cych w oko li cy pral ni che -
micz nych, ja ko e wa nie po pla -
mi a swo j bluz k… Dziew -
czy na za gry za z by i… wy ko nu -
je kil ku stro ni co wy do ku ment
na te mat dzia al no ci owych
firm. Je dy n „nor mal n” oso b
jest jej asy stent – ho mo sek su ali -
sta hin du skie go po cho dze nia,

któ ry in te re su je si mo d – Ri -
kash. To on do ra dza praw nicz ce
gdzie si za ba wi i ubra. Ale
prze cie Ca the ri ne jest Fran -
cuz k, do bry styl ma w ge nach.
Za tem gdy po ja wia si mo li -
wo pra cy dla Dio ra, jest wnie -
bo wzi ta. To nic, e zle co no jej
jesz cze kil ka in nych prac, da so -
bie ra d. Znaj dzie te czas na ro -
mans z bar dzo przy stoj nym
i hoj nym klien tem. Ma my bar -
dzo in te re su j cy ob raz ro do wi -
ska no wo jor skich praw ni ków,
któ rzy s po dob no naj bar dziej
na ra o n na de pre sj gru p za -
wo do w na wie cie. Czy war to
do nich na le e? Ta kie py ta nie
wci za da je so bie Ca the ri ne.

Czy nie brzmi to jak sce na riusz
se ria lu Al ly McBe al? Ow szem.
Ale spra wy, któ re pro wa dzi bo -
ha ter ka s znacz nie do kad niej
opi sa ne, co wiad czy o tym, e
au tor ka wie, o czym pi sze, a jej
ksi ka nie do ty czy wy cz nie
biu ro wych roz gry wek i skan da -
li ków ser co wych. W po wie ci
mó wi si o lo jal no ci wo bec fir -
my i klien ta, ale tak e o wier no -
ci so bie i swo im ma rze niom.
Ca the ri ne jest zde spe ro wa na.
Chce od nie suk ces w swo jej
bran y, ale co jej pod po wia da,
e czy ni to tak na praw d wbrew
so bie, bli ski suk ces wca le nie
spra wi, e sta nie si szcz liw sza.
Ow szem, b dzie za ra bia wi cej,
b dzie bar dziej po wa a na w ro -
do wi sku praw ni czym, ale na -
wet nie b dzie mia a kie dy tych
pie ni dzy wy da wa. Szczur wy -
gry wa j cy w wy ci gu szczu rów
na me cie na dal jest szczu rem.
Ca the ri ne po sta na wia jed nak
pój za go sem ser ca i zmie ni
swo je y cie. Od za wsze in te re so -
wa a si mo d. Po zo sta je te raz
tyl ko jed no: po cze ka na mo ment
a od wa ga do go ni pa sj. To bar -
dzo ad ne zda nie prze wi ja si kil -
ka ra zy. Gdy po ja wia si szan sa
po wro tu do Pa ry a i zmia ny
pra cy, co wi e si tak e z no -
wym zwiz kiem, Ca the ri ne prze -
sta je si wa ha. Ko ci zo sta y
rzu co ne, te raz tyl ko wy star czy je
po zbie ra. O jej ko lej nych lo sach
do wie my si z ko lej nej ksi ki:
Ko cham Pa ry. My l, e war to
do niej zaj rze, by prze ko na si,
e wiat, o któ rym by mo e wie -
lu ma rzy, nie wie le ma wspól ne -
go z ra jem. Wszyst ko jest oku -
pio ne nie wdzicz n pra c. Au tor -
ka po ka zu je to w zna ko mi ty
spo sób, sto su jc nar ra cj w cza -
sie te ra niej szym, co pod kre la
efekt, e wszyst ko dzie je si
nie ja ko na na szych oczach. No -
wy Jork ja wi si ja ko miej sce,
gdzie pie nidz ogry wa wio d c
ro l, a po ka zy wa nie si w stro -
jach z naj now szych ko lek cji zna -
nych pro jek tan tów jest je dy nym
spo so bem, by za ist nie. Wszyst -
ko opar te na grze po zo rów. Da -
je to wie le do my le nia, cho to
w za my le mo e si wy da wa
lek ka lek tu ra dla ko biet.

KA TA RZY NA KRZAN

M
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y daw nic two Znak po sta no wi -
o wzno wi ksi k Za dzie -
wi t fa l pió ra Ma rie He -

aney. U pod staw de cy zji, by po osiem -
na stu la tach przy po mnie pol skie mu
czy tel ni ko wi zbiór ir landz kich le gend
w tu ma cze niu Mie czy sa wa Go dy nia, le -
go za pew ne pra gnie nie uczcze nia pa -
mi ci zmar e go w ubie gym ro ku m a
au tor ki, zna ne go po ety i no bli sty  Se -
amu sa He aney’a (1939-2013). Wy bra am
w tym miej scu okre le nie uczcze nie
pa mi ci, cho cia du o od po wied niej sze
by o by praw do po dob nie wy ko rzy sta nie
ko niunk tu ry, któ ra w li te rac kiej bio gra -
fii po ja wia si dwa ra zy  po otrzy ma -
niu No bla, ewen tu al nie in nej pre sti o wej
na gro dy, oraz po mier ci pi sa rza. W dru -
gim przy pad ku ry nek ksi gar ski za pe -
nia j nie tyl ko re edy cje twór czo ci
zmar e go li te ra ta, ale rów nie cz sto
utwo ry krew nych i przy ja ció, dla któ -
rych sy tu acja ta sta je si oka zj do de -
biu tu lub od ku rze nia daw no nie pu bli ko -
wa nych ty tu ów. 

W przy pad ku re cen zo wa ne go to mu
ma my do czy nie nia z ostat ni mo li wo -
ci. Wy daw ca si gn po go to wy i zna -
ny mu ma te ria, li czc za pew ne na wy -
wo a nie u od bior cy po zy tyw nych sko ja -
rze z oso b m a pi sar ki, co mia o by
za gwa ran to wa wy so k sprze da na ka -
du. Ta ka po sta wa wy da je si susz na, gdy
oce nia my j ja ko ele ment dzia a mar -
ke tin go wych. Jed nak ksi ka nie jest pro -
duk tem ad nie opa ko wa nym, z do br,
chwy tli w na zw. A przy naj mniej nie po -
win na za trzy my wa si na tym po zio mie.
Nie ste ty po za wspo mnia n wy ej przy -
czy n wzno wie nia zbio ru Za dzie wi t
fa l nie do strze gam w tek cie ad nych
wa lo rów, któ re po twier dziy by susz no
de cy zji o po now nym wy da niu tej pu bli -
ka cji.

Le gen dom snu tym przez Ma rie He -
aney bra ku je przede wszyst kim ga w -
dziar skiej nar ra cji. One nie s opo wie -
dzia ne, a je dy nie ska ta lo go wa ne. Au tor -
ka za re je stro wa a naj wa niej sze fak ty
i oso by, przed sta wia jc je j zy kiem po -
spo li tym, po su gu jc si nie licz ny mi
rod ka mi ar ty stycz ne go wy ra zu, bu du -
jc zda nia w szkol ny spo sób i wy pe nia -
jc je nie rzad ko uster ka mi sty li stycz ny -
mi. Czy tel ni ka nie urze ka ob ra zo wo li -
te ra tu ry oral nej, z któ rej po da nia wy ro -
sy, ale osa cza go mno go szcze gó ów
od no to wa nych na po do bie stwo in dek -
su oso bo we go czy przed mio to we go.
Od bior ca zo sta je za rzu co ny imio na mi,
rze cza mi, opi sa mi mor derstw i roz ma -
itych nad na tu ral nych czy nów ir landz kich
bo ha te rów, ale wa ci wie nie wie, cze -
mu to wszyst ko su y. Nie po tra fi te uo -
y wy cin ków rze czy wi sto ci przed -
sta wio nej w ja k jed n, spój n ca o.
Z po wo du spra woz daw cze go sty lu wy -
po wie dzi, re je stru j ce go ka dy gest,
oraz nie sfunk cjo na li zo wa nia wie lu wy -
mie nio nych de ta li le gen dy utra ci y sw
po etyc k lek ko. W miej sce tej ostat -
niej wkra do si na to miast ci e nie ju

ciem no ci. Jak wie le do bra wnio so jej
na wró ce nie na chrze ci ja stwo po ka zu -
je cho cia by le gen da o dzie ciach Li ra,
za mie nio nych przez ma co ch w a b dzie.
Kl tw dzie wi set let nie go prze by wa -
nia w cia ach pta ków zdej mu je z ro dze -
stwa do pie ro gos dzwo nów ko ciel nych
i lub kró la z Pó no cy z kró lo w z Po -
u dnia.

Uni wer sa lizm po da jest je dy nym po -
wo dem, dla któ re go war to si gn po pu -
bli ka cj Ma rie He aney Za dzie wi t fa -
l. Po zna nie ko lej nych lu do wych m dro -
ci na te mat ludz kiej na tu ry i me cha ni -
zmów ste ru j cych hi sto ri wia ta z pew -
no ci przy nie sie od bior cy po y tek.
Szko da tyl ko, e au tor ce za bra ko umie -
jt no ci snu cia opo wie ci, a jej nar ra cja
da le ka jest od ga w dy. Z te go po wo du
opo wie ci He aney utra ci y kon takt z tra -
dy cj oral n, z któ rej wzi y po cz tek.

KA TA RZY NA BE RE TA
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nie ku pu bli cy sty ce, ale wrcz szkol ne -
mu wy pra co wa niu. Wresz cie trze ba
pod kre li, e w nar ra cji cz sto po ja wia
si cha os, nad któ rym trud no cza sa mi za -
pa no wa si  czy tel ni czej wo li.

Oczy wi cie wszyst kie wy mie nio ne
man ka men ty mo g wy ni ka nie tyl ko ze
sa bo ci warsz ta to wych Ma rie He aney,
ale tak e ze le opra co wa ne go tu ma cze -
nia. Trud no roz strzy ga tu taj o pro cen -
to wym po dzia le od po wie dzial no ci
za ni ski po ziom ar ty stycz ny oma wia nej
pu bli ka cji.

Lek tu ra zbio ru Za dzie wi t fa l po -
zo sta wia jed nak w czy ta j cym co naj -
mniej dwie wa ne, cho by mo e ma -
o od kryw cze my li. Po pierw sze, wszel -
kie mi tycz ne i le gen dar ne hi sto rie s li -
te rac kim za pi sem ob ser wa cji, ja kim
ludz ko pod da je sa m sie bie. Wszyst -
kie woj ny, bi twy, po tycz ki, ro man se,
gwa ty, kra dzie e, bra to bój stwa s ni -
czym in nym, jak od zwier cie dle niem
isto ty praw dzi wych dzie jów wia ta.
Mo na po wie dzie, e to hi sto ria ubra -
na w mi to lo gicz ny, cza sa mi ba nio wy
ko stium. I nie w praw do po do bie stwie
wy da rze czy po sta ci tkwi ich praw dzi -
wo, ale w tym, e pod po etyc ko ci ob -
ra zów ukry ta jest wni kli wa oce na lub
g bo kie prze czu cie me cha ni zmów i pra -
wi do wo ci od po wie dzial nych za ksztat,
ja ki na co dzie i na prze strze ni dzie jów
przyj mu j re la cje mi dzy ludz kie. Po -
wszech no owych me cha ni zmów od bi -
ja si w uni wer sal no ci mi tów, le gend
i ba ni. Praw dy przez nie prze ka zy wa -
ne s ak tu al ne w ka dym cza sie
i pod ka d sze ro ko ci geo gra ficz n.
Z te go te po wo du opo wie ci po wsta e
w sta ro yt nej Gre cji i Rzy mie, w ple mio -
nach Ma jów, Az te ków czy In ków, w kr -
gu kul tu ry so wia skiej, ger ma skiej, ro -
ma skiej, an glo sa skiej, ja po skiej czy
hin du skiej ma j wie le po dob nych ele -
men tów. Lu dzie za wsze i wsz dzie pod -
le ga j tym sa mym pra wom psy cho lo -
gicz nym i so cjo lo gicz nym, któ rym ka -
da kul tu ra pró bu je nada wa sn for m
opo wie ci mi tycz nej czy le gen dar nej,
ma j cej tu ma czy czon kom spo ecz no -
ci ota cza j cy ich wiat, je go prze -
szo, te ra niej szo i przy szo.

Po dru gie, zbiór Ma rie He aney uwia -
da mia czy tel ni ko wi, e dzie je ludz ko ci
to swo ista hi sto ria przy py wów oraz od -
py wów wo jen i po ko ju. To tak e fa lo -
wa nie mi o ci i nie na wi ci, wier no ci
i zdra dy, sza cun ku i po ni e nia, praw dy
i kam stwa. Jed nym so wem, to ci ge
prze pla ta nie si prze ci wiestw, któ re s
nie ustan nie w opo zy cji do sie bie, d c
do do mi na cji lub rów no wa gi si. Wy ra -
zem owej si nu so idy jest wal ka do bra ze
zem, któ rej nie bra ku je rów nie w le gen -
dach ir landz kich, cho cia ksi ka
Za dzie wi t fa l przed sta wia kraj w.
Pa try ka ra czej ja ko miej sce opa no wa ne
przez zo. Ta kie przy naj mniej s opo wie -
ci z cy klu mi to lo gicz ne go, ul ster skie -
go i fe nia skie go. Ir lan dia sprzed epo -
ki swe go wiel kie go mi sjo na rza to kra ina

W

Ma rie He aney: Za dzie wi t fa l. Ksi ga le -
gend ir landz kich. Prze. Mie czy saw Go dy.
Kra ków 2014, ss. 256
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Z ogrom n przy jem no ci prze czy ta em, bo do brze

to na pi sa ne, jed nak przede wszyst kim ze wzgl du
na bo ha ter k. Mia em szcz cie ogl da w Te atrze l -
skim naj wik sze kre acje Bo gu si (od syn nej Yvet te
w Mat ce Co ura ge Brech ta w re y se rii Li dii Zam kow),
ma o te go – wspó pra co wa li my przy ró nych pro duk -
cjach Ra dia Ka to wi ce a tak e w ka ba re cie „ru ba”.
Z tam tych cza sów mam jak naj lep sze wspo mnie nia.
Mu rzy ska by a pro fe sjo na list k, ale te wiet n
„ko le an k z pra cy” – in te li gent n, z po my sa mi,
przy tym dow cip n. Jed nak do pie ro te raz czy ta jc
ksi k Wach -Ma lic kiej uzmy so wi em so bie, e
w ci gu tych kil ku lat wspó pra cy Bo gu sia prak tycz -
nie nie mó wi a w ogó le o swo im y ciu pry wat nym.
O te atrze – ow szem, o nie któ rych re cen zen tach pra -
so wych – tak, ale o rze czach oso bi stych ni gdy. Do pie -
ro z tej bio gra fii (nie ko niecz nie „no stal gicz nej”, bo spo -
ro w niej aneg dot we so ych) do wie dzia em si wie lu
rze czy o jej ro dzi nie, „zwy kym” y ciu, jej przy ja -
niach. 

Hen ry ka Wach -Ma lic ka: Bo gu mi a Mu rzy ska.
Bio gra fia no stal gicz na. Wyd. „lsk” Spó ka z o.o.
Wy daw nic two Na uko we, Ka to wi ce 2014, s. 322.

Ksi ka zna ne go l skie go dzien ni ka rza (a tak e
przez po nad 3 la ta re dak to ra na czel ne go „Wie czo ru”)
ska da si z trzech cz ci. Pierw sza za ty tu o wa na zo -
sta a „Opo wia da nia”, cho s to wa ci wie wspo mnie -
nia zwi za ne z ty tu o wym Do mem Pra sy (ale nie tyl -
ko). Znaj dzie my tu opis dzien ni kar skie go y cia w cza -
sach re al ne go so cja li zmu, po ja wia j si au ten tycz ne
po sta cie z te go ro do wi ska i to „po na zwi sku” (z tym,
e nie za wsze). Jest to jed nak bar dziej „po dró sen -
ty men tal na” ni po ka za nie pro pa gan do wej ma chi ny
PRL. W cz ci dru giej „Na re por ter skich cie kach”
do mi nu j tek sty zwi za ne ze spor tem, np. „Po dró e
z Gór ni kiem”, czy „Ko la cja z Na sta se”. W cz ci trze -
ciej „Re por ta e” za mie ci au tor re por ter skie re la cje
gów nie z po dró y za gra nicz nych. Bio rc pod uwa g
cza sy, w któ rych Lu dwi czek pra co wa, by o te go nie -
wie le. Dla mnie oso bi cie in te re su j ce by a in for ma -
cja, e to au tor W cie niu Do mu Pra sy ja ko pierw szy
„by mo e” od kry ta lent li te rac ki Wod ka Pa niew -
skie go.

Cze saw Lu dwi czek: W cie niu Do mu Pra sy. Wyd.
„lsk” Spó ka z o.o. Wy daw nic two Na uko we,
Ka to wi ce 2013, s. 244.

Uka za nie si pol skie go prze ka du Pierw szej po lki
Bien ka w 1983 ro ku by o – przy naj mniej na l -
sku – wy da rze niem. Po wie od cho dzi a bo wiem
od – de li kat nie mó wic – ste reo ty pów „pia stow ska zie -
mia” al bo „nie miec ki Wschód”. Po ka zy wa a wie lo et -
nicz no i wie lo kul tu ro wo l ska. Po ka zy wa a lo -
sy lud no ci po gra ni cza za wsze do wiad cza nej przez hi -
sto ri. Ilo na Co pik ana li zu je twór czo Bien ka w wie -
lu aspek tach kon cen tru jc si jed nak na „prze strze ni
kul tu ro wej” – od mi tu Ar ka dii z cza sów gli wic kie go
dzie ci stwa pi sa rza, a po l skie pro ble my z to sa mo -
ci wy ni ka j ce ze skom pli ko wa nych dzie jów tej
kra iny. Ksi ka jest pra c na uko w, bar dzo so lid nie zre -
ali zo wa n, wy cho dz c jed nak po za li te ra tu r, po za
twór czo jed ne go tyl ko pi sa rza. My l, e kon sta ta -
cje i re flek sje au tor ki mo gy by by istot nym go sem
w to cz cej si dzi dys ku sji o l sku, wt pi jed nak
w to, e któ ry kol wiek uczest nik tej de ba ty z ni mi si
za po zna.

Ilo na Co pik: Po mi dzy Gli wi ca mi a Gle iwitz.
Prze strze kul tu ro wa mia sta w pi sar stwie Hor sta Bien -
ka. Wyd. „lsk” Spó ka z o.o. Wy daw nic two Na -
uko we, Ka to wi ce 2013, s. 256.

Tej mo nu men tal nej pra cy nie da si omó wi w krót -
kiej no cie. O jej tre ci in for mu je roz bu do wa ny ty tu.
Bli sko 700 stron, na wet je li spo r cz pu bli ka cji wy -
pe nia j zdj cia i re pro duk cje do ku men tów (od list in -
ter no wa nych po sa ty rycz ne ry sun ki) to dzie je „So li dar -
no ci” tyl ko w jed nym, w do dat ku nie wiel kim wte dy
wo je wódz twie biel skim, przy tym cz cio wo rol ni czym,
z en kla wa mi tyl ko prze my su. Au tor wy ko na ogrom -
n pra c prze gl da jc ar chi wa, stu diu jc pra s pod ziem -
n, za po zna jc si z licz ny mi opra co wa nia mi i wia -
dec twa mi. Dla mnie, pa mi ta j ce go do brze tam te
cza sy, naj bar dziej in te re su j cy by frag ment do ty cz -
cy „Trze cie go Sze re gu”. Po in ter no wa niu przy wód ców
i pó niej szym aresz to wa niu ich na stp ców, zwy kli ro -
bot ni cy stwo rzy li t struk tu r, któ rej SB du go nie po -
tra fi o roz pra co wa. Ka pi tal ne ró do wie dzy o naj now -
szej hi sto rii.

Da riusz W grzyn: Od pierw sze go straj ku do „Trze -
cie go Sze re gu”. NSZZ „So li dar no” Re gion Pod be -
ski dzie (1980-1983). Opis kon flik tu po li tycz ne go.
Wyd. IPN Ko mi sja ci ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na -
ro do wi Pol skie mu, Od dzia w Ka to wi cach, Ka to wi -
ce 2013, s. 668.

