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Czasopismo
„Śląsk. Miesięcznik społeczno-kulturalny”

jest dostępne w wersji elektronicznej
w ŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

PU BLI CY STY KA

2 Ta de usz Sier ny OD RE DAK TO RA
4 Ma ria Ko ru sie wicz O PRZY RO DZIE, ETY CE I DEL FI NACH
8 Ali cja Biń kow ska LAS TO STAN UMY SŁU

10 An na Barcz GDZIE JEST DZI KOŚĆ
13 Zyg fryd No wak, Mi chał Jan Ci chy MIĘ DZY SCYL LĄ A CHA RYB DĄ
18 Har ry Du da PO ŻE GNA NIE TA DE USZA SO RO CZYŃ SKIE GO
19 Mi chał Lis TA DE USZ SO RO CZYN SKI (1942 – 2018)
21 Kry sty na He ska-Kwa śnie wicz SŁA WE CZEK – PIE ŚNIARZ CZY NU LE GIO NÓW
26 Ja nusz Kor bel BIA ŁO WIE ŻA PRZE WOD NIK OSO BI STY
29 Hen ryk Po staw ka STO DO ŁY 1939. NIE ZNA NY EPI ZOD II WOJ NY ŚWIA TO WEJ
34 Alek san dra Dę biń ska BIEL SKI FE STI WAL SZTUK WI ZU AL NYCH
40 Ma rian Ki siel POR TRE TY MI STRZÓW: IRE NE USZ OPAC KI
44 Hen ryk Szcze pań ski KON FI SE RIE KA TO WIC
50 Ka ta rzy na Nie spo rek JU BI LE USZ 85-LE CIA URO DZIN BOG DA NA DWO RA KA
52 Ju lia Mon tew ska ŚLĄ SKIE TA JEM NI CE: RU INY PA ŁA CU W GŁĘ BO WI CACH
56 Ta de usz Sier ny ZRÓW NO WA ŻO NY ROZ WÓJ. Rozmowa z prof. Zyg fry dem No wa kiem
60 Ta de usz Sier ny ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU.

Roz mo wa z dy rek to rem in sty tu tu eko lo gii te re nów uprze my sło wio nych (IE TU)
w Ka to wi cach dr. hab. inż. Ja nem B. Skow ron kiem

62 BLASK AR CY DZIEŁ Je rzy Pa szek BLASK SO NE TÓW
74 Jan Ma lic ki BIA ŁE KRU KI BI BLIO TE KI ŚLĄ SKIEJ: SY GNA TU RA 213955 I
76 Ja nusz Ire ne usz Wój cik PO ETA NA DRU GIM BRZE GU RZE KI
80 Lu cy na Sa dzi kow ska GU STA WA MOR CIN KA I DO RO TY SI MO NI DES

EPI STO LO GRA FICZ NY DWU GŁOS O BO GAC TWIE ŚLĄ SKICH PO WIA REK
82 Do ro ta Si mo ni des Z MO JEJ KO RE SPON DEN CJI Z GU STA WEM MOR CIN KIEM

PLA STY KA, MA LAR STWO, FO TO GRA FIA

68 Na ta lia Ryb ka, Ma ria Ko ru sie wicz MA LAR STWO NA TA LII RYB KI
69 GA LE RIA: NA TA LIA RYB KA, MA LAR STWO
88 Ma ria Ko ru sie wicz ŚWIA TY MA JI OSTROW SKIEJ

PO EZJA I PRO ZA

3 WIERSZ NA OTWAR CIE. Lin da Ne mec Fo ster MIĘ DZY WSCHO DEM A ZA CHO DEM
16 Lin da Ne mec Fo ster WIER SZE (tłum. Ma ria Ko ru sie wicz)
20 Ta de usz So ro czyń ski WIER SZE
54 Eu ge niusz Si kor ski WIER SZE

FE LIE TO NY

36 MIĘ DZY CI SZĄ A HA ŁA SEM. Ma rian Grze gorz Ger lich
ET NO GRA FIA „FAŁ SZY WE GO ŚWIA DEC TWA”

37 ŚLĄ SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA. Jan Mio dek PŁON KI, WIE PRZ KI
I ŚWIĘ TO JAN KI