Ten to mik po ezji sko ja rzy mi si z Wid mem wol -
no ci Bu nu ela. Re y ser w tym fil mie tro ch (mo e
na wet bar dzo) kpi so bie z pu blicz no ci al bo j pro -
wo ku je. Pocz tów ki – widz ma pra wo tak przy pusz -
cza – por no gra ficz ne, oka zu j si po chwi li wi docz -
ka mi z za byt ka mi eu ro pej skiej ar chi tek tu ry. Kto, kto
wy da je si bo ha te rem fil mu, na gle zni ka, a je go miej -
sce zaj mu je po sta – wy da wa o by si – epi zo dycz -
na, by po chwi li te prze pa. To mo e nie któ rych
dra ni. Po dob nie jest z wier sza mi Fok sa, któ ry nie
pro wa dzi czy tel ni ka w kie run ku przez nie go ocze -
ki wa nym. Ba, cza sem pro wa dzi go do ni kd al bo
wrcz wy pro wa dza w po le. Mnie ta po ezja od po wia -
da, po do ba mi si gra au to ra z od bior c, roz bi ja nie
li nio we go to ku my le nia czy oczy wi sto ci sko ja rze.
Dla przy ka du cy tu j je den z wier szy: Wia do mo, 
cze go ma si / czo wiek trzy ma. No, / nie wiem. Za -
wsze mo na / wzi do r ki t ksi k. / Wszyst ko 
jed no, gdzie si j otwo rzy, / prze wa nie jed nak 
w ó ku. 

Da rek Foks: Roz mo wy z gu chym psem. [Se ria:
„Bia e kru ki, czar ne owce”]. Wyd. Dom Li te ra tu -
ry w o dzi, ód 2013, s. 80.

Nie szcz dz od daw na po chwa te mu pe rio dy ko wi
ka to wic kie go IPN, mu sz jed nak przy zna, e ten nu -
mer nie co mnie za sko czy, po nie wa je go mo ty wem
prze wod nim jest… sport. Ni by wszy scy wie dz, e
w PRL, czy mo e ra czej we wszyst kich kra jach tzw.
blo ku by „po li tycz ny”, przy po mnij my cho by boj ko -
ty igrzysk olim pij skich – ten „ich” i ten „nasz”.
W Cza sy pi mie zna le mo na na to miast tek sty zwi -
za ne z na szym re gio nem, któ re pre zen tu j hi sto ri dzi
prak tycz nie za po mnia n al bo na wet nie do cie ra j c
do wia do mo ci spo ecz nej w mo men cie dzia nia si.
Ruch Cho rzów – klub pol ski – oskar a ny by o „sze -
rze nie niem czy zny”. Kie dy Gór nik Za brze gra z Man -
che ste rem Uni ted (w es bec kiej no tat ce na pi sa no „Uni -
tet”) ca y wy si ek sub skie ro wa ny by na to, e by za -
chod ni dzien ni ka rze nie do wie dzie li si ni cze go
o trwa j cych wte dy roz ru chach mar co wych. Gro te sko -
we? Tak, ale te war te przy po mi na nia, e by nikt nie po -
wta rza: „za ko mu ny by o le piej”.

Cza sy pi smo o hi sto rii Gór ne go l ska nr 2/2013.
Wyd. IPN Ko mi sja ci ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na -
ro do wi Pol skie mu, Od dzia w Ka to wi cach, Ka to wi -
ce 2013, s. 208.
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Kie dy w ro ku 1956 tra fi em do bu dyn ku przy pla cu Wol no ci 2,
mie ci a si tam Dy rek cja „Do mu Ksi ki”, e wsze dem do Pa -

a cu Gold ste inów do wie dzia em si wie le lat pó niej.
Do dzia u re kla my zo sta em ci gni ty z ksi gar ni, któ rej okna

wy sta wo we usi o wa em kszta to wa tro ch ina czej, co zo sta o za -
uwa o ne przez prze cho dz ce go tam t dy Dy rek to ra.

W re kla mie na pod da szu po wy sze go obiek tu pra co wa o ju dwo -
je mo dych pla sty ków Kry sty na M. i Sta szek B. 

Przy j ty z ycz li w re zer w, sta ra em si po my sa mi do rów ny -
wa ich za wo do wej bie go ci.

Ca y mi dnia mi by li my za j ci wy pi sy wa niem na bry sto lu jed no -
brz mi cych tek stów: „Ksi gar nia pro wa dzi sprze da pod rcz ni ków
szkol nych”. 

Pra cy by o jesz cze na bar dzo wie le dni...
Któ re go dnia wzbo ga co ny wie dz z in nych ró de, zja wi em si

w pra cy z sza blo na mi i e la ty no wym wa kiem. Pdz le po w dro wa -
y do szu fla dy – ru szy a pro duk cja. 

Ju w pierw szym dniu do rów na li my nor mom wy pra co wy wa nym
przez Win cen te go Pstrow skie go w gór nic twie. 

Moi no wi przy ja cie le, za cz li mnie da rzy wy czu wal nym sza cun -
kiem. 

Ty go dnio wa nor ma zo sta a wy ko na na, wy star czy o co dzien nie wy -
da wa po pa r sztuk...

W miej sce uwol nio ne go cza su wpro wa dza li my atrak cyj niej sze
i roz ryw ko we for my sp dza nia eta to wych go dzin. Szo do brze, lecz
spra wa si ry pa...

Ku mo je mu za sko cze niu, za wio dem po ka da ne we mnie na dzie -
je na czal stwa i opu ci em do bro wol nie pod da sze pa a cu. skd mia -
em pik ny wi dok na po u dnio w cz mia sta. 

Po la tach pa ac sta si sie dzi b TPPR, mia sa l ki no w, co dla
nas stu den tów ASP, nie by o bez zna cze nia, wo bec ro dz cych si pla -
nów u An to nie go Ha lo ra. 

By to czas ist nie nia kin stu dyj nych, w któ rych sta wa o si mo -
li we obej rze nie wie lu fil mów ki ne ma to gra fii wia to wej ina czej nie -
do stp nych. An to ni wraz z gru p ki no ma nów utwo rzy nasz Stu -
denc ki Dys ku syj ny Klub „Ki no oko”, i tak w czwart ki o 19.00 za -
sia da em w sa li ki no wej pa a cu, z któ re go mnie kie dy eks mi to -
wa no. 

Ogl da li my wg wa sne go pro gra mu to, czym dys po no wa o cen -
tral ne ar chi wum fil mo we ale i obo wiz ko wo przed ka dym pro gra -
mem fil my ani mo wa ne Pi xie and Di xie.

Kie dy wy cho dzc z se an su za wa y li my w ko szu na mie ci plik
le gi ty ma cji sto wa rzy sze nia, by y pu ste, za bra li my pa r nie wie dzc
jesz cze co z ni mi zro bi my.

Po mys zro dzi si ju na stp ne go dnia, za cz li my przyj mo wa
czon ków do sto wa rzy sze nia, obie cu jc dar mo we wy ciecz ki
do Zwiz ku Ra dziec kie go, przy zni ko mych pi ciu zo tych wstp -
ne go. Po ta kich obiet ni cach ry cho ro ze szy nam si le gi ty ma cje a ka -
sa uro sa na ty le, by na by kil ka bu te lek wi na „pa ty kiem pi sa ne go”,
mi y to by wie czór przy ja ció kra ju rad. Po pi ja jc, ujaw ni li my oczy -
wi sty szwin del z le gi ty ma cja mi... do wie dzie li si o tym wszy scy no -
wo przy j ci, z wy jt kiem Wit ka Bu li ka, któ ry stro ni od pi j cych wi -
na owo co we i przed cza sem opu ci bu d.

Na stp ne go dnia Wi tek w dro dze do uczel ni wst pi do TPPR, by
upew ni si o ter mi nie wy ciecz ki, ja ki wró ci roz a lo ny do uczel ni
po do wie dze niu si, e ta kie wy jaz dy nie s pla no wa ne. Ajed nak w dwa
la ta pó niej ru szy li my na wy ciecz k or ga ni zo wa n przez sto wa rzy -
sze nie stu den tów, tra sa nie od bie ga a o tej, któ r ar tem wcze niej kre -
li li my.

Przy pad kiem tak e, w wy ciecz ce uczest ni czy li gów ni pro mo to -
rzy dow ci pu i szef „Ki na oko” An to ni Ha lor. Wi tek Bu lik wy co fa
si ju w po czt kach or ga ni za cji wy ciecz ki, w szc w tym po now -
ny dow cip. 


*  *  *

Edward Nie sio ow ski, gra fik po stu diach w Gda sku zje cha do Ka -
to wic, i pod j pra c w Dzia le Re kla my w In sty tu cji z nie ba -

hym ro do wo dzie hi sto rycz nym. 
Chwi l pó niej tra fi em tam i ja. Edek na le a do tych, z któ ry -

mi a two na wi zu je si przy ja nie, to te wkrót ce by li my do bry -
mi przy ja ció mi, po mi mo pew nej ce chy któ ra po zor nie zda je si utrud -
nia do bry kon takt... Edek by ma o mów ny.

Ta ma o mów no ju w szko le pod sta wo wej sta a si aneg do tycz -
na, kie dy na uczy ciel ka zwró ci a si go no do ci cho sie dz ce go Ed ka: 

– Nie sio ow ski nie roz ma wiaj...
Z Ed kiem si ad nie mil cza o, kie dy ju co po wie dzia, mó wi

z ta kim po god nym umie chem na twa rzy, i spra wia wra e nie, e to
co mó wi mia do kad nie opra co wa nie.

Miesz ka ja ko sub lo ka tor przy uli cy Cho rzow skiej, w do mu z czer -
wo nej ce gy obok nie gdy siej sze go prze jaz du ko le jo we go po ni ej dzi -
siej sze go „Si le sia cen ter”.

Za py ta ny jak mu si tam miesz ka, rzek; „W nie dzie l, go spo darz
wyj mu je z sza fy sta re ra dio, od wi ja z je z ple du i sta wia na sto le ku -
chen nym, pod  cza do sie ci, prze szu ku je wszyst kie sta cje od le wej
do pra wej kra w dzi ska li, od su chaw szy se kun do wych od cin ków:
mu zy ki po wa nej, su cho wi ska, wia do mo ci, po rad ni ka ogrod ni ka,
mu zy ki i ak tu al no ci, baj ki dla dzie ci, po ga dan ki przy rod ni czej o su -
ry kat kach, roz mo wy o fil mie, jaz zie la ty no-ame ry ka skim, dys ku -
sji o zdro wej ce rze, pod wie czor ku przy mi kro fo nie, po rad prak tycz -
nych dla no wo e ców, za po wie dzi po go dy na ju tro, re kla my farb
i la kie rów „nie ka”... wresz cie wy  cza je; mó wic... „Eeeee nic
w tym Ra diu nie ma, po czym za wi ja je po now nie i cho wa do sza -
fy do na stp nej nie dzie li. 

Edek ry so wa wie le, tak e do pra sy, je go pro ste ry sun ki by y po -
dob nie la pi dar ne jak te, któ re Mie czy saw Pio trow ski za miesz cza
na ostat niej stro nie pe ere low skiej „Kul tu ry” i „Li te ra tu ry”...

Wie le cza su sp dza nad wo d ja ko wd karz, mo e wy niós to z ro -
dzi mej Wscho wy, wo kó któ rej wie le sta wów ho dow la nych, je dzi
tak e mo to ryn k na pstr gi do Ustro nia i in nych po to ków Be skidz -
kich. Po jed nej z ta kich wy praw, za py ta em go ile za pa? 

– Za rok za pi – od po wie dzia Edek – te go si trze ba du -
uuuuuuugo uczy.

Kie dy spo tka em go w Cho rzo wie, a e by em god ny za pro si em
do knajp ki zwa nej „Oby wa tel ska” przy prze du o nej Wol ce by co zje. 

Na py ta nie co zje, od po wie dzia ru chem go wy, e nic.
Kie dy zja wi si kel ner, rze kem: – Pro sz dwa pi wa i dwa ra zy

bi gos...
... i trzy bu ki – do da mój ma o mów ny przy ja ciel.
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Jest dru g w Pol sce i pierw -
sz w wo je wódz twie l skim
ca ko wi cie skom pu te ry zo wa n
miej sk bi blio te k pu blicz n.
Su  te mu m. in. sys tem ob -
su gi bi blio tek PRO LIB i zwi -
za ny z nim mo du elek tro -
nicz ne go ka ta lo gu OPAC,
za spra w któ re go Czy tel ni cy
mo g do ko ny wa wy bo ru po -
szu ki wa nych po zy cji (od 2005
ro ku wpro wa dzo no no we kar -
ty bi blio tecz ne spój ne z tym
sys te mem). Dzi siaj za brza ska
ksi ni ca dys po nu j ca 121,
pod  czo ny mi do in ter ne tu,
kom pu te ra mi, ma w swo jej
ofer cie po wszech ny do stp do
ka ta lo gu cen tral ne go, spe cjal -
ne opro gra mo wa nie dla osób
nie wi dz cych i nie do wi dz -
cych oraz ró no rod ny pa kiet
pro po zy cji dla wszyst kich Czy -
tel ni ków, nie za le nie od ich
wie ku.

Przez bez ma a sie dem dzie sit
lat ist nie nia by a Miej ska

Bi blio te ka Pu blicz na w sta ej
awan gar dzie pe nie nia swo jej su by – upo -
wszech nia nia so wa dru ko wa ne go w spo -
ecz no ci mia sta. Dzia o si tak od sa me -
go po czt ku, od kd pó n wio sn 1945
ro ku w pol skim – od kil ku mie si cy – Za -
brzu zja wi si przy bysz z Kra ko wa. 
Pierw sze kro ki skie ro wa do ma gi stra tu,
owiad cza jc, e jest wy kwa li fi ko wa nym
bi blio te ka rzem i chcia by pod j si mi sji
zor ga ni zo wa nia w mie cie bi blio te ki pu -
blicz nej. Przy j to go z otwar ty mi ra mio na -
mi. Wy traw ny bi blio te karz i bi blio fil, du -
go let ni ku stosz zbio rów Bi blio te ki Mu zeum
im. Czar to ry skich, a pó niej ksi ni cy
kra kow skie go Mu zeum Prze my so we go, Je -
rzy Fu siec ki, by dla ów cze snych wadz Za -
brza praw dzi wym zrz dze niem lo su. Co raz
cz ciej bo wiem na cho dzi li wa dze miesz -
ka cy do ma ga j cy si umo li wie nia im do -
st pu do pol skie go so wa pi sa ne go. By li to
za rów no miej sco wi uczest ni cy kur sów re -
po lo ni za cyj nych, jak i lud no na py wo wa,
m.in. wy sie dle cy z Kre sów Wschod nich,
re pa trian ci z Bel gii i Fran cji, po zba wie ni
swo ich do mów uchod cy z po wsta czej
War sza wy.

Je rzy Fu siec ki wraz z gru p skrzyk ni -
tych na prd ce wspó pra cow ni ków ry cho
do pro wa dzi do otwar cia Miej skiej Bi blio -
te ki Pu blicz nej. Ofi cjal na ce re mo nia od by -
a si 15 li sto pa da 1945 ro ku, a do ko na jej
wy bit ny dzia acz pol ski na l sku, za stp -
ca pre zy den ta mia sta – Fran ci szek Tr bal -
ski. Sta a si wic bi blio te ka pierw sz
po woj nie in sty tu cj kul tu ral n, któ ra roz -
po cz a w Za brzu re gu lar n dzia al no.

Po czt ko wo wy po y czal nia (dla do ro -
sych i mo dzie y), czy tel nia ogól na i po -
miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne mie ci y si
w do tych cza so wej sie dzi bie Städtbi blio thek
przy ul. Wy zwo le nia 4. Ksi go zbiór ska -
da si wów czas gów nie z da rów i li -
czy 920 to mów, a ko rzy sta o ze 92 za re -
je stro wa nych czy tel ni ków.

Roz wój bi blio te ki opie ra si przede
wszyst kim na uzu pe nia niu jej zbio rów
oraz mo der ni za cji ist nie j cej ba zy lo ka lo wej.
W re zul ta cie tych, pe nych de ter mi na cji, po -
czy na przez ca e la ta otwie ra no ko lej ne fi -
lie w ka dej dziel ni cy mia sta. Sie ta osi -
gn a do ce lo wo im po nu j c licz b 21
pla có wek.

Od prze szo dzie si ciu lat pra cow ni cy czy -
tel ni ogól nej zaj mu j si kom plek so wym
opra co wy wa niem in for ma cji o Za brzu, two -
rzc Ka ta log Mia sta Za brza w bi blio tecz nym
OPAC -u. Za ko czo no ju pra ce nad wpi sy -
wa niem do ba zy ar ty ku ów ze wszyst kich
rocz ni ków „Na sze go Za brza Sa mo rz do we -
go” 1994-2013 i „No win Za brza skich”
1995-2013, trwa j – nad rocz ni ka mi „Go -
su Za brza i Ru dy l skiej”. W su mie jest to
ok. 31 381 po zy cji. Za gad nie nio wy ka ta log
„Bi blio gra fia mia sta Za brza” za wie ra na to -
miast po nad ty sic re kor dów do ty cz cych
Za brza i nie ogra ni cza si je dy nie do za so -
bów bi blio te ki.

W ostat nich la tach do sta le or ga ni zo wa -
nych kon kur sów do pi sa no no we ini cja ty -
wy: Za brza sk Wio sn Po etyc k, Za -
brza sk Je sie Li te rac k. We szy one
na trwa e do ka len da rza im prez MBP. Dla

mo dych czy tel ni ków or ga ni zo -
wa ne s kon kur sy: Or to gra -
ficz ny, Szyb kie go Czy ta nia,
a tak e ob cho dy „wia to we go
Dnia Plu szo we go Mi sia”, ak cja
„Go ne go czy ta nia w bi blio te -
ce” oraz Miej ski Kon kurs na
In sce ni za cje Utwo rów Li te rac -
kich dla uczniów szkó pod sta -
wo wych, na to miast w okre sie
wa ka cji let nich i zi mo wych
„Fe rie w mie cie” i „La to w bi -
blio te ce”.

Bi blio te ka po dej mu je tak e
sa mo dziel ne przed si wzi cia
wy daw ni cze. Ich plo nem sta -
y si po zy cje: „Za brze – mo -
je mia sto. Wspo mnie nia” oraz
„Na zwy i pa tro ni za brza skich
ulic”. W 2010 ro ku uka za si
al bum „Na sze Ko czy ce”, ini -
cju j cy se ri pre zen tu j c
wszyst kie dziel ni ce Za brza.
Ko lej ny, „Na sza Ro kit ni ca”,
tra fi do rk Czy tel ni ków dwa
la ta te mu; nie ba wem uka e
si trze ci al bum tej se rii „Na -
sze Bi sku pi ce”. Wy jt ko wo
te go przed si wzi cia po le ga

na tym, i o ka dej z dziel nic mó wi jej
miesz ka cy.

W fi liach dys po nu j cych od po wied ni -
mi wa run ka mi, przede wszyst kim w Fi lii
nr 2 oraz w czy tel ni ogól nej sta le or ga ni -
zo wa ne s wer ni sa e oraz wy sta wy prac
pla stycz nych i fo to gra ficz nych pro mu j -
cych gów nie re gio nal nych twór ców oraz
stu den tów Aka de mii Sztuk Pik nych
w Ka to wi cach.

Wród wie lu wy da rze przy wo a na le -
y przede wszyst kim spo tka nia au tor skie,
m.in.: z An n Bu gnon -Ros set – cór k Zo -
fii Kos sak i An n Fen by Tay lor – wnucz -
k wy bit nej pi sar ki, Eu sta chym Ryl skim,
Mar kiem No wa kow skim, An drze jem Sta -
siu kiem, An to nim Li be r, Je rzym Il l giem,
Woj cie chem Toch ma nem. Go  mi Klu bu
„Ago ra”, dzia a j ce go przez la ta przy MBP
w Za brzu, by li m.in.: Ro man No wo tar ski,
Ro man Ka la rus, Ka zi mierz Kutz, Jo an na
Ra wik – przed sta wi cie le ogól no pol skiej
i lo kal nej eli ty in te lek tu al nej, kul tu ral nej
i po li tycz nej.

Dzi siej sze ob li cze za brza skiej ksi ni cy
ca ko wi cie od po wia da czy tel ni czym po -
trze bom XXI stu le cia. ad na jed nak po -
wszech na di gi ta li za cja czy wszech obec ne au -
dio bo oki, czy e -bo oki nie s w sta nie
za st pi „ksi ki z pa pie ru”. Wszel kie tech -
nicz ne no win ki w tym za kre sie ust pu j, jak
te go do wo dz la ta prak ty ki, in wen cji wy -
traw nych bi blio te ka rzy i czy tel ni czym przy -
zwy cza je niom.

(ów)

Z YCIA
BIBLIOTEK

Z myl 
o potrzebach
czytelników
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Je rzy Fu siec ki wraz ze wspó pra cow ni ca mi
Dzie ci pod czas lek cji bi blio tecz nej w czy tel ni

za po zna j si ze sta ry mi dru ka mi

Naj mod si czy tel ni cy z Przed szko la nr 32 w Fi -
lii nr 20 pod czas za j „Kra ina Ba ni” w ra -
mach ak cji „Ca a Pol ska czy ta dzie ciom”.

Lo go bi blio te ki za pro jek to wa ne przez Ty mo te usza Rdu cha.



Ju bi le usz An to nie go Wi ta
An ge lus Woj cie cha Ki la ra i IX Sym fo nia d -moll op. 125

Lu dwi ga van Beetho ve na za brzmia y w wy ko na niu Or -
kie stry Sym fo nicz nej i Chó ru Fil har mo nii l skiej oraz
so li stów: Ma go rza ty Kne -Aj du kie wicz (so pran), An ny
Lu ba skiej (mez zo so pran), Ra fa a Bart mi skie go (te nor)
i Woj cie cha Gier la cha (bas) pod ba tu t An to nie go Wi ta,
któ ry 31 stycz nia wi to wa w Ka to wi cach swój po dwój ny
ju bi le usz: 70-le cia uro dzin i 50-le cia pra cy ar ty stycz nej. 

Wi dow ni sa li „Sym fo nia” Aka de mii Mu zycz nej szczel -
nie wy pe ni a zna ko mi ta pu blicz no, któ ra przy by a po -
dzi wia kunszt dy ry genc ki ma estro An to nie go Wi ta, a tak -
e by prze ka za Ju bi la to wi gra tu la cje i wie le ser decz nych
sów. Od czy ta ne zo sta y oko licz no cio we ad re sy od mar -
sza ka wo je wódz twa l skie go Mi ro sa wa Se ku y, pre zy -
den ta Ka to wic Pio tra Uszo ka, ar ty stów Fil har mo nii l -
skiej oraz Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach. Do
wszyst kich obec nych ze zna n l skiej pu blicz no ci swa d zwró ci si ma estro
An to ni Wit pod kre la jc la ta, któ re sp dzi na l sku ja ko dy rek tor Na ro do wej
Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia. Wspo mnia na gra nia, ja kich do ko na
z ty mi mu zy ka mi – te dla naj wik szych wia to wych firm fo no gra ficz nych, jak
i np. do fil mu „Pan Ta de usz”, z któ re go po cho dzi syn ny we wszyst kich dzi
szko ach red nich po lo nez Woj cie cha Ki la ra. Z ko lei dy rek tor na czel ny Fil har -
mo nii l skiej Mi ro saw Ja cek Basz czyk przy po mnia, e An to ni Wit prze wod ni -
czy w 2012 ro ku ju ry Mi dzy na ro do we go Kon kur su Dy ry gen tów im. Grze go rza
Fi tel ber ga, któ ry od by wa si Ka to wi cach. 

Kon cert od by si w przed dzie uro dzin An to nie go Wi ta. Za kil ka dni dy ry go -
wa kon certem w wy ko na niu swo je go ostat nie go „eta to we go” ze spo u - Fil har -
mo ni Na ro do w w War sza wie. 

An to ni Wit jest pro fe so rem dy ry gen tu ry Uni wer sy te tu Mu zycz ne go Fry de -
ry ka Cho pi na w War sza wie, Z wie lo ma or kie stra mi na ca ym wie cie do ko -

na na gra, któ rych
sprze da si ga nie mal
pi mi lio nów eg zem -
pla rzy. Jest dy ry gen -
tem go cin nym wie lu
or kiestr, m.in. w Hisz -
pa nii i peni funk cj dy -
ry gen ta ho no ro we go
Fil har mo nii Kra kow -
skiej, z któ r roz po -
czy na sw wiel k,
wia to w ka rie r dy -
ry gen ta. 

(wk) 67

KATOWICE

ZNAKI
I 

TWARZE
MIASTA

Zd
j

ci
a:

 Z
bi

gn
ie

w
 S

aw
ic

z

Za pulpitem dyrygenckim maestro Antoni Wit – Katowice, 31 stycznia 2014 roku.

Gratulacje i wiele serdecznych przyjacielskich sów od
Mirosawa J. Baszczyka.

Prof. Tomasza Miczk – dzisiejszego rektora Akademii
Muzycznej Antoni Wit zapamita szczególnie ciepo – jako
muzyka NOSPR.

List od prezydenta Katowic Piotra Uszoka przekazaa
wiceprezydent Krystyna Siejna.

Jubilat – maestro Antoni Wit znów w Katowicach.
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BO LE SAW PO LNAR (1952-2014)

Ab sol went ASP w Kra ko wie, ma larz, gra fik, sce no graf, na uczy ciel ma lar stwa
i ry sun ku w Li ceum Pla stycz nym im. Ja na Cy bi sa w Opo lu. Au tor po nad stu
wy staw in dy wi du al nych, kra jo wych i za gra nicz nych (m.in. Cze chy, Niem cy,
Fran cja, Bel gia, Wo chy, Szwe cja, USA), wspó au tor rów nie wie lu wy staw zbio -
ro wych. Lau re at pre sti o wych na gród ar ty stycz nych, iko na opol skich ro do -
wisk twór czych, przy ja ciel li te ra tów, pla sty ków, ak to -
rów, mu zy ków i dzien ni ka rzy, któ rych twór czo wspie ra:
m.in. ilu stru jc ksi ki i to mi ki po etyc kie, or ga ni zu jc
w au tor skiej ga le rii BP Ate lier, licz ne wy sta wy i spo tka -
nia au tor skie. Ar ty sta zna ko mi ty, otwar ty i ser decz ny,
wo bec ota cza j ce go wia ta i lu dzi, wród któ rych y
i dla któ rych two rzy. wiet ny por tre ci sta, sub tel ny nar -
ra tor in tym nych spo tka i oni rycz nych re la cji mi dzy
m czy zn i ko bie t. Po da ro wa mo del kom nie mier -
tel no, sam y cia za cho wa nie zdo a, od szed na gle
i przed wcze nie pod czas pra cy w ate lier, i ar ty stycz ne
Opo le opu sto sza o. Po zo sta wi nam swo je dzie a, wiel ko for ma to we ob ra zy
i nie wiel kie ry sun ki, za baw ne, urze ka j ce, z nu t au to iro nii, przy ci ga j ce ma -
gi ko lo rów, dzie a skry wa j ce ta jem ni ce sztu ki, któ ra przy ci ga, in try gu je i sta -
wia naj wa niej sze py ta nia o sens na sze go ist nie nia. jw

Kon cert ze spo u „Mu si ca We na” pod czas wer ni sa u ma lar stwa Bo le sa wa Po lna ra w Par la men cie Eu ro pej skim (Bruk se la 20 IX 2011 – Sa la Yehu di Me nu hi na)
pod czas dni kul tu ry Wo je wódz twa Opol skie go.
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Chy ba, e Pan Po lnar…
Jo hann Wol fgang von Go ethe w roz -

wa a niach o es te ty ce wy ró ni trzy
gru py twór ców sztuk pik nych. Pierw -
si, ko pi ci, spraw nie od twa rza li ob raz
wia ta, po strze ga li rze czy wi sto, ale
nie zdo a li wyj po za lu strza ne od bi -
cie. Dru dzy, nada wa li od wzo ro wa niu
in dy wi du al n ma nie r, któ ra po twier -
dza a ich przy na le no do wa ci we go
ce chu. Za tyl ko nie licz ni wy bra cy
Muz zdo a li wznie si na wy y ny ar -
ty stycz nych osi gni, two rzc swój
nie po wta rzal ny styl. Nie wt pli wie
do tej trze ciej gru py na le a Bo le saw
Po lnar (1952–2014): ma larz, ry sow -
nik, sce no graf, pe da gog szkol nic twa
ar ty stycz ne go. Od szed na gle pod czas
pra cy w ate lier i kie dy wia do mo o je -
go mier ci obie ga lo tem by ska wi cy
mia sto i re gion – opol ski wiat kul tu -
ry, na uki i sztu ki ogar n smu tek.
Na wzgó rze opol skie go Ne kro po lis
przy by y tu my zna jo mych i przy ja ció,
aby po e gna Ar ty st. Wi cher szar pa
ko ro na mi drzew i za ci na cho dem, ale
so ce prze bi ja o si przez chmu ry,
cie i wia to, czar ne pta ki prze la ty wa -
y po nad ka mien nym la sem, a w do le
ga le ria fi gur na szki co wa nych kre sk
Bol ka. Przy sta n li nie ru cho mo: pla sty -
cy, li te ra ci, mu zy cy, dzien ni ka rze, na -
uczy cie le, pro fe so ro wie, by li ucznio wie
i po eci. Dwie zna jo me ak tor ki sta n y
w mil cze niu z ró  w do ni – tym ra zem
ni cze go nie gra y. Spo gl da y jak zni -
ka okry ty ko bier cem kwia tów w ko lo -
rach ma lar skiej pa le ty, zwie czo nej
p ka mi szkar at nych ró, skry wa j -
cych ta jem ni ce mi sty ki i astro lo gii.
Ostat nie po e gna nie, jesz cze jed -
na ma lar ska sce na, ska nia j ca do za -
du my nad lo sem Ar ty sty, któ ry zma ga
si z wie lo ma y wio a mi, aby po da ro -
wa in nym kil ka okru chów pik na.
Pe ni wy jt ko w ro l w opol skim ro -
do wi sku, wszech stron nie uzdol nio ny,
ak tyw ny na wie lu po lach dzia al no ci
twór czej i ani ma tor skiej. By ce nio nym
ma la rzem, gra fi kiem, au to rem wiel ko -
for ma to wych pó cien i mi nia tur, spon -
ta nicz nie na ry so wa nych na kart kach
czy ser wet kach przy ka wiar nia nym sto -
li ku. Nie by sku pio ny tyl ko na wa -
snym ego, wie lo krot nie wspie ra
i po pu la ry zo wa do ko na nia in nych
twór ców. Pro wa dzi au tor sk ga le ri
BP Ate lier, gdzie or ga ni zo wa wy sta wy
i spo tka nia au tor skie. Je go ma lar stwo
za wsze przy ci ga o uwa g pu blicz no -
ci za rów no tej w Par la men cie Eu ro -
pej skim w Bruk se li, jak i miesz ka ców
Opo la ma j cych nie wiel ki kon takt ze
sztu k wspó cze sn. Do ran gi aneg do -
ty uro so ju zda rze nie zwi za ne z son -
d ulicz n, prze pro wa dzo n przez
dzien ni ka rzy re gio nal nej roz go ni ra -
dio wej, kie dy pew na Opo lan ka prze -
cho dz ca dep ta kiem na py ta nie – czy
w sto li cy wo je wódz twa y j zna ni ar -
ty ci – od po wie dzia a: nie, tu taj nie ma
ad nych ar ty stów, no chy ba, e pan
Po lnar! 

JA NUSZ WÓJ CIK

 Pod czas ko lej ne go spo tka nia z cy klu „Twa -
rze Opo la” wspo mi na no prof. dr. hab. Wie sa wa Le -
siu ka, wy bit ne go hi sto ry ka re gio na li st, zwi za ne -
go z opol ski mi in sty tu cja mi na uko wy mi i mu ze ami,
je go za su gi wspo mi na li m.in. prof. Mi cha Lis, dr
Cze saw Waw rzy niak, prof. Sta ni saw Senft.

 Pierw sz szkol n sa l ki no w w ra mach Pra -
cow ni Fil mo te ki Szkol nej otwar to w wo je wódz -
twie opol skim dzi ki wspar ciu fi nan so we mu Pol -
skie go In sty tu tu Sztu ki Fil mo wej, ucznio wie
Li cem Ogól no kszta c ce go oraz miesz ka cy
Klucz bor ka b d mo gli te raz nie od pat nie ogl -
da po nad 100 fil mów za li cza nych do kla sy ki pol -
skiej ki ne ma to gra fii. 

 Pod czas ob cho dów Na ro do we go Dnia Pa mi -
ci o nie rzy Wy kl tych w ny skim Ba stio nie w. Ja -
dwi gi za pre zen to wa no wy sta w „Zrze sze nie Wol -
no i Nie za wi so w su bie Nie pod le gej”,
przy po mi na j c prze mil cza ne kar ty hi sto rii.

 Pacz kow ski Dom Pla sty ka na dal b dzie dzia -
a w ka mie ni cy na tam tej szym ryn ku, po ro zu mie -
nie Bur mi strza Pacz ko wa i Sta ro sty Ny skie go, któ -
ry prze ka za gmi nie 110 ty si cy z. na pro wa dze nie
tej pla ców ki, za ko czy du go trwa e pro te sty ro -
do wisk ar ty stycz nych i miesz ka ców mia sta
prze ciw li kwi da cji Do mu Pla sty ka.

 Wer ni sa Iwo ny Po lnar przy ci gn do opol -
skiej Ga le rii Pa na ceum tu my pu blicz no ci, ma -
lar ka wy sta wi a pej za e, któ re sta no wi po ko sie
jej ro we ro wych wy cie czek.

 W Cen tral nym Mu zeum Je ców Wo jen nych
w Opo lu -am bi no wi cach od by y si warsz ta ty hi -
sto rycz no -pla stycz ne pt. „Ob ra zy, któ re ma j swo -
j hi sto ri”, pod czas któ rych dzie ci z opol skich
wie tlic za po zna y si z przy ka da mi prac ma lar -
skich, któ re po wsta y w obo zach je niec kich We -
hr mach tu w la tach 1939–1945, a tak e wo jen ny -
mi lo sa mi ich au to rów.

 W pry wat nym Te atrze Eko Stu dio w Opo -
lu po raz siód my zor ga ni zo wa no „Zi mo wy Las
Sztu ki” – pre zen ta cj prac ar ty stów z wo je wódz -
twa opol skie go, na któ rej wy sta wio no ma lar stwo,
rze b, gra fi k, fo to gra fi, szko ar ty stycz ne, ce -
ra mi k i wi tra e, w prze strze ni te atral nej ze
wia tem i sce no gra fi, urz dzo nej przez dy rek -
to ra te atru An drze ja Czer ni ka. 

 Pod czas kon cer tu „Fla men co z Ka dyk su”
na sce nie Fil har mo nii Opol skiej wy st pi li ar ty -
ci fla men co: Pe pe de Pu ra, Jo se Ace do Mo ra les
i Ma ria Mo re no, jed na z naj lep szych tan ce rek
mo de go po ko le nia, lau re at ka wie lu mi dzy na -
ro do wych kon kur sów. 
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Skwer Ire ny Lehr

Od uro czy sto ci pod po mni kiem Bo jow ni -
kom o Pol sko l ska Opol skie go roz po cz y si
ob cho dy 91. rocz ni cy po wo a nia I Dziel ni cy
Zwiz ku Po la ków w Niem czech z sie dzi b
w Opo lu. Uczest ni czy li w niej przed sta wi cie le
wadz sa mo rz do wych mia sta i wo je wódz twa (wi -
ce pre zy dent Opo la Krzysz tof Ka wa ko, prze -
wod ni cz cy Ra dy Mia sta Ro man Cia sno cha,
Bar ba ra Ka mi ska – czo nek Za rz du Wo je -
wódz twa Opol skie go) oraz po tom ko wie i spad ko -
bier cy tra dy cji Ro da ków z kra ju i za gra ni cy, przed -
sta wi cie le wia ta na uki i kul tu ry (m.in.
pro fe so ro wie UO: Do ro ta Si mo ni des, Fran ci szek
Ma rek, Ja ni na Haj duk -Ni ja kow ska, dyr. Mu zeum
l ska Opol skie go Ur szu la Za jcz kow ska). Na stp -
nie w ko cie le w. Trój cy (klasz tor fran cisz ka nów)
opol ski bi skup po moc ni czy ks. Ru dolf Pier ska a
od pra wi msz w. w in ten cji Ro da ków. Po jej za -
ko cze niu, zgod nie z uchwa  Ra dy Mia sta Opo -
le, skwer przy skrzy o wa nie ulic Mi no ry tów
i Zam ko wej otrzy ma imi He le ny Lehr – jed nej
z naj wy bit niej szych po sta ci Zwiz ku Po la ków
w Niem czech, dzien ni kar ki i or ga ni za tor ki Zwiz -
ku Har cer stwa Pol skie go w Niem czech. W cza -
sie II woj ny wia to wej by a ona wi zio na w obo -
zie kon cen tra cyj nym dla ko biet w Ra vens bruck,
za po woj nie pra co wa a ja ko re dak tor ka Za chod -
niej Agen cji Pra so wej i Re dak cji Pro gra mów
Pol skie go Ra dia dla za gra ni cy. Bli sko wspó pra -
co wa a z Ed mun dem Osma czy kiem i do ko ca
y cia pro wa dzi a w swo im do mu w War sza wie ar -
chi wum Ro da; utrzy my wa a y we kon tak ty
z Opolsz czy zn, gdzie mia a wie lu przy ja ció.
Ta bli c z na zw skwe ru od so ni li syn i wnucz ka.
Rocz ni co we ob cho dy za ko czy o oko licz no cio -
we spo tka nie przy ja ció Ro da w opol skim ra tu -
szu, pod czas któ re go prof. Ja ni na Haj duk -Ni ja kow -
ska przed sta wi a syl wet k Ire ny Lehr.
O pro ble mach funk cjo no wa nia wspó cze snej po -
lo nii w Niem czech mó wi Ka zi mierz Go wac ki
z Man he im, pre zes Zwiz ku Po la ków w Niem -
czech, któ ry go ci w Opo lu na za pro sze nie wadz
mia sta i opol skie go od dzia u sto wa rzy sze nia
Wspól no ta Pol ska. 

Pre mie ry na opol skich sce nach

Opol skie te atry wy sta wi y dwa pre mie ro we
spek ta kle, któ re wzbu dzi y za in te re so wa nie kry -
ty ki i pu blicz no ci. W Te atrze im. Ja na Ko cha now -
skie go Pa we wi tek pod j pró b ada pta cji
„R ko pi su zna le zio ne go w Sa ra gos sie” (star si pa -

mi ta j zna ko mi t ekra ni za cj fil mo w Woj cie cha
Je rze go Ha sa z 1964 r.). Re y ser si ga jc do wt -
ków osiem na sto wiecz nej po wie ci Ja na Po toc kie -
go, opo wie dzia o fa scy na cji ob cy mi kul tu ra mi
i od mien no ci oby cza jo w w wie cie zdo mi no -
wa nym przez re li gi. Uwa g wi dzów przy ci ga -
a efek tow na sce no gra fia Mar ci na Chlan dy. Spek -
takl b dzie re pre zen to wa go spo da rzy pod czas
zbli a j cych si Ogól no pol skich Kon fron ta cji
Te atral nych – Kla sy ka Pol ska. Na to miast na sce -
nie Opol skie go Te atru Lal ki i Ak to ra, Pa we
Aigner wy re y se ro wa sztu k „35 Ma ja al bo jak
Kon rad po je cha kon no do Mórz Po u dnio wych”,
na pi sa n (przed II woj n wia to w) przez nie miec -
kie go au to ra Eri cha Kästne ra (prze la do wa ne go
w cza sach hi tle row skich, je go ksi ki by y pa lo -
ne). Przed sta wie nie opo wia da hi sto ri chop ca, któ -
ry ze stry jem i za przy ja nio nym ko niem Na giet -
kiem wy ru sza j w da le k po dró. Au tor za war
w nim po dwój ne prze sa nie – pierw sze dla mo -
de go wi dza, a dru gie dla star szej wi dow ni, skry -
te i alu zyj ne, nio s ce prze stro g przed to ta li ta ry -
zmem i bez wzgld nym wia tem do ro sych. 

Epo ka e -czy tel nic twa

Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na w Opo lu by -
a or ga ni za to rem mi dzy na ro do wej kon fe ren cji
„Epo ka e -czy tel nic twa. No we wy zwa nia bi blio -
tek w Pol sce i w Eu ro pie”, wzi li w niej udzia
na ukow cy i bi blio te ka rze z Pol ski, Nie miec,
Czech, So wa cji, wród któ rych zna le li si
przed sta wi cie le part ner skich bi blio tek go spo -
da rzy. Wy ka dow cy po dzie li li si wy ni ka mi ba -
da i do wiad cze nia mi w za kre sie wy ko rzy sta -
nia naj now szych na rz dzi prze ka zu in for ma cji
oraz udo stp nia nia ksi go zbio rów. Zgod nie pod -
kre la no, e co raz wik sza licz ba czy tel ni ków
i uyt kow ni ków za so bów in for ma cji ko rzy sta
z ró nych urz dze mo bil nych (smart pho nów, ipa -
dów, ta ble tów itp.). No szc je przy so bie, w ka -
dej wol nej chwi li mo g si ga po cza so pi sma
i ksi ki w wer sji elek tro nicz nej. Jesz cze przed kil -
ko ma la ty ma o mó wi o si o di gi ta li za cji zbio -
rów, a dzi siaj to spra wa oczy wi sta, dla te go wy -
cho dzi my na prze ciw ocze ki wa niom na szych
czy tel ni ków – po wie dzia pod czas in au gu ra cji kon -
fe ren cji Ta de usz Chro bak – dyr. WBP w Opo lu.
Po twier dzi to go z Nad re nii -Pa la ty na tu, Chri -
stoph Mayr – wi ce dy rek tor Bi blio te ki w Spi rze
(Spey er), przed sta wia jc in for ma cje o dzia al no -
ci kon sor cjum on le ihe -rip.de, sku pia j ce go sie
naj wik szych bi blio tek tam tej sze go kra ju zwiz -
ko we go. Kon sor cjum po sia da po nad 15 tys. po -
zy cji li cen cyj nych i w ubie gym ro ku wy po y czy -
o bli sko 216 ty si cy pu bli ka cji. Blan ka
Snop ko wa – wi ce dy rek tor Bi blio te ki Na uko wej
w Ba skiej By strzy cy stwier dzi a, e roz wój elek -
tro nicz nych wy po y czal ni na So wa cji ha mu je su -
ro we pra wo au tor skie. Ua twio ny jest do stp
do zbio rów za gra nicz nych, na to miast, aby stu dio -
wa li te ra tu r ro dzi m czy tel nik na dal mu si od -
wie dza bi blio te ki i prze szu ki wa ka ta lo gi.
Zgod nie pod kre la no za le ty e -czy tel nic twa: ca -
o do bo wy do stp do ka ta lo gów z ka de go miej -
sca, gdzie jest do stp ny In ter net, bez kar, opat
i zbd nych for mal no ci. 
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Pro fe sor Jan Mio dek 
lau re atem na gro dy 

„Za su o ny dla pol sz czy zny”
„Prof. Jan Mio dek zo sta lau re atem na -

gro dy Za su o ny dla pol sz czy zny. Wr czy -
a mu j ma on ka pre zy den ta An na Ko -
mo row ska pod czas ga li „Oj czy sty – do daj
do ulu bio nych” w war szaw skim Te atrze
Pol skim, w Mi dzy na ro do wym Dniu J -
zy ka Oj czy ste go, któ ry przy pa da 21 lu te -
go” – go si ofi cjal ny ko mu ni kat Pol skiej
Agen cji Pra so wej.

Od wie lu lat mo e my szczy ci si tym,
e co mie sic jed n z ko lumn na sze go pi -
sma od da je my do dys po zy cji pro fe so ro -
wi Ja no wi Miod ko wi. Wie lu na szych
Czy tel ni ków roz po czy na lek tu r pi sma
od fe lie to nu Lau re ata, cie sz si one
ogrom n po pu lar no ci, bo i dzie je si
w nich tak wie le. 

Pa nie Pro fe so rze ze spó re dak cji „l -
ska” ser decz nie gra tu lu je na gro dy! Je ste -
my dum ni, e w Pa na do rob ku znaj du -
j si tak e fe lie to ny uka zu j ce si
w cy klu „l ska oj czy zna – pol sz czy zna”.
W ka dym z nich uzmy sa wia Pan Pro fe -
sor miesz ka com, cz sto nie wiel kich,
mia ste czek, jak wa n ro l w roz wo ju oj -
czy ste go j zy ka od gry wa j, z po zo ru nic
nie mó wi ce, na zwy miej sco wo ci, przy -
wo u je Pan ró do ich po cho dze nia, sy -
tu uje w wie lo wie ko wym pro ce sie kszta -
to wa nia si j zy ka oj czy ste go. Pod da je
Pan tak e ana li zie, ob ja nia ety mo lo gi,
tu ma czy re gio nal ne za wi o ci cz sto
ju za ni ka j cych zwro tów gwa ro wych.
l skie so wa okre la j ce naj prost sze
czyn no ci, zja wi ska, opi su j ce stan du -
cha czy ma te rii – pi sze Pan o nich z mi -
o ci i sen ty men tem, pod kre la jc ich
wa ny, wrcz nie zbd ny wkad w roz wój
wiel kie go, zo o ne go j zy ka oj czy ste go.
Ile w tych pro stych so wach prze cho wa -
nej hi sto rii, ile za wi o ci i za kr tów 
– od cza sów naj daw niej szych po wspó -
cze sno. Jak do sko na le Pan po tra fi do -
war to cio wa, wa nie po przez po ka -
za nie owych niu an sów i za le no ci.
Dzi ki Pa nu mo na za chwy ca si owy -
mi na wet naj skrom niej szy mi przy rost ka -
mi, przed rost ka mi czy rdze nia mi… 

Pa na co mie sicz ne wy ka dy o j zy ku
na a mach „l ska” zda j si – na szcz -
cie – nie mie gra nic. Nie spo y te s ró -
da, z któ rych czer pie Pan in spi ra cje
do ko lej nych fe lie to nów. 

To Pan, Pro fe so rze, naj pik niej nam
tu ma czy na czym po le ga nie zwy ko so -
wa „pol sz czy zna” i dla cze go jest bli sze
ser cu ni „j zyk pol ski”. 

Na gro d „Za su o ny dla pol sz czy -
zny” usta no wi pre zy dent Bro ni saw Ko -
mo row ski przed trze ma la ty, aby uho no -
ro wa oso by ma j ce szcze gól ne za su gi
w pod no sze niu wia do mo ci j zy ko wej
Po la ków. Prof. Jan Mio dek jest jej trze -
cim lau re atem, w po przed nich la tach na -
gro dzo no prof. Wa le re go Pi sar ka i prof.
Ja dwi g Pu zy ni n. W uza sad nie niu przy -
zna nia na gro dy prof. Miod ko wi pod kre -
lo no, e zaj mu je si on ba da niem j zy -
ka pol skie go od 45 lat, jest zna nym
po pu la ry za to rem wie dzy o j zy ku pol skim,
a tak e twór c po pu lar ne go ha sa „Oj -
czy zna -pol sz czy zna”. My do da my: i ha -
sa „l ska oj czy zna – pol sz czy zna”!

WIE SA WA KO NO PEL SKA 
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 Pro mo cja ksi ki Mi ro sa wa Som czy skie -
go pt. „Ka me rzy sta. Te le wi zyj ne epi zo dy i hi sto -
rycz ne zdrap ki”, któ rej bo ha te rem jest Mie czy -
saw Chu dzik zna ko mi ty ope ra tor ob ra zu
zwi za ny z ka to wic kim orod kiem te le wi zyj nym,
au tor zdj do nie zli czo nych re por ta y i fil mów
do ku men tal nych oraz fa bu lar nych, wie lo krot -
nie na gra dza ny na kra jo wych i za gra nicz nych
fe sti wa lach fil mo wych, od by a si w Bi blio te ce
l skiej.

 Na kon cert „Kar na wa z mu zy k wie de -
sk” w wy ko na niu Ewy Maj cher czyk (so pran),
Mi cha a Mar co la (skrzyp ce), Mar ci na Mo gi y
(for te pian) za pra sza a do MDK „Ko szut ka”
In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy -
ki „Si le sia”. 

 W ba zy li ce o.o. Fran cisz ka nów w Ka to wi -
cach -Pa new ni kach od by si kon cert Ja na Ka li -
now skie go (wio lon cze la) i Mi cha a Bia ki (or ga -
ny), zor ga ni zo wa ny przez Opium „Si le sia”. 

Z ko lei w Sa li „Par nas sos” Bi blio te ki l skiej
kon cer to wa li Be ata Wit kow ska -Go ik (so pran),
Oskar Ja si ski (te nor) i Ha li na Man sar li ska (for -
te pian), wy ko nu jc arie i du ety z po pu lar nych ope -
re tek Le ha ra, Kal ma na i J. Straus sa. 

 Ga le ria Miej skie go Orod ka Kul tu ry w Za -
brzu oraz Zwi zek Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi -
ków Okrg l ski za pra sza li na wy sta w Krzysz -
to fa Go u cha pt. „Prze a mu jc ste reo ty py”.

 Ga le ria a kom scy, Cen trum Kul tu ry
l skiej Pa ac w Na kle l skim oraz Zwi zek
Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okrg l ski
za pra sza li na wy sta w Krzysz to fa Mil le ra
i Mar ka We so ow skie go pt. „Twór cy Kul tu ry
l skiej”.

Mu zeum l skie wzbo ga ci o swo j ofer t wy -
daw ni cz o nie zwy kle in te re su j c po zy cj: „La -
le, mi sie, ko ni ki... Za baw ki w zbio rach Mu zeum
l skie go w Ka to wi cach” z tek stem Kry sty ny Pie -
ron kie wicz -Piecz ko i Ma go rza ty Paul.

Pod pa tro na tem „l ska”

So bót ki, mo je i pal my…

Jak du ga mo e by pal ma wiel ka noc na? Ko mu sta -
wia no mo ja? Kie dy pa lo no so bót ki? Od po wie dzi na te
py ta nia znaj dzie my na no wej wy sta wie Mu zeum Miej -
skie go w Ty chach pt. „O pal mach, so bót kach i mo ju. Ob -
rz dy i zwy cza je okre su wio sen ne go w Ty chach i oko -
li cy”. Wy sta wa zo sta a otwar ta 8 mar ca w sie dzi bie
gów nej mu zeum. W cza sie wer ni sa u od by si po kaz
zdo bie nia kra sza nek w wy ko na niu Te re sy Dra pa y
z Ty chów i Lesz ka Jcz my ka z Ka to wic. Au tor k wy -
sta wy jest Agniesz ka Szy mu la, ku stosz w Dzia le Et no -
lo gii: – Wy sta wa ilu stro wa b dzie ob rz dy i zwy cza je
okre su wio sen ne go w Ty chach i oko li cy, m.in.: czas Wiel -
kie go Po stu, okres Wiel ka no cy, ob cho dy dnia Zie lo nych
wi tek i Bo e go Cia a. Fo to gra fie i eks po na ty pre zen -
to wa ne na eks po zy cji ilu stro wa b d okres od lat mi -
dzy wo jen nych do wspó cze sno ci. Za o e niem wy sta wy
jest po ka za nie, co z tra dy cyj nej kul tu ry lu do wej ro dzi -
mych miesz ka ców prze trwa o do dzi siaj i co si zmie -
ni o w po rów na niu z la ta mi trzy dzie sty mi ubie ge go wie -
ku. Eks po zy cja po trwa do kwiet nia 2014 ro ku. 

Pod pa tro na tem „l ska”

Gór no l skie kro szon ki 2014

Or ga ni zo wa ny ju po raz 25. kon kurs na gór no l -
skie kru szon ki skie ro wa ny jest do do ro sych miesz ka -
ców wo je wódz twa l skie go. Pra ce oce nia ne b d
w czte rech ka te go riach we dug tech nik wy ko na nia: tech -
ni k ry tow ni cz (dra pa ne), wy ko na ne tech ni k ba ti ko -
w (pi sa ne wo skiem), wy ko na ne in ny mi tra dy cyj ny -
mi tech ni ka mi (np. okle ja ne) i wy ko na ne no wa tor ski mi
tech ni ka mi zdo bie nia. Gów ny mi kry te ria mi oce ny prac
b d wa lo ry ar ty stycz ne i es te tycz ne oraz, w trzech
pierw szych ka te go riach, ze wzgl du na za cho wa nie tra -
dy cyj nych tech nik i wzo rów zdo bie nia. Za naj lep sze
pra ce kon kur so we przy zna ne zo sta n na gro dy fi nan -
so we. Ju ry mo e przy zna do dat ko we wy ró nie nia za -
le nie od ilo ci i po zio mu ar ty stycz ne go prac. 

Otwar cie wy sta wy po kon kur so wej i ogo sze nie wy -
ni ków na st pi 29 mar ca o godz. 11.00, w Mu zeum Gór -
no l skim w By to miu. Wy sta wa trwa b dzie do 4 ma -
ja 2014 r.

l za cy w la tach 1914-1918

Zwa ny Wiel k Woj n pierw szy kon flikt zbroj ny w ska li
wia to wej, ozna cza nie tyl ko dzia a nia zbroj ne pro wa dzo -
ne na fron cie, lecz tak e pit no od ci ni te nay ciu co dzien -
nym ma tek, on i dzie ci. Wy sta wa za ty tu o wa na „Woj -
na od fron tu i od za ple cza. l za cy w la tach 1914-1918”,
przy go to wa na w ra mach mi dzy na ro do we go pro jek tu Tra -
ces of 1914, pre zen tu je I woj n wia to w „od fron tu i od za -
ple cza”. Bo ha te ra mi eks po zy cji s l za cy po cho dz cy
z ró nych ro do wisk spo ecz nych, de kla ru j cy ró n
to sa mo na ro do w.  czy ich jed no – wszy scy prze szli
przez trau ma tycz ne do wiad cze nie woj ny to tal nej. My l
prze wod ni s so wa Wie sa wa My liw skie go: „Woj namie -
sza, zrów nu je, chop czy fi lo zof – wszy scy s do umie ra -
nia”. Na wy sta wie oprócz oko pów po wszech nie ko ja rzo -
nych z dzia a nia mi zbroj ny mi w cza sie I woj ny wia to wej,
zo ba czy mo na m. in. dom bo ga tych miesz czan i ro bot -
ni cz kuch ni,  frag men ty szkol nej kro ni ki z Bo gu cic, a tak -
e uda my si z wi zy t do le kar skie go ga bi ne tu czy ate lier
fo to gra ficz ne go.

Wspó twór ca mi eks po zy cji s ucznio wie III Li -
ceum Ogól no kszta c ce go w Gli wi cach, któ rzy za -
an ga o wa li si w po szu ki wa nia eks po na tów w swo -
ich ro dzin nych miej sco wo ciach. Oka za o si, e
stry chy i piw ni ce po wia tu gli wic kie go wci kry j
praw dzi we pe re ki, któ re w mu zeum za gosz cz je dy -
nie w cza sie wy sta wy. Od pry wat nych wa ci cie li uda -
o si wy po y czy mi dzy in ny mi in kru sto wa n ma -
ci c per o w, ma szy n do szy cia sy gno wa n przez
fir m Fri ster & Ros smann czy nie zwy kle cen ny por -
ce la no wy ta lerz Ima ri z pik ny mi de ko ra cja mi na -
szkliw ny mi. III LO wy po y czy o na to miast ar chi wa -
lia zwi za ne z Win cen tym Sty czy skim. 

Nie la da atrak cj jest ma kie ta my liw ca Fok ker DR -1,
na le  ce go do syn ne go asa I woj ny, uro dzo ne go w dzi siej -
szej dziel ni cy Wro ca wia i zwi za ne go ze wid ni c, Man -
fre da von Rich tho fe na. Ma kie ta, wy ko na na w ska li 1:6
w Mo de lar ni Po wia to wej LOK w L dzi nach, dzi ki pó -
prze zro czy ste mu po szy ciu po zwa la na przyj rze nie si pre -
cy zyj nie od wzo ro wa nym szcze gó om kon struk cji.  

Wy sta wa wzbu dzi a du y od zew wród pry wat nych
ko lek cjo ne rów. 

Wy sta w mo na zwie dza do 29 czerw ca 2014 ro -
ku. Ku ra to rem wy sta wy jest dr Jo an na Kna pik.
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Bo e Cia o, 2006 r.

M czy zna w mun du rze sub sa ni tar nych, Ko enig -
shut te, ok. 1914.
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Wy sta w pt. Au gust Hlond – pry mas na ro do wych
wy bo rów mo na by o ogl da w Mu zeum Gór no l -
skim w By to miu.

 Twór czo ci Ro ma na Kramsz ty ka – ma la rzo wi,
jed ne mu z naj wy bit niej szych przed sta wi cie lo wi Eco -
le de Pa ris, roz strze la ne mu w war szaw skim get cie, po -
wi co ne by o spo tka nie przy go to wa ne przez Mu zeum
Gór no l skie w By to miu. 

Wy sta w fo to gra fii pt. „Opo wiem Wam o l sku”
au tor stwa An to nie go Kre isa po  czo n z wy sta w prac
uczniów l skich szkó fo to gra ficz nych po ka za o Mu -
zeum Miej skie w Sie mia no wi cach l skich.

 Pod dy rek cj Ga brie la Chmu ry Aka de mic ka
Or kie stra Sym fo nicz na im. Ka ro la Szy ma now skie -
go, Chór Aka de mii Mu zycz nej oraz Chór Ka me ral -
ny przy go to wa ne przez Alek san dr Pa szek -Tre fon
i Krzysz to fa Du dzi ka a tak e so list ka Na ta lia Skryc -
ka (alt) wy ko na y pod czas kon cer tu w Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach utwo ry Jo han ne sa Brahm sa
Uwer tu r aka de mic k op. 80, Rap so di na alt, chór

m ski i or kie str op. 53 oraz IV sym fo ni e -moll
op. 98.

 „Ko nio stwo ry” Grze go rza Skrzyp ka – ab sol -
wen ta Aka de mii Sztuk Pik nych w Kra ko wie w pra cow -
ni prof. Wo dzi mie rza Kun za i ry sun ku w pra cow ni prof.
Sa wo mi ra Kar po wi cza, czon ka ZPAP i gru py ar ty stycz -
nej „Go o nóg”, na uczy cie la ry sun ku i ma lar stwa w Ze -
spo le Szkó Pla stycz nych w D bro wie Gór ni czej – po -
ka za a ga le ria Foy er Te atru l skie go w Ka to wi cach. 

 Pa ra fia Ewan ge lic ko -Au gs bur ska za pra sza a
na spo tka nie pt. „Lu te ra nie w prze strze ni in ter ne to wej”.

Mu zeum Miej skie w Ty chach za pra sza o na pre lek -
cj „Star ka uwa rzy a... O po y wie niu w l skich ro dzi nach
chop skich i ro bot ni czych na prze o mie XIX i XX wie ku
i w la tach mi dzy wo jen nych” wy go szo n przez dr Ma -
ri Li pok -Bier wia czo nek, dy rek tor ty skie go mu zeum.

 {oh!} Or kie stra Hi sto rycz na przy wspó pra cy
z cze ski mi i so wac ki mi ar ty sta mi po raz pierw szy
na l sku wy ko na a ba ro ko w ope r na in stru men tach
z epo ki – „Di do ne ab ban do na ta” Do me ni co Sar ri.

 Roz strzy gni ty zo sta dru gi kon kurs na pro jekt
ksi ki fo to gra ficz nej, or ga ni zo wa ny przez Czy tel ni
Sztu ki w Gli wi cach – ju ry pod prze wod nic twem Grze -
gorz Kraw czy ka przy zna o pierw sz na gro d – jest ni
umo wa z au to rem i pu bli ka cja na gro dzo nej ksi ki
–Woj cie cho wi Ko strze wie za al bum „Al les ist Gut”. 

 Wspa nia e za byt ki sztu ki sa kral nej, po raz
pierw szy udo stp nio ne pu blicz no ci na wy sta wie
„Omnium Sanc to rum – ko ció i pa ra fia Wszyst kich
wi tych w Gli wi cach”, a wród nich m.in. po cho dz -
cy z XVII wie ku ob raz wo skie go mi strza Fran ce sco
So li me ny „Chry stus bo go sa wi cy”, pro wa dzo -
na od 1597 ro ku ksi ga ochrzczo nych, re ne san so we ton -
do z Mat k Bo sk i Dzie cit kiem oraz Ja nem Chrzci -
cie lem z I po o wy XVI wie ku.  

Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza o na wy kad z cy -
klu „Ta jem ni ca i po zna nie. Uwa gi o kul tu rze i wy obra -
ni w Eu ro pie no wo yt nej i naj now szej” pt. „Zwi de
kwia ty, czy li trak tat o prze mi ja niu. Ja po nizm w sztu -
ce mo do pol skiej”, któ ry wy go si dr Ja cek Ku rek.

Ode szli…

HA LI NA HO LAS-IDZIA KO WA (1916-2014)
7 lu te go br. ode sza wiel ka oso bo wo, Wiel ka Da -

ma l skiej fo to gra fii – Ha li na Ho las-Idzia ko wa.
Uro dzi a si 15. czerw ca 1916 ro ku we Lwo wie. By -
a czon kiem ZPAF od 1950 ro ku, leg. nr 53. Od 1985
ro ku – czon kiem  ho no ro wym. Ty tu AFIAP po sia -
da a od 1965 ro ku. W 1969 ro ku od zna czo na Ho no -
ro w Od zna k Rze mio sa l skie go. W 2012 ro ku
otrzy ma a na gro d za ca o ksztat twór czo ci oraz
za upo wszech nia nie dóbr kul tu ry, a w szcze gól no ci
za wie lo let ni dzia al no na rzecz Okr gu l skie go
ZPAF. W 2006 ro ku, na po trze by zbio ro wej wy sta wy
okr go wej „Au to por tret” na pi sa a swój y cio rys ar ty -
stycz ny: „Naj pierw mnie uczo no – Ta ta. / Po tem uczy -
am si sa ma. / Po tem uczy am in nych – dzie ci mo je
i cu dze. / Po tem ma rzy am, e by uczy. W chwi lach
wol nych usi o wa am utrwa li mo j wi zj wia ta.”

Zaj mo wa a sie fo to gra fi ar ty stycz n i re kla mo w.
Jej zdj cia po ka zy wa ne by y na wy sta wach w Lon dy -
nie, Rio de Ja ne iro, Pa ry u i Pe ki nie. Jed n z ostat nich
wy staw, w któ rej wzi a udzia by y „Do ku men ta list -
ki” w war szaw skiej „Za ch cie” w 2008 ro ku. 

By a sym bo lem Ka to wic: pra cow nia fo to gra fii Ha -
li ny Ho la so wej – Idziak i jej m a Le onar da Idzia -
ka – tak e zna ne go fo to gra fa – przez wie le dzie si tek
lat znaj do wa a si przy uli cy Sta ro miej skiej. Ro dzi -
na Ho la sów t pra cow nie prze j a w 1887 ro ku. 

Fo to gra fi by a za j ta do ostat nich chwil y cia. Drob -
na, za wsze umiech ni ta, za pra co wa na, nie raz prze mie -
rza a kil ka pi ter w ka mie ni cy przy uli cy w. Ja na, gdzie
swo j no w sie dzi b mia ka to wic ki ZPAF. 

20 lu te go 2014 w Ga le rii Ka to wi ce ZPAF przy go to -
wa spo tka nie: „Ha li na Ho las -Idzia ko wa – wspo mnie nie”. 

ZYG MUNT LIS (1931-2014)
Ar ty sta ma larz, eme ry to wa ny pro fe sor zwy czaj ny

Uni wer sy te tu l skie go w Ka to wi cach, ab sol went kra -
kow skiej Aka de mii Sztuk Pik nych na ka to wic kim Wy -
dzia le Gra fi ki. W la tach 1965-68 by czlon kie 4m gru -
py „Ar kat” i bra udzia w jej wy sta wach. wy bit ny
twór ca, zna ko mi ty na uczy ciel aka de mic ki, wspó or -
ga ni za tor stu diów pe da go gicz no -ar ty stycz nych w Fi -
lii U w Cie szy nie. W 1956 ro ku, na 15 lat ob j opie -
k ar ty stycz n nad ma la rza mi Gru py Ja now skiej, któ rej
czon ka mi by li Ociep ka, Wró bel, Sów ka i in ni.
Od 1973 ro ku by zwi za ny z Wy dzia em Pe da go gicz -
no -Ar ty stycz nym, a na stp nie z Wy dzia em Ar ty stycz -
nym Uni wer sy te tu l skie go w Cie szy nie, w któ rych
pe ni funk cje pro dzie ka na, wi ce dy rek to ra In sty tu tu
oraz kie row ni ka Za ka du i Ka te dry. Je go ob ra zy pre -

zen to wa ne by y na wie lu wy sta wach w Pol sce i za gra -
ni c. Je go pra ce znaj du j si w zbio rach pol skich mu -
ze ów i ga le rii.

Po czt ko wa twór czo Zyg mun ta Li sa oscy lo wa -
a wo kó fa scy na cji sztu k Pau la Klee. Ko lej ne pra -
ce pre zen to wa y ju doj rza y styl ma la rza bli ski me -
ta fo rze, fan ta sty ce, sym bo li ce eks pre syj nej.
Kom po no wa dy na micz ne for my barw ne kre lo ne naj -
pierw ba ro ko w kre sk. W te ma ty ce po wra ca do mi -
tów, by przy ich po mo cy po dej mo wa dys ku sj
o ludz kiej eg zy sten cji. Two rzy zoo - i an tro po -
mo\rficz ne stwo ry w gi gan tycz nej wal ce (cykl „Gil -
ga mesz”). W la tach 70. roz po cz pra c nad „Pol skim
pej za em hi sto rycz nym”. O sztu ce mó wi: [sztu ka] jest
rze mio sem re ali zu j cym ma rze nia. Ma rze nie ma

na tu r du cho w a rze mio so ma te rial n.(…) za wiel -
kie i praw dzi we uwa am te, w któ rych ma te ria nie zo -
sta a wzgar dzo na, ani uwiel bio na, lecz ujarz mio na. (cyt.
za: „Ka to wic ki Un der grund Ar ty stycz ny po 1953 ro -
ku”, BWA Ka to wi ce 2004). 

„Ob ra zy Pó no cy” Ar ka diu sza Go li

Wy sta wa „Ob ra zy Pó no cy” to zdj cia po wsta e
w li sto pa dzie 2012 ro ku w re gio nie Nord Pas de Ca la is
na pó no cy Fran cji. Po ka zu j y cie ró nych grup spo ecz -
nych w miej scu, któ re przed la ty by o sil nie zwi za ne
z prze my sem gór ni czym. Ostat ni z dzie si tek ko pal
ja kie dzia a y w pó noc nej Fran cji za mkni to po nad trzy -
dzie ci lat te mu. Mi mo e od te go cza su do szo do zmian
w wie lu aspek tach y cia by ych gór ni ków, to w po sta -
wach tych lu dzi jest du ma z to sa mo ci re gio nal nej i kul -
tu ry po prze my so wej. Fo to gra fie ska da j si na wspól -
n pra c pi sa rzy Do mi ni qua Sam pie ro z Fran cji,
Sta na La flo ur z Nie miec i pol skie go fo to gra fa Ar ka diu -

sza Go li pod ty tu em „Known Unto God”. Kul tu ra trium
to wspól ny pro jekt re gio nów Nord Pas de Ca la is, Nad -
re nii i Pó noc nej West fa lii i wo je wódz twa l skie go.

Ar ka diusz Go la ja ko fo to re por ter pra so wy pra cu je
od 1991 ro ku w re dak cji „Dzien ni ka Za chod nie go”
w Ka to wi cach. Jest ab sol wen tem ITF (In sty tu tu Twór -
czej Fo to gra fii) w Opa wie (Re pu bli ka Cze ska). Zdo -
by kil ka na cie na gród w pre sti o wych kon kur sach fo -
to gra fii pra so wej. Dzien ni karz ro ku Dzien ni ka
Za chod nie go 2003. W 2010 ro ku otrzy ma na gro d Pre -
zy den ta Mia sta Za brze w Dzie dzi nie Kul tu ry. W la -
tach 2006 i 2011 sty pen dy sta Mar sza ka Wo je wódz twa
l skie go w dzie dzi nie kul tu ry. Je go zdj cia znaj du -
j si w zbio rach mu ze ów w Pol sce i za gra ni c. Jest
czon kiem Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków.
Au tor al bu mów „Lu dzie z w gla”, „Sta ny gra nicz ne”
i „Nie mu sz wra ca”. Bra udzia w po nad czter dzie -
stu wy sta wach w kra ju i za gra ni c. Miesz ka w Za brzu.

Od kry wa nie ta jem nic Ma jów

Od 31 stycz nia –  27 kwiet nia 2014 w Mu zeum l -
skim mo na ogl da wy sta w pt. „Od kry wa nie ta jem -
nic Ma jów. Pol skie wy ko pa li ska w Gwa te ma li”. 

Od 2006 ro ku po zna wa niem cy wi li za cji Ma jów zaj -
mu je si pol ski ze spó pod kie row nic twem dr. Ja ro sa -
wa ra ki oraz mgr. Wie sa wa Kosz ku la z In sty tu tu Ar -
che olo gii Uni wer sy te tu Ja giel lo skie go w Kra ko wie.
Gów nym ce lem pol skie go pro jek tu s ba da nia sta ro -
yt ne go mia sta kul tu ry Ma jów o na zwie Na kum po -
o o ne go w pó noc no -wschod niej cz ci Gwa te ma li. 

W trak cie ba da ar che olo dzy na tra fi li na ogrom nych
roz mia rów gro bo wiec kró lew ski za wie ra j cy na czy -
nia, po zo sta o ci szkie le tu i set ki ja de ito wych ozdób,
wród któ rych wiel ko ci i bo gac twem wy ró nia si
zwasz cza pek to ra (du y wi sior spo czy wa j cy na klat -
ce pier sio wej zmar ej oso by). Gro bo wiec wy po sa o -
ny by w kil ka na czy ce ra micz nych (w tym mi s
z przed sta wie niem ta cz ce go bo ga ku ku ry dzy – jed -
no z naj wa niej szych bóstw Ma jów) oraz po nad 460
pa cior ków z ja de itu i musz li, two rz cych kil ka na cie
na szyj ni ków i in nych ozdób. Jak wy ka za y ana li zy epi -
gra fi ków, pierw szy glif ozna cza na zw pek to ra u, dru -
gi i trze ci hie ro glif funk cjo nu j ra zem, ozna cza jc na -
zw orod ka oraz ty tu kró lew ski nie zna ne go wcze niej
wad cy, któ re go imi mo na z ko lei od czy ta ja ko Ixiim
Chan (czyt. iszim czan, „bóg ku ku ry dzy -w”). 

Prze nto wa ne zdj cia s au tor stwa Ro ber ta Sa bo -
skie go, któ ry od lat uwiecz nia swym obiek ty wem ba -
da nia w ró nych za kt kach wia ta, two rz nie po wta -
rzal ny, ta jem ni czy kli mat wy sta wy.  Au to ra mi wy staw
s: Ro bert Sa bo ski, Ja ro saw ra ka i Wie saw
Kosz kul. Ku ra tor wy sta wy w Mu zeum l skim jest
dr Re na ta Aba mo wicz. 

Ko lej na sztu ka z au dio de skryp cj

5 lu te go w l skim Te atrze Lal ki i Ak to ra „Ate -
neum” od by o si przed sta wie nie „Bie gnij cie do szop -
ki” za gra ne po raz pierw szy dla wi dzów nie wi do mych
i sa bo wi dz cych.

Sztu ka Ed mun da Woj na row skie go to trze cia in sce -
ni za cja w re per tu arze ka to wic kie go te atru (po „Kop -
ciusz ku” i „Naj mniej szym ba lu wia ta”), przy go to wa -
na w wer sji z au dio de skryp cj, czy li opi sem ca ej sfe ry
wi zu al nej spek ta klu, od czy ty wa nym przez lek to ra. Oso -
by ze wzro ko w nie pe no spraw no ci sy sz go przez
bez prze wo do we su chaw ki, któ re po zwa la j – co
bar dzo wa ne – na rów no cze sny, pe ny od biór kwe -
stii pa da j cych ze sce ny oraz nie za kó co ny od biór wi -
do wi ska pu blicz no ci pe no spraw nej. 

Pre mie ra przed sta wie nia w tej wer sji przy go to wa -
na zo sta a w ra mach pro jek tu Te atr „Po za Ci sz
i Ciem no ci” – Fun da cji Dzie ciom „Zd y z Po mo -
c” i Fun da cji Kul tu ry bez Ba rier, do fi nan so wa ne go ze
rod ków Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.
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Ar ka diusz Go la, z cy klu „Ob ra zy Pó no cy”. 
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 14 lu te go w Do mu Kul tu ry w Zb ko wi cach
go ci spek takl pt. „An dro pau za 2”. Pu blicz no
za ba wia li m. in. Ma rek Siu dym, Ja cek Ka wa lec,
Ma ciej Da mic ki.

 14 lu te go w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie -
pu ry, w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry z wa -
len tyn ko wym kon cer tem wy st pi a Ka ta rzy na
Gro niec. 

 21 lu te go w Pa a cu Mie ro szew skich w B -
dzi nie mia miej sce fi ni sa pt. „B dzie cie god ni
swe go czo wie cze stwa – J. M. Lu sti ger”. Zdj -
cia au tor stwa Woj cie cha Bor kow skie go pre -
zen to wa ne na wy sta wie przy bli y y syl wet k Ho -
no ro we go Oby wa te la Mia sta B dzi na Kar dy na a
Je an -Ma rie Lu sti ge ra. Fi ni sa uwiet ni kon cert
Ka to wic kie go Tria Pie ni Fran cu skiej w ska -

dzie – Iza be la Mi gocz (so pran), Rok sa na War -
den ga (mez zo so pran) oraz Mi cha Go aw ski
(for te pian).

 21 lu te go w klu bie stu denc kim „Re me -
dium” w So snow cu go cie ba wi li si na wie czo -
rze Ja ma ican Sty lee vol. 24. 

 22 lu te go w orod ku kul tu ry w B dzi nie -
-Grod cu wy st pi ka ba ret Ciach.

 23 lu te go w klu bie Vil la Mo da w D bro wie
Gór ni czej w pro gra mie za ty tu o wa nym „Pocz -
tów ki z lo dów ki” wy st pi ka ba ret DNO. 

 27 lu te go w Bi blio te ce Aka de mic kiej Wy -
szej Szko y Biz ne su w D bro wie Gór ni czej od -
by o si spo tka nie z an gli st, li te ra tu ro znaw c,
au to rem po wie ci „Ko rze niec”, „Py i pu der”
prof. Zbi gnie wem Bia a sem.

Dy wer sy fi ka cja sztu ki

W Ga le rii Extra va gan ce w So sno wiec -
kim Cen trum Sztu ki –Za mek Sie lec ki
od 21 lu te go mo na ogl da wy sta w,
na któ r ska da si twór czo ar ty stek mo -
de go po ko le nia: An ny 66 An drze jew skiej
(fo to gra fia), Ka ta rzy ny Pio tro wicz (ma lar -
stwo) i Ewy Skow ron (ry su nek). Jak pi sze
ku ra tor ka wy sta wy Ma go rza ta Ma li now -
ska -Kli mek: Do nie daw na sztu ka mu sia -
a by awan gar do wa, cz sto w wy mu szo -
ny spo sób kon tro wer syj na. Wcze niej
ce nio no so bie wy cz nie od nie sie nia do tra -
dy cji. Dzi siaj na resz cie sztu ka mo e by
ró no rod na, roz prze strze nio na we wszyst -
kich po j ciach sty lo wych oraz w lu kach po -
mi dzy ni mi. Od no sz cza sa mi wra e nie,
e to wia do ma i ce lo wa stra te gia sztu ki,
któ ra szu ka, po przez dy wer sy fi ka cj, mo -
li wych w obec nym wie cie form swo je go
ist nie nia. Wy sta wa b dzie czyn na do 23
mar ca. 

Za g bia cy w Le gio nach Pi sud skie go

Dwie bar dzo wa ne rocz ni ce przy pa da -
j w 2014 r. – stu le cie wy bu chu I woj ny
wia to wej i po wsta nie Le gio nów Pol skich
pod wo dz Jó ze fa Pi sud skie go. Mu -
zeum w So snow cu przy go to wa o z tej
oka zji pu bli ka cj pod re dak cj Zbi gniew
Stu denc kie go, przy po mi na j c z per -
spek ty wy Za g bia D brow skie go te
istot ne w hi sto rii Pol ski wy da rze nia.
Ksi ka „Za g bia cy w Le gio nach Pi sud -
skie go” ska da si z czte rech cz ci.
W pierw szej prof. dr Jan Wal czak ma lu -
je ob raz Za g bia D brow skie go pod -
czas I woj ny wia to wej, cz dru ga za -
wie ra wspo mnie nia ge ne ra a bro ni Le ona
Ber bec kie go, or ga ni za to ra kom pa nii
ochot ni ków z So snow ca i D bro wy Gór -
ni czej do sze re gów le gio no wych, bli -
skie go wspó pra cow ni ka Jó ze fa Pi sud -
skie go. W trze ciej cz ci mo na od na le
na zwi ska Za g bia ków – ofi ce rów Le gio -
nów Pol skich i o nie rzy Pierw szej Kom -
pa nii Ka dro wej, w czwar tej znaj du je si
wy kaz po le gych w bi twie pod Krzy wo -
po ta mi a tak e hi sto ria po mni ka w By -
dli nie. To zna ko mi ta lek cja hi sto rii re gio -
nal nej. 

Wy sta wa Ka ro la Bon da ren ki

W lu tym w ga le rii Ener ge tycz ne go Cen -
trum Kul tu ry w So snow cu go ci y ob ra zy
Ka ro la Bon da ren ki. Ma larz od kil ku dzie si -
ciu lat zwi za ny jest z So snow cem, tu
miesz ka, tu ma lu je. Te mat, z któ rym jed nak
zwy kle jest ko ja rzo ny, to mo rze i wszyst -
ko, co w ja ki kol wiek spo sób z nim si 
wi e. Jest to za pew ne po ko sie je go dzie -
si cio let nie go po by tu na Wy brze u Szcze -
ci skim, pra cy w stocz ni i wsu chi wa nia si
w e glar skie opo wie ci. Na je go ob ra zach
kró lu j fa le, któ re ma larz utrwa la w wie -
tle ró nych pór ro ku i dnia, fa scy nu j go
mor skie nie po ko je, szcze gól nie sztor my
i bu rze. W ostat nich la tach wzbo ga ci swo -
j ma lar sk pa le t o wie lo barw ne kra jo bra -
zy be skidz kie i ró no ko lo ro we kwia ty.
W swo im do rob ku ma po nad 100 wer ni sa -
y i wie le wy ró nie, jest lau re atem m.in.:
I na gro dy XV Prze gl du Twór czo ci Lu dzi
Mo rza w Gdy ni w 1985 r., dwu krot nie I na -
gro dy Kon kur su Pla stycz ne go im. kpt.
.w. M. Lesz czy skie go w Gdy ni (1989 r.
i w 1990 r.). W 1994 r. zo sta wy ró nio ny
przez Za rzd Gów ny Sto wa rzy sze nia Ma -
ry ni stów Pol skich Me da lem „Za su o ne mu
dla Ma ry ni sty ki Pol skiej” oraz Srebr n
Od zna k „Za su o ny Pra cow nik Mo rza”
przez Mi ni ster stwa Trans por tu i Go spo dar -
ki Mor skiej (1995 r. i 2001 r.). 

No we mu zeum w So snow cu?

Na ma pie kul tu ral nej mia sta po ja wi si
wkrót ce no wa atrak cja, b dzie ni za pew -
ne Mu zeum Far ma cji, Me dy cy ny i Ko sme -
to lo gii l skiej. To po mys na ukow ców ze
l skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Ju
w la tach 60. XX wie ku czon ko wie Sek -
cji Hi sto rii Far ma cji Pol skie go To wa rzy -
stwa Far ma ceu tycz ne go w Ka to wi cach
roz po cz li gro ma dze nie eks po na tów ap te -
kar stwa l skie go. Gów nym ini cja to rem
ko lek cjo no wa nia zbio rów mu ze al nych
by prze wod ni cz cy ka to wic kiej sek cji
dr n. farm. Fran ci szek No wak, je go pra c
kon ty nu owa prof. Dio ni zy Mo ska. Wród
zgro ma dzo nych eks po na tów znaj du j si
wa gi, de sty la to ry, ap te kar skie mo dzie rze,
me ble a na wet le ki, nie bra ku je tak e bo -
ga tych zbio rów wy daw nictw. Pe re k ko -
lek cji jest po da ro wa ny uczel ni przez
Edwar da Kaj ze ra z ap te ki Szpi ta la Cho rób
Puc nych w Cie szy nie, XIX -wiecz ny ma -
nu a (spi sa ny w j zy ku a ci skim) za wie -
ra j cy re cep tu ry wy ko rzy sty wa ne przez
ów cze snych far ma ceu tów. Sie dzi b przy -
sze go mu zeum s po miesz cze nia na par -
te rze by e go aka de mi ka przy ul Ostro gór -
skiej. 
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Za co ko cham ksi ki?
Kie dy w czerw cu ubie ge go ro ku roz ma -

wia am z El wi r Ka bat -Geo r gi je w, dy rek -
tor k Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w So -
snow cu, jesz cze do brze nie osty gy emo cje
po za ko czo nym ma ra to nie 9. edy cji So -
sno wiec kich Dni Li te ra tu ry, wy da rze niu,
któ re go po pu lar no ro nie z ro ku na rok,
co wi da przede wszyst kim po wy pe nio -
nych sa lach. Co raz wi cej za in te re so wa -
nych przy by wa spo za gra nic mia sta. Nic
w tym dziw ne go, sko ro for mu  im pre zy wy -
my lo no tak, aby mo ga za do wo li ró nych
od bior ców i uwzgld ni ich zró ni co wa ne
wy ma ga nia. 

So sno wiec cy or ga ni za to rzy trzy ma j
r k na pul sie, le dz wy trwa le ry nek
wy daw ni czy, za pra sza j au to rów naj cie -
kaw szych ksi ek. W ubie gym ro ku go ci li
tu m.in. Ja cek Deh nel, Eu sta chy Ryl ski…
Or ga ni za to rzy ho u bi rów nie tych, któ -
rzy uro dzi li si w So snow cu bd w nim
miesz ka j. W Sa lo nie Li te rac kim z czy tel -
ni ka mi spo ty ka j si: Zbi gniew Bia as, au -
tor go ne go „Ko rze ca”, Sa wo mir Ma -
tusz po eta i kry tyk li te rac ki, Ad rian Wit czak,
Ja cek Dur ski, au tor na gro dzo nej po wie ci
„Ma riac ka” czy Bar to miej Maj zel po eta
i po dró nik. 

Wród pod su mo wa mi nio nej edy cji
zna la zo si wów czas tak e za pew nie nie pa -
ni dy rek tor o roz wa e niu mo li wo ci po -
wo a nia dys ku syj ne go klu bu ksi ki. Su ge -
stia ta ka po ja wi a si bo wiem na wie lu
spo tka niach, pod czas któ rych uczest ni cy
wy ra zi li ch stwo rze nia gru py za pa le -
ców, któ rzy nie tyl ko chcie li by su cha, ale
tak e wy mie nia si wra e nia mi, uwa ga -
mi i opi nia mi na te mat prze czy ta nych
ksi ek, so wem nie wiel ka eli tar na, gru pa
pa sjo na tów. 

Zda wa by si mo go, e w at mos fe rze
po fi na o we go pod eks cy to wa nia pro po zy -
cja utknie gdzie w ster cie do ku men tów
i znaj dzie si w szu fla dzie „spraw do za -
a twie nia”. Tak si jed nak nie sta o. So -
sno wiec ka bi blio te ka ju na po czt ku
ro ku za rzu ci a miesz ka ców pro wo ka cyj -
ny mi py ta nia mi: „Ko chasz li te ra tu r?
O prze czy ta nej ksi ce móg by roz pra -
wia go dzi na mi? In te re su je Ci wspó cze -
sna li te ra tu ra pol ska i ob ca? Chcia by
po roz ma wia z lud mi o po dob nych
upodo ba niach i czy tel ni czej pa sji? A mo -
e do pie ro pró bu jesz okre li swe li te rac -
kie pre fe ren cje i chciaby si dowie dzie,
co war to prze czy ta i gdzie szu ka war -
to cio wych lek tur? Masz nie mniej ni 18
i nie wi cej ni 99 lat?” Wik szo twier -
dz cych od po wie dzi sta o si prze pust k
do Dys ku syj ne go Klu bu Ksi ki. Za ch ta
oka za a si sku tecz na. Spo tka nie in au gu -
ra cyj ne od by o si 24 lu te go. Ja kie b d
dal sze lo sy klu bo wi czów, kto do  czy,
a kto zre zy gnu je (tak te by mo e), ja ki -
mi cie ka mi po d a b d li te rac kie dys -
pu ty po ka e czas. Ale ko ne se rzy do brej
ksi ki to za zwy czaj lu dzie wy trwa li. Po -
zo sta je wic po gra tu lo wa po my su i y -
czy go r cych i burz li wych spo tka. Ju
wkrót ce X ju bi le uszo wa edy cja So sno wiec -
kich Dni Li te ra tu ry, po dob no nie spo dzia -
nek nie za brak nie. Ka san drycz ne prze po -
wied nie o upa da j cym czy tel nic twie
spo koj nie mo e my odo y do tecz ki z na -
pi sem „mrzon ki”.

MA RIA SZTU KA
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Le gen dy z na dzie ja mi

Jak zwy kle we so o i cza do wo by o na ko lej -
nej XVI Biel skiej Za dym ce Jaz zo wej 2014 –
zwa nej ostat nio Lo tos Jazz Fe sti wal – któ ra
od by a si (18.2–23.2) w sa lach kon cer to wych
i klu bach Biel ska -Bia ej i Cze cho wic -Dzie -
dzic, a za ko czy a tra dy cyj nie w schro ni sku
na Szyn dziel ni. Tym ra zem do st pu do schro -
ni ska nie bro ni a nie na za dym ka jak w wie -
lu po przed nich la tach, lecz ob lo dzo ny stok
Szyn dziel ni, dzi ki któ re mu nie któ rzy sym pa -
ty cy jaz zu li zga li si w sty lu syn nych pol -
skich pan cze ni stów z IO w So czi. Gwiaz da mi
fe sti wa lu by li przede wszyst kim le gen dar ny
Bil ly Co bham – ener ge tycz ny, dow cip ny i we -
so y czo wiek, uro dzo ny do ude rze w in stru -
men ty per ku syj ne oraz na gro dzo na Anio em
Jaz zu (sta tu et k au tor stwa Li dii Sztwiert ni)
wo ka list ka Dian ne Re eves, dla któ rej ka da
sty li sty ka jest oj czy zn dwi ków. Dru g mo -
do ujaw ni li mu zy cy „String Con nec tion”,
do cze go zo bo wi zu je ich zresz t na zwa upra -
wia ne go nur tu „young po wer”. Krze si mir
Db ski po ka za nie tyl ko ob li cze li de ra, kom -
po zy to ra i mu zy ka, ale tak e wo dzi re ja. Wspa -
nia le za pre zen to wa si w ro dzin nych Cze -
cho wi cach -Dzie dzi cach wo ka li sta Woj ciech
Myr czek. Je go ra do z wy do by wa nia ze strun
go so wych ró no rod nych dwi ków z pew no -
ci przy spo rzy mu jesz cze wie lu zwo len ni -
ków, a przede wszyst kim zwo len ni czek. Wie -
le kom ple men tów ze bra o tak e Trio Ro ber ta
Szew czu gi, z cze go bar dzo dum ny by oj ciec
li de ra gru py Le szek – zna ny biel ski per ku si sta,

czo nek Sto wa -
rzy sze nia Sztu ka –
Te atr, któ re or ga -
ni zu je od 15 lat
„Za dym k”. Lau -
re atem na gro dy
gów nej za dym -
ko we go kon kur su
dla mo dych jazz -
ma nów zo sta
Bar tosz Dwo rak
Qu ar tet, a na gro d
spe cjal n mi ni stra
kul tu ry otrzy ma
kwar tet To ma sza
J drze jew skie go,
cho pu blicz no
naj burz li wiej na -

gra dza a trze cie go fi na li st – kwar tet Grze go -
rza Wo dar czy ka z trój k pa ry an w ska dzie. 

„W pik nych oko licz no ciach 
przy ro dy”

Spo ród eks po zy cji or ga ni zo wa nych
w Ga le rii Biel skiej BWA naj wik szym za in -
te re so wa niem pu blicz no ci cie sz si wy sta -
wy fo to gra fii zwie rzt. Nie ina czej jest obec -
nie – pod czas eks po zy cji pn. „Fo to gra fia
Dzi kiej Przy ro dy / Wil dli fe Pho to gra pher
of The Year 2013”, któ ra trwaa do 2 mar ca.
Po przed ni edy cj im pre zy ogl da o po nad
10 tys. wi dzów. Ani ma to rzy kul tu ry z BWA
spo dzie wa j si, e w tym ro ku mo e by
po dob nie. Pu blicz no bo wiem po dzi wia
sto naj cie kaw szych zdj wy o nio nych
w kon kur sie, któ ry od 1965 r. or ga ni zu j
Na tu ral Hi sto ry Mu seum w Lon dy nie oraz
BBC Worl dwi de. – Zdj ciom to wa rzy sz
ta blicz ki z do kad nym opi sem – kie dy
i gdzie au tor je wy ko na, ja kim apa ra tem, ja -
kie s pa ra me try tech nicz ne i co fot ki przed -
sta wia j. Opis cz sto jest nie zwy k nar ra -
cj do ty cz c kon tak tu au to ra zdj cia
z fo to gra fo wa n dzi k przy ro d i y j cy mi
wol no zwie rz ta mi – po wia da dyr. Ga le rii
Biel skiej BWA Aga ta Smal cerz. 

Geo me tria Ber dow skiej

Ta ma ra Ber dow ska miesz ka od kil ku lat
w Biel sku -Bia ej i jest jed n z naj wa niej -
szych przed sta wi cie lek abs trak cji geo me -
trycz nej w Pol sce. Jej pra ce od 6 lu te go do
2 mar ca byy pre zen to wa ne w Ga le rii Biel -
skiej BWA. Jak twier dzi ku ra tor ka eks po zy -
cji Gra y na Cy bul ska, wy sta wa po ka zu je
ob ra zy i ry sun ki prze strzen ne z ostat nich
lat. Jej zda niem punk tem wyj cia i nie -
zmien n ide mo no chro ma tycz nych ob ra -
zów i obiek tów prze strzen nych jest geo me -
trycz ny ry su nek – w trak cie pro ce su
ni we lo wa ny ko lo rem i wia tem. Ar tyst ka
ope ru je zmien n tem pe ra tu r barw w ob r -
bie jed ne go ko lo ru, uzy sku jc efekt pul so -
wa nia po wierzch ni ob ra zu i zu dze nie „wyj -
cia po za je go ma te rial no”.
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Me an dry „Cy ga na”
Na zwa Cy ga ski Las po cho dzi od bd ne go

tu ma cze nia rze czow ni ka Zie gen wald, gdy –
zgod nie z pier wot nym nie miec kim na zew nic -
twem – Ko zi Gó r pod Szyn dziel ni po kry wa
nie Cy ga ski (Zi geu ner wald), lecz Ko zi Las
(Zie gen wald). Brzmie nie pierw sze go czo nu wy -
ra zu Zie gen wald by o dla pol skich uszu bar dzo
bli skie wy ra zo wi Cy gan, wic w pew nym mo -
men cie hi sto rii prze isto czy li nie miec k „Ko z”
na ro dzi me go „Cy ga na”. Uro ki Cy ga skie go
La su – zwa ne go przez nie któ rych bielsz czan
bez ce re mo nial nie „Cy ga nem” – zna ne s ka -
de mu miesz ka co wi gro du nad Bia . Ten za k -
tek zie le ni, pe en bu czyn, je sio no wych  gów,
wier czyn i ja wo rzyn, le y na te re nie dziel nic
Biel ska -Bia ej – Mi ku szo wic l skich, Ol szów -
ki Dol nej i Gór nej – oraz By strej l skiej.

Bez wzgl du zresz t na me an dry na zew nic -
twa – Cy ga ski Las za pi sa si chlub nie i bez -
pow rot nie w hi sto rii Biel ska -Bia ej. Zo sta bo -
wiem wy mie nio ny w do ku men cie z 1312 r.,
we dle któ re go na da las we wa da nie miesz cza -
nom biel skim. Do ku ment ten jest naj star sz pi -
sem n wzmian k o mie cie. 

W przy pad ku Cy ga skie go La su fa scy nu j -
ce s nie tyl ko mi dzy na ro do we dro gi wy ra zów,
lecz rów nie cie ki dzie dzic twa kul tu ro we go
oko lic Ko ziej Gó ry, na któ rych zna czy y swe
la dy po ko le nia ró nych na ro dów – Niem ców,
y dów, Au stria ków, Po la ków. Co cie ka we – nie
tyl ko w na szych cza sach fa tal nie go spo da ro wa -
o si te re na mi zie lo ny mi. Nie pra wi do wa eks -
plo ata cja przez kil ka stu le ci do pro wa dzi a
do de wa sta cji pier wot ne go drze wo sta nu i do -
pie ro w la tach 60. XIX w. za rzd cy te re nów
oraz dyr. szko y re al nej Ka rol Am bro y po tra fi li
„wskrze si” pier wot ny las po kry wa j cy oko li -
ce Ko ziej Gó ry, a na wet stwo rzy park le ny
zbli o ny do La su Wie de skie go. W 1997 r. po -
wsta ze spó przy rod ni czo -kra jo bra zo wy „Cy -
ga ski Las” o po wierzch ni 925 ha. Wsku tek
dzia a in we sto rów w 2004 r. zmniej szo no po -
wierzch ni ze spo u do 593 ha. Pi lat pó niej
znisz czo no dzie wit na sto wiecz n wil l Haup ti -
ga, a na jej miej scu wy bu do wa no osie dle de we -
lo per skie. Zmie ni o to zu pe nie do tych cza so wy,
wil lo wy cha rak ter le ne go mia stecz ka. Oczy wi -
cie do dzi nikt nie po czu wa si do ja kiej kol -
wiek wi ny, cho nisz cze nie pier wot ne go uka du
przy rod ni czo -urba ni stycz ne go wspa nia e go do -
td Cy ga skie go La su po win no by ha b
na ho no rze wadz biel skich. Na szcz cie
w obro nie „Cy ga na” co raz go niej i sku tecz -
niej wy st pu je miej sco wa lud no sku pio na
w Sto wa rzy sze niu Ol szów ka. Jed n z form
ochro ny jest uwia da mia nie miesz ka com Biel -
ska -Bia ej i de cy den tom o war to ciach kul tu ro -
wych i przy rod ni czych te go cu dow ne go miej sca.
Na po czt ku ro ku Sto wa rzy sze nie Ol szów ka
wy da o ksi k Ja ku ba Kra jew skie go „Spa ce -
rem po Cy ga skim Le sie”. 

Dzie o hi sto ry ka, spe le olo ga, znaw cy be -
skidz kich ja ski – no ta be ne czon ka Sto wa rzy -
sze nia Ol szów ka – to prze wod nik po mi nio nych
wie kach i wspó cze sno ci te go fa scy nu j ce go
miej sca, pe ne go ory gi nal nych wil li zbu do wa -
nych w ró nych sty lach m.in. przez wie de skich
ar chi tek tów, roz pa da j cych si obiek tów spor -
to wych czy roz ryw ko wych (ru iny to ru sa necz ko -
we go, za po mnia nej skocz ni i am fi te atru), po zo -
sta o ci po re mi zie tram wa jo wej z 1908 r., któ r
po li kwi da cji w 1971 r. biel skich tram wa jów za -
mie nio no w ka wiar ni i ciast kar ni. Ró no ra kie
la dy kul tu ral nej obec no ci w Cy ga skim Le sie
wie lu po ko le bielsz czan mo na wy mie nia
w nie sko czo no. Miej my na dzie j, e m.in.
dzi ki zaj mu j cej ksi ce Ja ku ba Kra jew skie go
nikt ju nie b dzie d y do za mia ny par ko we -
go mia stecz ka w mer kan tyl no -de we lo per ski
przy sió ek, e by je go naj wy bit niej szy miesz ka -
niec i piew ca, po eta Sta ni saw Go la nie prze -
wra ca si wi cej w gro bie. 

JAN PI CHE TA 
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Woj ciech Myr czek kon ty -
nu uje ro dzin ne tra dy cje
pie wa cze.

Tamara Berdowska, Grayna Cybulska i Agata
Smalcerz

 W lu tym w biel skim Do mu Kul tu ry Wók -
nia rzy pra ce ma lar skie pre zen to wa a Ali cja
Smo czy ska, a dzie a fo to gra ficz ne Ma go rza ta
Smo czy ska. 

 1 lu te go w Jazz Clu bie przy ul. Ce cho wej
w Biel sku -Bia ej wy st pi ze swym Trio bielsz -
cza nin Apo sto lis An thi mos. 

 6 lu te go przy ul. G bo kiej 25 w Cie szy nie
otwar to Ga le ri Ma lar stwa PULS.

 11 lu te go w Ksi ni cy Be skidz kiej spo tka -
a si ze swy mi czy tel ni ka mi biel ska pi sar ka
Re na ta Pit kow ska. 

 21 lu te go w Ga le rii ro do wisk Twór czych
od by si wer ni sa wy sta wy „Biel sko XXI – fo -
to gra fia”. 

 23 lu te go w ra mach Kra kow skie go Sa lo nu
Po ezji w Ga le rii Biel skiej BWA z „Uskrzy dlo ny -

mi kar na wa o wy mi wier sza mi” wy st pi li Kry -
sty na Prysz czyk, Ja nusz Kacz mar ski i To masz
Pa la.

 24 lu te go w Zam ku Su kow skich w Biel -
sku -Bia ej wy st pi li skrzy pek Adam Mu sial ski
i pia nist ka Be ata Mu sial ska. 

 W lu tym w Klu bie Na uczy cie la w Biel sku -
-Bia ej pre zen to wa no wy sta wy ma lar stwa na
szkle Zbi gnie wa Grzy wy i rze by Er ne sta Kun -
ce go. 

 Tek sty so we skiej au tor ki Moj cy Rja vec
oraz bielsz cza ni na Grze go rza Ma de ja za wie ra
no we wy daw nic two biel skie go Mu zeum Hi sto -
rycz ne go „Ze szy ty Su kow skich II”. 

 W lu tym Ksi ni ca Be skidz ka pre zen to wa -
a wy sta w ma lar stwa i ry sun ku Jó ze fa wier -
ka pn. „Roz szu mia y si wier ki po n ce”. 
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 Za gra li – Fil har mo nia: Mar cin Wy ro stek
z ze spo em Tan go Co ra zon, Re na ta Prze myk,
Dem; TfP: Wil ki, In dios Bra vos, Be Du, Bre ak -
ma szy na; Kli ma ty: Noc na Zmia na Blu esa; Pla -
ne ta rium IF AJD: pro jekt au dio wi zu al ny Ra fa -
a Iwa skie go i An ny Pi le wicz AQU ALU NA.

 W „Gau de Ma ter” pro mo cja to mi ku
Agniesz ki Zo tej Ra port o zie le ni, a w Bi blio te -
ce Pu blicz nej im. W. Bie ga skie go spo tka nie
z Bar ba r Ro siek i jej ko lej n ksi k pun ka.

 W CPM -ie wy sta wa Eg zist Pio tra Pa sie -
wi cza.

 W Fil har mo nii Cz sto chow skiej od by si
kon cert mu zy ki fil mo wej Krze si mi ra Db skie -

go z udzia em kom po zy to ra i An ny Jur kszto wicz;
by a to rów nie oka zja do zo e nia po dzi ko wa -
nia tym, któ rzy po ze szo rocz nej po wo dzi wspar li
gmi n Le lów.

 29 stycz nia zmar Zyg munt Has sa, któ ry
od 1972 ro ku by dy rek to rem i kie row ni kiem ar -
ty stycz nym Pa stwo wej Or kie stry Sym fo nicz nej
w Cz sto cho wie, a na stp nie Fil har mo nii Cz sto -
chow skiej.

 Aga ta Pi tek, uczen ni ca Ze spo u Szkó Mu -
zycz nych w Cz sto cho wie otrzy ma a Grand
Prix oraz I na gro d Ame ri can Protége In ter na -
tio nal Mu sic Ta lent Com pe ti tion Fall 2013 w No -
wym Jor ku.

Cha sy dzi w Le lo wie

Z oka zji 200. rocz ni cy mier ci ca dy ka Da wi -
da Bi der ma na, zwa ne go rów nie Le lo we rem, od -
so ni to ta bli c upa mit nia j c t po sta oraz
wszyst kich oko licz nych y dów, miesz ka j cych
tu do 1942 r. (ho lo caust prze y o je dy nie 7 y -
dów le low skich). W uro czy sto ci wzi li udzia
wójt i rad ni gmi ny, Gi de on Nis sen baum z Za rz -
du Ro dzi ny Fun da cji Nis sen bau mów oraz ra bin
Sim cha Kra kow ski, pre zes Fun da cji Cha sy dów
Le ajsk Pol ska. Na uro czy sto przy by o rów -
nie oko o 300 cha sy dów, by jak co ro ku cho
na chwi l prze mie ni oko li c w mi dzy wo jen -
ny sztetl. Naj wa niej szy by sza bas po prze dza -
j cy rocz ni c mier ci ca dy ka, gdy we dug wie -
rze, je go du sza scho dzi na zie mi, by za nie
pro by mo dl cych si przed tron Bo ga. Da ta rocz -
ni cy mier ci jest ru cho ma, po nie wa wy znaw -
cy ju da izmu uzna j ka len darz so necz no -ksi y -
co wy.

Cha sy dyzm roz wi ja si w XVIII wie ku
na wschod nich zie miach Rze czy po spo li tej, a Le -
lo wer by za przy ja nio ny z in ny mi ca dy ka mi swo -
je go cza su – Wi dz cym z Lu bli na czy wi tym
y dem z Przy su chy (z cór k Ja ako wa Ic cha ka oe -
ni si je go syn Moj sze). W XX wie ku wspo mi -
na go tak e m.in. Mar tin Bu ber w Opo wie ciach
cha sy dów. We dug prze ka zów, Da wid Bi der -
man uzdra wia i prze po wia da przy szo, w cza -
sie ta ca ry tu al ne go od zy ski wa spraw no w no -
dze, a gdy gra su cha y go na wet zwie rz ta.

Daw ne fo to gra fie

Do 16 lu te go w MGS mo na by o ogl da zdj -
cia Wil hel ma von Blan dow skie go Nie spo koj ne
od bi cie ze zbio rów Mu zeum w Gli wi cach, ro dzin -
ne go mia sta bo ha te ra wy sta wy. Uro dzo ny
w 1822 r. mo e po szczy ci si bio gra fi na mia -
r ro man tycz nych cza sów; by przy rod ni kiem,
gór ni kiem, po szu ki wa czem zo ta i eks plo ra to rem
Au stra lii (do kd wy je cha w 1849 ro ku). Do Gli -
wic po wró ci w 1860 r., a na stp nie przez trzy la -
ta pro wa dzi ate lier, co po twier dza j za cho wa ne
do dzi trzy al bu my z 1313 zdj cia mi; to por tre -
ty oko licz nych ro dzin oraz przed sta wi cie li ró -
nych za wo dów: ko mi nia rzy, le ka rzy, ma la rzy, s -
dziów wiej skich, pej za e, fo to gra fie re por ta o we
(np. szyb gór ni czy z II po o wy XIX wie ku, ko -
pal nia „Ma tyl da” w Li pi nach). Opi sa ne naj cz -
ciej imie niem i na zwi skiem mo de la, zdj cia sta -
no wi dzi kro ni kar ski za pis lo kal nej hi sto rii,
a jed no cze nie s wia dec twem ów cze snej co -
dzien no ci. Na wy sta wie du  gru p sta no wi y
tak e zdj cia by da ho len der skie go, na le  ce go
do Vic to ra von Gro elin ga z Sza szy, a ka de z nich
zo sta o pod pi sa ne imie niem krów: Aman da, At -
ta lan ta, Agla la, Aph ro di te.

Zdj cia ate lier Wil hel ma von Blan dow skie go
po zwa la j na to miast zde fi nio wa je go spo sób ro -

zu mie nia za da fo to gra fii. Zgro ma dzo ne sprz -
ty: apa ra ty, lam py, ele men ty de ko ra cji, po ma ga -
y roz mie ci po sta cie w prze strze ni oraz wy pe -
nia y kadr, by uwy dat nia sta tus i spo ecz n ro l
mo de la, a mo e rów nie ce chy je go cha rak te ru. 

Wa len tyn ko we atrak cje

Lu to we wi to na do bre za do mo wi o si ju
w na szej oby cza jo wo ci, o czym wiad czy co ro -
ku bo gat szy asor ty ment w skle pach oraz pro gram
oko licz no cio wych im prez. Spe cjal ny re per tu ar
przy go to wu j: te atr, ki na, a przede wszyst kim lo -
ka le mu zycz ne, któ re kon ku ru j mi dzy so b za -
pra sza ny mi go  mi. W tym ro ku wi to wa nie
trwa o ju od czwart ku. By o go no al bo li rycz -
nie w za le no ci od pre fe ren cji, czy li ka dy móg
zna le co dla sie bie.

Nie tyl ko me lo ma nów Adam Klo cek za pro si
do Fil har mo nii na wie czór wy pe nio ny wia to -
wy mi prze bo ja mi. Z to wa rzy sze niem or kie stry
wy st pi li wy ko naw cy zna ni z po pu lar nych te le -
wi zyj nych pro gra mów roz ryw ko wych – Mag da -
le na Me isel (skrzy pacz ka na szej fil har mo nii, fi -
na list ka The Vo ice of Po land oraz Bi twy na go sy)
oraz Mi cha Szyc z Ka li sza (uczest nik nie ist nie -
j cej ju Szan sy na suk ces oraz X Fac tor).

Po za tym w Miej skim Do mu Kul tu ry wy st -
pi li Mu niek Stasz czyk i Sham boo, w Ca fe & Re -
stau rant „Do bry Rok” Ka sia Ro do wicz, w Te atrze
from Po land Cha os En gi ne Re se arch przy go to -
wa Li qu id Me tal Fest, w Ru rze za gra Go oral,
w Car pe Diem Krzysz tof Ski ba, a w Di sco Ray
Pier si.

A je li kto ju mia do wi tecz ne go za -
mie sza nia i miej skie go zgie ku móg wzi
udzia w VIII Wa len tyn ko wych Mar szach
na Orien ta cj.

Pra ce nie za wo dow ców

W Pa wi lo nie Wy sta wo wym w par ku im. S. Sta -
szi ca wci mo na ogl da pra ce ar ty stów Cz sto -
chow skie go Sto wa rzy sze nia Pla sty ków im. J. Du -
dy -Gra cza po ka za ne na XXXII Do rocz nej
i Kon kur so wej Wy sta wie. Pra ce po zba wio ne ty tu -
u, sy gno wa ne s wy cz nie imie niem i na zwi skiem
au to ra, co za ch ca od bior c do wik szej ak tyw no -
ci. Po dzie lo ne zo sta y te ma tycz nie – pej za e, mia -
sta, kwia ty, ko nie, por tre ty, mar twe na tu ry, abs trak -
cje; nie za bra ko re mi ni scen cji z po dró y
za gra nicz nych i kra jo wych (Ju r Kra kow sko -
-Cz sto chow sk po ka za Woj ciech John) oraz ko -
la y (m.in. Ka ta rzy ny Dy der skiej). 

Wród czon ków sto wa rzy sze nia na gro dzo no
naj lep sze pra ce, wy ró nia j ce si na tle po zo sta -
ych tech ni k al bo po szu ki wa nia mi ar ty stycz ny -
mi. Pierw sz na gro d otrzy ma a Ma go rza ta 
S tow ska, dru g – Iza be la So wier -Ka sprzyk, trze -
ci – An na y a, wy ró nie nia – Ha li na Osad nik,
Grze gorz Ja nus oraz Ja cek Dep ta, a na gro d spe -
cjal n – Ga brie la Po la czek. Cie ka wych ob ra zów
by o jed nak znacz nie wi cej ni wy ró nie; np.
pra ca Te re sy Idzi kow skiej, przed sta wia j ca zi mo -
wy las, a czer wie pni drzew, wzmac nia a czer -
wo na ra ma.

Przy wej ciu do sa li gów nej po ka za no rów -
nie kil ka prac nie y j cej ju cz sto cho wian ki,
Ja ni ny Plu ci skiej, któ rej twór czo przy po mi -
na no rok te mu na wy sta wie Gdy by Ni ki for by ko -
bie t… w Pa wi lo nie Et no gra ficz nym. Tym ra zem
przed sta wio no – Por tret mat ki z ró a cem, Mni -
cha oraz alu mi nio wy re lief Pa ra.
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Pa mi przed mio tów
W nie dzie l 9 lu te go w Ga le rii Do brej

Sztu ki od by si wie czór wspo mnie o Ma ria -
nie Mi cha li ku. Roz mo wa pro wa dzo na by a
w oto cze niu ob ra zów pre zen to wa nych na re -
tro spek tyw nej wy sta wie je go twór czo ci. Do -
mi no wa y mar twe na tu ry god ne opi su Zbi gnie -
wa Her ber ta, np. Mar twa na tu ra z bu kie tem
su chych kwia tów (1977) czy Mar twa na tu ra
z kru cy fik sem, jed na z prac po wsta ych w cza -
sie sta nu wo jen ne go (1982), przed sta wia j ca
co dzien ne na czy nia i ar ty ku y spo yw cze usta -
wio ne na sto le -o ta rzu przy kry tym bia ym ob -
ru sem. Po za tym przy po mnia no pej za e ar ty -
sty (np. Wie czor na im pre sja, 1989) ma lo wa ne
pa ste la mi, ró ni ce si od sie bie ko lo ry sty k
oraz usy tu owa niem li nii ho ry zon tu, a tak e por -
tre ty (np. Pry mas Ty sic le cia, 1983).

Ma ria no wi Mi cha li ko wi po wi co no rów -
nie wy sta w w Ga bi ne cie Wy bit nych Cz sto -
cho wian. Wpraw dzie ar ty sta uro dzi si 
w Za brzu w 1947 r., ale ju w la tach 50. prze -
pro wa dzi si do na sze go mia sta, by od tej po -
ry wpi sa si w tu tej sze y cie kul tu ral ne.
Po uko cze niu Pa stwo we go Li ceum Sztuk Pla -
stycz nych zaj mo wa si pro jek to wa niem, gra -
fi k uyt ko w, a od lat 70. tak e ma lar stwem
szta lu go wym. W 1979 r. zo sta czon kiem
Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków,
w 1987 – Eu ro pej skiej Aka de mii Sztu ki, Na uki
i Li te ra tu ry w Pa ry u. Bra udzia w wie lu wy -
sta wach zbio ro wych (m.in. Pol scy sur re ali ci)
oraz in dy wi du al nych, w kra ju i za gra ni c:
w Niem czech, Ja po nii czy na W grzech. Ma -
rian Mi cha lik zgi n wraz z o n Ha li n
w wy pad ku sa mo cho do wym w 1997 r., rok
wcze niej zo sta wy ró nio ny Na gro d Pre zy -
den ta Mia sta Cz sto cho wy w dzie dzi nie pla -
sty ki. Jed n z form pa mi ci jest or ga ni zo wa -
ny od 2001 r., z ini cja ty wy Pio tra Go wac kie go
(ów cze sne go ku ra to ra wy staw MGS), ogól no -
pol ski kon kurs dla mo dych ma la rzy.

W Ga bi ne cie Wy bit nych Cz sto cho wian
mo na obej rze film do ku men tal ny zre ali zo wa -
ny jesz cze za y cia Ma ria na Mi cha li ka, a tak -
e wie le pa mi tek po nim: szta lu gi, pla ka ty
przy go to wa ne dla DKF, ka ta lo gi do je go wy -
staw, za pro sze nia, zdj cia ro dzin ne… To pró -
ba od wró ce nia pro ce su twór cze go, po dró
do pra cow ni ar ty sty i je go bio gra fii, by uchwy -
ci mo ment, gdy rze czy wi sto prze mie nia si
w sztu k. Te mu tak e su y nie do ko czo ny ob -
raz ze sta wio ny z przed mio ta mi -mo de la mi.

Ar ty stycz n de kla ra cj od na le mo na tak -
e w ob ra zie pre zen to wa nym w Ga le rii Do brej
Sztu ki, w nie ko lek cjo ne ra, eks po nu j cym dwie
sfe ry przed mio tów (co dzien nych i funk cjo nal -
nych oraz wy obra o nych i ob da rzo nych do dat -
ko wym zna cze niem). Na swo ich ob ra zach Mi -
cha lik umiesz cza bu tel ki naj ró niej szych
kszta tów, so iki, zwier cia da, trze pacz k czy od -
wró co ne skrzyp ce, a tak e przed mio ty, któ re wy -
szy ju z uy cia, np. sa mo war, myn ki do ka -
wy, ba ki na mle ko, e laz ko na du sz, daw ne
ku fle, dziad ka do orze chów. To wszyst ko nie -
po ko j co przy po mi na ba ro ko we va ni tas (reszt -
ki i przed mio ty, któ re dzi mo g co naj wy ej za -
si li zbio ry ko lek cjo ne rów i mi o ni ków
od cho dz ce go wia ta). Jed nak kom po zy cja
i uka dy prze mie nia j zna ne do sko na le ele men -
ty w no w rze czy wi sto, bu du jc „re alizm nie -
po ko j cy”, o któ rym mó wi ar ty sta. Po t gu j
go jesz cze za mkni te w ra my ob ra zu ma rze nie
o la ta niu – mo tyw ba lo nu al bo ru cho me kart -
ki pa pie ru, oraz me ta fo rycz ne ty tu y: Wie
o dziw nym wy da rze niu, Ostat nie przej cie, Wie -
a wspo mnie, Za dzi wia j ca pro po zy cja.

Ma rian Mi cha lik pró bo wa na swo ich ob -
ra zach za po mo c przed mio tów utrwa li i zro -
zu mie wiat, a za pro po no wa ne przez nie go
kom po zy cje za pew ni y mu pa mi po tom -
nych.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Na wy pra wie w pre hi sto ri 
Na dol zia

Na ko lej n wy pra w w gb hi sto rii l -
ska Cie szy skie go za pro si w pierw szy
czwar tek lu te go swo ich su cha czy Mi dzy -
ge ne ra cyj ny Uni wer sy tet Re gio nal ny Pol skie -
go Zwiz ku Kul tu ral no -Owia to we go. – Sta -
ra my si na sze spo tka nia po wi ca hi sto -
rii re gio nu przy naj mniej raz w ro ku aka de -
mic kim. Uwa a my bo wiem, e na ma pie hi -
sto rycz nej na sze go skraw ka zie mi jest wci
jesz cze spo ro bia ych plam, któ re na le a o -
by wy pe ni – wy ja ni a dy rek tor tej in sty tu -
cji edu ka cyj nej, Da nu ta Chwa jol.

Tym ra zem jed nak te ma tem spo tka nia
by a hi sto ria nie ta, któ r mo e my po zna -
wa ze ró de pi sa nych, a wic kro nik, ar -
ty ku ów z daw nych ga zet. Go lu to we go
wy ka du MUR, Bo gu saw Cho r y z Biel -
ska -Bia ej, jest ar che olo giem i zaj mu je si
pre hi sto ri l ska Cie szy skie go, któ r mo -
e my po zna wa wy cz nie dzi ki ba da niom
ar che olo gicz nym. To wa nie daw nym
i naj now szym od kry ciom la dów osad nic -
twa – od neo li tu po okres wpy wów rzym -
skich (4 tys. lat p.n.e. – 375 rok n.e.) – po -
wi co ny by czwart ko wy wy kad.

– al mi za wsze tro ch, kie dy si ga jc
po mo no gra fie gmin na sze go re gio nu czy -
tam, e da na wie lub mia sto po wsta o
w re dnio wie czu – roz po cz swój wy kad
Bo gu saw Cho r y. – A prze cie te miej -
sco wo ci cz sto po wsta wa y w miej scu,
gdzie ju wcze niej y li lu dzie, gdzie
pierw sze osa dy za ka da no ju w cza sach
neo li tu, czy li mod szej epo ce ka mien nej, lub
nie co pó niej, w epo ce br zu lub wcze snej
epo ce e la za. Chcia bym do cze ka cza sów,
w któ rych dzi ki no wym od kry ciom ar che -
olo gicz nym ta ka mo no gra fia wspo mi na a -
by tak e tam te bar dziej za mierz che dzie -
je, kie dy te tu, na l sku Cie szy skim, y li
i umie ra li lu dzie – mó wi Cho r y.

Stwier dzi, e w na szym re gio nie, nie ste -
ty, prze ba da nych jest ra czej ma o miejsc ze
la da mi osad nic twa pre hi sto rycz ne go.
Cho dzi gów nie o tzw. Cie szy ni sko w Ko -
co b dzu -Po do bo rze, gdzie ju daw no od -
kry to war stwy z cza sów tzw. kul tu ry u yc -
kiej, i Gó r Zam ko w w Cie szy nie, gdzie s
te la dy osad nic twa zwi za ne go z Cel ta -
mi. – Ale ta kich osie dli pre hi sto rycz nych by -
o na tym te re nie spo ro, bo te ren mia za -
wsze istot ne zna cze nie w sen sie ko mu ni ka -
cyj nym – wy ja nia ar che olog z Biel ska -Bia -
ej. – To t dy przez Bra m Mo raw sk
i obec ny lsk Cie szy ski pro wa dzi y wa -
ne szla ki ko mu ni ka cyj ne z te re nów ród -
ziem no mor skich nad Ba tyk, do kd do cie -
ra li kup cy po bursz tyn. To re gion o stra te -
gicz nym zna cze niu – pod kre la.

– Dzi ki tym od kry ciom ar che olo gicz nym
mo e my le piej po zna hi sto ri tej zie mi, le -
piej j opo wie dzie dzi tu y j cym lu -
dziom – mó wi Bo gu saw Cho r y. Wspól -
nie z o n jed nak ubo le wa li, e ar che olo -
gom nie za wsze jest dzi a two. – Cz sto ba -
da nia pro wa dzi my w miej scach, na któ rych
ma po wsta ja ki wa ny no wy obiekt. I wte -
dy je ste my ob wi nia ni, e z po wo du na -
szych ba da pra ce bu dow la ne id nie tak
szyb ko, jak by chcie li te go wo da rze i miesz -
ka cy ta kiej gmi ny. A prze cie cho dzi
o wa ne od kry cia, wa ne dla lep sze go zro -
zu mie nia hi sto rii na szej zie mi i lu dzi tu y -
j cych – stwier dzi a Bo e na Cho r y.

JA CEK SI KO RA

 Za ol zia ski Ha wie rzów b dzie mia swo je -
go wi ce mi ni stra. Po czw szy od 10 mar ca br. do -
tych cza so wy wi ce pre zy dent mia sta, so cjal de mo -
kra ta Petr Smrek, obej mie funk cj wi ce mi ni stra
w Mi ni ster stwie Roz wo ju Re gio nal ne go w Pra dze.

 Eu ge niusz De long, czo nek Ra dy Rz du RC
ds. mniej szo ci na ro do wych, roz ma wia w ostat -
ni wto rek lu te go z wa dza mi wo je wódz twa mo raw -
sko -l skie go. Roz mo wy od by y si w Ostra wie
i do ty czy y pol skiej mniej szo ci na ro do wej. 

 W Do mu PZKO w Kar wi nie -Frysz ta cie od -
by a si 22 lu te go pierw sza po cze skiej stro nie im -
pre za ku li nar na w ra mach pro jek tu „Tra dy cyj -
na kuch nia po obu stro nach Ol zy”, re ali zo wa ne go
wspól nie przez Miej sco we Ko o PZKO oraz Gmin -
ny Oro dek Kul tu ry w Ze brzy do wi cach. Kil ka dzie -
sit osób wy su cha o pre lek cji sze fa kuch ni re stau -
ra cji „Ba ron”, Ra di ma Par wy, nt. ku li nar nych pe -
re ek re gio nów. 

 Ewa Szot kow ska zo sta a 23 lu te go mi strzy -
ni RC w bie gach nar ciar skich. Uczen ni ca kla -
sy II B Gim na zjum z Pol skim J zy kiem Na ucza -
nia w Cze skim Cie szy nie trium fo wa a na dy stan -
sie 5 km tech ni k kla sycz n w ka te go rii mo dzi czek. 

 Dzie My li Bra ter skiej – wi to przy ja ni
ob cho dzo ne 22 lu te go ka de go ro ku przez har ce -
rzy i skau tów na ca ym wie cie, ce le bro wa ne jest
rów nie nad Ol z. W Ksi ni cy Cie szy skiej spo -
tka li si, na przy kad, dru ho wie i druh ny z Har -
cer skie go Kr gu Se nio ra „Za ol zie” oraz z dzia -
a j ce go w Cie szy nie kr gu „Ko rze nie”. 

 Kil ka dzie sit pa spo tka o si 19 lu te go
w Cze skim Cie szy nie na wspól nym ze bra niu zor -

ga ni zo wa nym przez Sek cj Ko biet przy ZG
PZKO. Prze wod ni cz ce Klu bów Ko biet z ca e -
go re gio nu ze bra y si, e by pod su mo wa mi nio -
ny rok i za pla no wa dzia al no na naj bli sze
mie si ce.

 Sta ra nia w tej spra wie by y ju wcze niej po -
dej mo wa ne. Te raz by mo e zo sta n wresz cie
zwie czo ne suk ce sem: Gim na zjum z Pol skim J -
zy kiem Na ucza nia w Cze skim Cie szy nie b dzie
mia o swo je go ofi cjal ne go pa tro na – Ju liu sza So -
wac kie go. Te go sa me go, któ re go imi no si a
pierw sza pol ska szko a red nia na tym te re -
nie – Gim na zjum Re al ne w Or o wej. 

 W nie dzie l 2 lu te go ka pe le „Jac kové”
i „No wi na” oraz chór m ski „Go rol” wy st pi -
y w ko cie le pw. Pod wy sze nia Krzy a wi te -
go w Gór nej om nej. Do chód z kon cer tu prze -
zna czo ny b dzie na mo der ni za cj wi ty ni w tej
wio sce.

 No w ksi k o pro te stan tach na l sko -mo -
raw skim po gra ni czu wy da o Mu zeum Zie mi
Cie szy skiej w Cze skim Cie szy nie. Ksi ka Ja -
na Al Sa he ba „Mo ravtí ne ka tolíci a Tínsko v
ped to le ranním ob dobí” po ja wi a si w se rii „Stu -
dia o l sku Cie szy skim” („Stu die o Tínsku”)
ja ko 21. ju tom.

 W dwu dzie stu pi ciu pol skich szko ach
pod sta wo wych na Za ol ziu za ko czy y si za pi sy
do klas pierw szych na rok szkol ny 2014/15.
cz nie ro dzi ce za pi sa li 240 dzie ci. To naj lep szy
wy nik od kil ku na stu lat, a tak e po twier dze nie,
e zwy ko wy trend w pol skich szko ach w Re pu -
bli ce Cze skiej na dal rrwa.
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„Go re j cy krzew” zdo mi no wa 
Cze skie Lwy

Film pol skiej re y ser ki Agniesz ki Hol land
„Go re j cy krzew” zdo mi no wa ga l Cze skich
Lwów. Ob raz po wi co ny jest cze skie mu stu -
den to wi Ja no wi Pa la cho wi, któ ry pod pa li si
w Pra dze w pro te cie prze ciw in wa zji si Uka -
du War szaw skie go w 1968 ro ku.

„Go re j cy krzew” otrzy ma a 11 na gród cze -
skie go prze my su fil mo we go. Trium fo wa te
w ple bi scy cie pu blicz no ci. Film nie kon cen -
tru je si na po sta ci Pa la cha, ale na zma ga niach
je go ro dzi ny i ad wo kat ki z apa ra tem wa dzy ko -
mu ni stycz nej w wy to czo nym jej przed sta wi cie -
lom pro ce sie o znie sa wie nie. 

– Dzi ku j wszyst kim, któ rzy po mo gli mi
w na kr ce niu te go fil mu. Dzi ku j Cze chom,
e przy j li mnie do swo je go gro na – po wie dzia -
a Agniesz ka Hol land. – S spra wy na tym wie -
cie, wo bec któ rych nie mo na mil cze. Wy star -
czy spoj rze, co dzie je si obec nie na Ukra -
inie – stwier dzi a re y ser ka. „Go re j cy krzew”
na kr co ny by wpierw dla po trzeb sta cji
HBO – ja ko trzy od cin ko wy se rial, na stp nie tra -
fi do dys try bu cji ki no wej. Film z en tu zja zmem
przy j to tak e w Pol sce i za Oce anem. 

„Baj ka” bu dzi a kró lew n

Wszy scy zna my t ba nie tyl ko z dzie ci -
stwa. Opo wie o tym, jak kró lew skiej pa rze
uro dzi a si upra gnio na có recz ka i jak ura do -
wa ni ro dzi ce nad ko y sk ma ej Ró ycz ki za -
pro si li trzy wró ki, by prze po wie dzia y jej przy -
szo. Nie ste ty, jed na z wró ek rzu ci a kl tw:
kró lew na w dniu 17. uro dzin uku je si cier niem
ró y i za pad nie w g bo ki sen, a obu dzi j mo -
e tyl ko po ca u nek pik ne go ksi cia...

W so bo t 22 lu te go ba „pi ca kró lew na”
mo gli my zo ba czy pod czas pre mie ry w Te atrze
Cie szy skim w wy ko na niu ak to rów Sce ny
La lek „Baj ka”. W ro li kró lew ny Ró ycz ki wy -
st pi a Do ro t Grycz, jej kró lew skich ro dzi ców
gra li Wan da Mi cha ek i kie row nik ze spo u Ja -

kub To mo szek, Nia ni – Jo lan ta Po lok, Kró le -
wi cza Ja ro sa wa – Ma rian Ma zur, a je go oj -
ca – Jan Szy ma nik (ka dy z ak to rów wcie li si
jesz cze w kil ka in nych po sta ci).

Re y se rem przed sta wie nia, któ re „Baj ka”
przy go to wa a w pol skiej i cze skiej wer sji j -
zy ko wej, jest Ma rie Míková, któ ra do ko na a
te ada pta cji tek stu. Ja ko cie ka wost k mo -
na po da, e re y ser ka z Pra gi, sa ma za gra -
a kie dy pi c Kró lew n Ró ycz k, i to w fil -
mie. Jesz cze pod pa nie skim na zwi skiem
Horáková wcie li a si w t po sta w cze skim
fil mie „Jak bu dzi si kró lew ny” („Jak se budí
prin ce zny”).

Tu ma cze nia ba ni na j zyk pol ski pod j a si
Le na Peák, au to rem sce no gra fii i la lek jest Mi -
ro slav Dua, ko stiu mów – Ale xan dra volíková.
Mu zy k do spek ta klu na pi sa Zbi gniew Si wek.

Po ezja za mie co ne go wia ta

Mo dzi po eci z Gim na zjum z Pol skim J zy -
kiem Na ucza nia w Cze skim Cie szy nie za pro -
si li 14 lu te go do ka wiar ni i czy tel ni „Avion/No -
iva” na „Za strzyk de ka den cji”. Grup ka wcze -
niej ju przed sta wi a swe utwo ry w cze sko cie -
szy skiej „Dziu pli” oraz w bi blio te ce w Trzy -
cu, nie któ re zo sta y te opu bli ko wa ne w mie -
sicz ni ku „Zwrot”. 

Na spo tka niu przed sta wio na zo sta a twór czo
Pa try cji Si wek, Kri sti ny Mai Chlup, Mi cha a Za -
wadz kie go i Pio tra Cie lec kie go. Nie któ re utwo -
ry prze czy ta li sa mi au to rzy, in ne za pre zen to wa li
ich ko le dzy – re cy ta to rzy, Se ba stian Gar cia
N´Dua i Bar ba ra Owcza rzy. Od po wied ni
do na stro ju mu zy k wy ko na o trio w ska dzie:
Jan i Wik tor Ko wal czy ko wie oraz Ro man Cy -
mo rek. Opie ku j ca si gru p po et ka Re na ta Put -
zla cher -Buch ta na ko niec sa ma wró ci a do swych
lat mo dzie czych, przy po mi na jc kil ka wier -
szy ze swe go de biu tanc kie go to mi ku. 

Wszech obec ne mie ci, ska o ne ro do wi -
sko, bez sen sow ny kult pie ni dza, su per mar ke -
to wa kul tu ra, ra sizm i brak to le ran cji – to s te -
ma ty prze wi ja j ce si przez wik szo utwo rów.
Mo dzi do bra li do te go od po wied nie re kwi zy -
ty: ma ski prze ciw py o we i prze ciw ga zo we, ka -
mi zel ki od bla sko we, miet ni ki, do któ rych
sym bo licz nie wrzu ca li po prze czy ta niu swe
wier sze. – miet nik wy bra li my dla te go, by po -
ka za lu dziom, e ca y wiat to mie ci. Lu dzie
wy rzu ca j do bre rze czy, a te ze zo sta j. Dla -
cze go? – za sta na wia si Mi cha Za wadz ki.

Za in te re so wa nie pro gra mem by o du e,
wszyst kie miej sca w ka wiar ni by y za j te.
Swych uczniów przy szed rów nie po su cha
dy rek tor szko y, An drzej Bi zo.
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esign (di zajn) to jed -
no z naj mod niej -
szych ostat nio sów,

ter min nie zwy kle wie lo znacz -
ny, od no si si mo e za rów no
do przed mio tów uyt ko wych,
z któ ry mi ma my na co dzie
do czy nie nia, jak i dzie sztu ki,
ozna cza ich wy gld bd pro -
jek to wa nie. Ter min po wszech -
nie ko ja rzo ny ze wzor nic twem
prze my so wym, sztu k uyt -
ko w (gra fi ka, fo to gra fia). 

Przy to cz za Wi ki pe di naj -
bar dziej po pu lar n de fi ni cj:
W zna cze niu pod sta wo wym de -
sign jest wy gl dem cze go, co
po wsta o na pod sta wie pro jek -
tu z my l o wy twa rza niu ko lej -
nych eg zem pla rzy, przy czym
licz ba wy two rzo nych eg zem -
pla rzy nie ma zna cze nia – li czy
si sam za miar po wie la nia.
W tym zna cze niu de sign przej -
mu je ca  pa le t sty lów od wi -
zu al nych dzie dzin sztu ki, a wic
mo e by de sign kla sycz ny, no -
wo cze sny, fu tu ry stycz ny itp.
W zna cze niu szer szym do wy -
gl du do cho dz ta kie ce chy jak funk cjo nal -
no i er go no mia. De sign od no si si nie tyl -
ko do pro duk tów trwa ych, czy sta tycz nych –
ale tak e do wi do wi ska, np. po ka zu sztucz -
nych ogni czy spek ta klu fon tann wod nych.
Gdy by wy mie ni wszyst ko co zmie ci
w so bie okre le nie „di zajn”, lub dys ku to -
wa co nim jest a co nie, za bra ko by miej -
sca w ga ze cie. Nie o to wszak cho dzi… 

Nas in te re su je przede wszyst kim wy gld
przed mio tów nie zbd nych w co dzien nym
y ciu (ra dio od bior ni ki, te le wi zo ry, por ce -
la na, szko, me ble, ubra nia, ro we ry, opa ko -
wa nia ko sme ty ków, wy po sa e nie a zie nek
itp. Itd.), któ re tak cz sto za mie nia my
na no we, a te sta re naj cz ciej wy rzu ca my
na miet nik, nie ma my bo wiem miej sca
na ich gro ma dze nie. Daw niej l do wa y
na stry chach (chwa a im za to), ale kto ma
dzi siaj strych? Je li na wet ta ki jest, to zmie -
nio no je go funk cj – a szko da. Z bie giem
lat sta re przed mio ty na bie ra j nie tyl ko sen -
ty men tal nych cech, ale od kry wa my tak e
jak zna ko mi ty mi ar ty sta mi by li ich twór -
cy. Na co raz cz ciej or ga ni zo wa nych
wy sta wach te nie po trzeb ne rze czy ob da rza -
j nas swo im zlek ce wa o nym pik nem. Nie
pe ni ju swo ich uyt ko wych funk cji,
ale od po wied nio wy eks po no wa ne mo g
by ozdo b naj bar dziej no wo cze sne go
wn trza – de si gner skie go oczy wi cie.
Na ta k wa nie pre zen ta cj di zaj nu, gów -
nie z ubie ge go wie ku, za pra sza ka to wic -
ka Ga le ria Szyb Wil son.

Au tor ska wy sta wa „Di zajn bez gra nic”
to dzie o su cha czy stu diów po dy plo mo -
wych Za ka du Hi sto rii Sztu ki Uni wer sy te -
tu l skie go, któ rzy pra co wa li pod opie k
dr hab. Ir my Ko zi ny. Go r co po le cam ten
spa cer po ród pik nie j cych z dnia na dzie
sta ro ci. Mo na obej rze tak e su per no wo -
cze sn a zien k – to ukon w stro n wspó -
cze sne go di zaj nu i… spon so ra. Jak po wia -
da j ku ra to rzy wy sta wy: Do bry di zajn to
funk cjo nal ny de sing, nie ogra ni cza j cy
uyt kow ni ka.

Wie le przed mio tów zgro ma dzo nych
na wy sta wie ka e za trzy ma si na du ej

mo e my po dzi wia wy jt ko wo
pik ny eg zem plarz.

Lu bo mir To ma szew ski (ur.
1923 r.) jest uzna nym w wie cie
pro jek tan tem, ma la rzem i rze -
bia rzem. Ale my zna my go
przede wszyst kim ja ko au to ra
z ro ku na rok bar dziej ce nio nych
i po dzi wia nych por ce la no wych
fi gu rek z mie lo wa. Po wsta e
w 1961 ro ku, po ka za ne na wy -
sta wie, dziew czy ny w spodniach,
obok pro du ko wa nych jesz cze
wów czas Ja no si ków wiel kiej
Zo fii Stry je skiej, pod bi y ser ca
od wa niej szych Po la ków. Mam
ta k jed n dziew czy n – prze cze -
ka a na stry chu trud ne dla 
niej cza sy i dzi siaj bu dzi za -
zdro – jak to dziew czy na. 
To ma szew ski w 1966 ro ku wy -
emi gro wa do Sta nów Zjed no -
czo nych, gdzie two rzy oraz
kszta ci adep tów wzor nic twa
prze my so we go.

Cie ka wa jest te hi sto ria fo -
te la „366” z Dol no l skiej Fa -
bry ki Me bli w wie bo dzi cach.
Któ na ta kim nie sie dzia?

Za pro jek to wa go Jó zef Chie row ski. Krze -
sa z two rzy wa sztucz ne go to ca y roz dzia
hi sto rii di zaj nu. Tak po pu lar ne dzi siaj
i obec ne nie mal we wszyst kich ogro dach
te mia y swo je in te re su j ce dzie je. Po zna -
cie je na wy sta wie przy eks po no wa nym
krze le wy pro du ko wa nym ok. 1970 ro ku
w Fa bry ce Two rzyw Sztucz nych Kry wad
ERG w Knu ro wie. Naj wik sze za in te re so -
wa nie pa bu dzi ga blo ta pre zen tu j ca
syn n Co co Cha nel i jej kul to we fla ko ny
z per fu ma mi. Cie ka wo stek jest wi cej, nie
spo sób wszyst kich opi sa. Trze ba po pro -
stu t wy sta w obej rze. Ku ra to rów „Di -
zajn bez gra nic” ma wie lu. To ich wspól -
ne dzie o, trze ba wic ich wszyst kich
wy mie ni: Agniesz ka Wy der ka -Dy je ci ska,
Woj ciech Dziu bi ski, Ilo na Ka mi ska,
Jo an na Czu ber, Ro bert Da szyk, Mag da le -
na Grze li ska, Szy mon Opa ra, Agniesz ka
Ma lec -Mu sial ska, Da nu ta Je zior ska, u kasz
Kar kosz ka, An na Cie pli ska, Gu drun Sto -
lar czyk, Ka ta rzy na Rij, Ma go rza ta Kraw -
czyk -Try bul ska, Woj ciech Ca der, Ewe li na
Fo tyn, Ka ta rzy na Wro ska, Aga ta Sit ko,
To masz Cza pla, Aga ta wier kot, Olim pia
Meus -Mo de, Agniesz ka Drwi ga, Da -
ria Lo ranc, Iwo na Szor ty ka.

Wy jt ko wo pik ne to dla pre zen to wa nej
w Ga le rii Szyb Wil son sztu ki uyt ko wej sta -
no wi wy sta wa ob ra zów naj wy bit niej szych
twór ców zwi za nych ze l skiem. Mo e -
my za chwy ca si sza lo ny mi pót na mi
Mar ka Ka mie skie go, woj na mi barw Le -
cha Ko o dziej czy ka, tro ch prze ra zi ar ty -
stycz ny mi wi zja mi Ka ro la Wie czor ka, ale
za to ge nial ny sa mo uk Er win Sów ka za ra -
zi nas ra do ci y cia. Nie y j cy ju wspa -
nia y ma larz i gu ru ka to wic kie go ro do wi -
ska ar ty stycz ne go An drzej Urba no wicz
po ru szy ukry te pra gnie nia. Od po wie my
so bie na py ta nie – za co ko cha my An drze -
ja To bi sa i hi per re alizm Ma cie ja Na wro ta?
Je li do te go do da my ge nial ne mar twe na -
tu ry syn ne go pro fe so ra Wa ca wa Ta ran -
czew skie go to trze ba tu zaj rze ko niecz nie. 

WI TOLD KO CI SKI

i po wspo mi na. Za czn od ra dio od bior ni -
ka Ra mo na pro du ko wa ne go przez pierw -
sz pol sk po wo jen n fa bry k od bior ni -
ków ra dio wych DIO RA w Dzier o nio wie.
To ra dio lam po we w obu do wie drew nia -
nej na czte rech nó kach. Na zwa na wi zu -
je do szla gie ru Lo uisa Arm stron ga z tam -
tych lat. Pro jek to wa Ra mo n Jan
Ko wal czyk, ab sol went wro caw skiej ASP
(pó niej szy dzie kan Wy dzia u Ar chi tek -
tu ry Wntrz i Wzor nic twa tej uczel ni).
Kie dy Ra mo na szo ko wa a zbyt no wo cze -
snym wy gl dem, dzi siaj to hi sto rycz ny bi -
be lot. Po dob nie jak ko lo ro wy sym bol
PRL – szkla na ry ba. By a nie mal w ka -
dym do mu. Zdo bi a kre den sy, sto y, wi -
tryn ki, pia ni na. Bar wi a sza r rze czy wi -
sto czer wie ni, zie le ni, tur ku sem
i ró ny mi od cie nia mi ó ci. Szkla ne ry by
by y obiek tem po  da nia i za chwy tu, ale
tak e ar tów i kpin. Te fe no me ny – jak
uwa a j twór cy wy sta wy – kro nie skie -
go hut nic twa szka szczyt po pu lar no ci
osi gn y w la tach 70. Dzi siaj si ju
z nich nie wy mie wa, dzi siaj wra ca j
do ask. Nie zmien nie, jak daw niej tak i te -
raz, za chwy ca ze staw obia do wy „Gie sche”
wy pro du ko wa ny oczy wi cie przez „Gie -
sche” Fa bry k Por ce la ny SA daw niej
Czu day. Pro du ko wa no tu por ce la n dla
ka de go: dro g i ta ni, bo ga to i skrom nie
zdo bio n. Te kru che cac ka by y obec ne
w ka dym l skim do mu. Dzi siaj fa bry -
ki por ce la ny ju nie ma – pa da przy gnie -
cio na bez wzgld ny mi pra wa mi wol ne go
ryn ku. Jesz cze bro ni si ja ko pla ców ka
mu ze al na, ale czy du go? Ko go to dzi siaj
ob cho dzi, e umie ra je den z naj pik niej -
szych sym bo li tej zie mi. Fo te le bu ja ne pro -
du ko wa ne s w Ra dom sku od 1881ro ku.
S moc ne, lek kie i sto sun ko wo nie dro gie
dzi ki prze my so wej me to dzie pro duk cji
me bli z gi te go na go r co drew na. Do dzi -
siaj Tho ne tow skie (od na zwi ska za o y -
cie la fa bry ki) fo te le cie sz si za in te re so -
wa niem klien tów. Od co naj mniej 40 lat
bu jak z Ra dom ska to naj bar dziej ko cha -
ny me bel w na szym do mu. Na wy sta wie

Dizajn w Wilsonie

Zlekcewaone pikno
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Unikatowa porcelana wyprodukowana przez „Giesche” Fotel bujany z Fabryki Mebli Gi!tych w Radomsku

Ro wer trój ko "o wy dla dzie ci (fir ma CCC Ka na da Cyc le&Mo tor Com -
pa ny)

Niepokonana Coco Chanel

Szklane ryby – symbol PRL Marek Kamie#ski, Motorhead, olej/akryl na p"ótnie

Galeria Szyb Wilson

Dizajn bez granic
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