38 MIĘ DZY NU TA MI. Mag da le na Dzia dek KO NIEC EPO KI
39 ROK OLIM PIJ SKI. Ry szard Ja sno rzew ski DO STA TEK BIE LI
73 Piotr Grel la -Mo żej ko KOM PO ZY TOR NIE LU BIA NY

KSIĄŻ KI

64 Mag da le na Pio trow ska -Grot STO JĄC ZA PA TRZO NY W OB ŁO KI I NIE BO…
65 Ka ta rzy na Nie spo rek PRZE MI JA NIE W RA DO ŚCI IST NIE NIA
66 An drzej Juch nie wicz KA RU ZE LA ZA AFEK TO WA NYCH
67 Zyg munt Woź nicz ka ZA PRZE PASZ CZO NA RE WO LU CJA?
87 KSIĄŻ KI NA DE SŁA NE

Z ŻY CIA BI BLIO TEK 

78 Iza be la Ku la ROK IRE NY SEN DLE RO WEJ W CIE SZY NIE

NO TAT NIK KUL TU RAL NY

84 BĘ DZIN, CZĘ STO CHO WA, KA TO WI CE, SIE MIA NO WI CE

WE WNĄTRZ NU ME RU TAK ŻE: Bal bi na Fa bia, Piotr Kie rat, Bruno Ostrowski,
Ma ja Ostrow ska, An na Paw lusz kie wicz, Bog dan To por, Ma rek We so łow ski

Na okład ce: Na ta lia Ryb ka, To co nie wy po wie dzia ne ja koś mniej ist nie je,
70x100, olej na płót nie, 2018
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Pew nie nie wie lu z nas chce co kol wiek
wie dzieć o po dob nym do ze bry zwie ‐

rzę ciu na zwa nym kwag ga (Equ us qu ag ‐
ga qu ag ga). 12 sierp nia 1883 w am ster ‐
dam skim ogro dzie zoo lo gicz nym pa dło
ostat nie na świe cie stwo rze nie te go ga ‐
tun ku. Po zo sta ły po ich licz nych sta ‐
dach za le d wie 23 skó ry i jed no, je dy ne
zdję cie osob ni ka kie dyś ży ją ce go na wol ‐
no ści. Co Stwór ca (jak kto wo li: Ewo lu ‐
cja) stwo rzył lub po wo łał do ży cia, czło ‐
wiek nie wąt pli wie po tra fi sku tecz nie
i do szczęt nie uni ce stwić.

Cy wi li za cja czło wie cza na zy wa ła mi ja ‐
ją ce epo ki: wie kiem pa ry, wie kiem elek ‐
trycz no ści, epo ką ato mu, cy wi li za cją cy ‐
fro wą. Dwu dzie sty pierw szy wiek
zo sta nie być mo że na zwa ny – wie kiem
eko lo gii.

Od pierw sze go po uro dze niu za chły ‐
śnię cia się po wie trzem, aż do na szej
osta tecz nej chwi li ży cia do świad cza my
świa ta pod da ne go pre sji eko lo gicz nych
im pe ra ty wów, jak że sku tecz nie omi ja ‐
nych, prze kra cza nych lub po pro stu
igno ro wa nych przez dum ne ludz kie po ‐
ko le nia „czy nią ce so bie zie mię pod da ną”
w ce lu za spo ko je nia je dy nie dwóch prze ‐
ciw nych po trzeb: nie ogra ni czo nej ni ‐
czym pro duk cji dóbr i ich nie ogra ni czo ‐
nej kon sump cji. 

Szla chet ne pra wo do moż li wie naj lep ‐
szej – gwa ran to wa nej tech no lo gią, me ‐
dy cy ną, po li ty ką i wie lo ma in ny mi czyn ‐
ni ka mi – ja ko ści ży cia współ cze sne go
czło wie ka jest ra cjo nal nym efek tem po ‐
zy ty wi stycz nej tra dy cji eu ro pej skiej my ‐
śli fi lo zo ficz nej. 

Na kaz ochro ny śro do wi ska, ja ko kar ‐
dy nal na za sa da ist nie nia ro dza ju ludz kie ‐
go (im pe ra tyw etycz ny) – w ja kim owa
kom for to wa ja kość ży cia mo gła by być re ‐
ali zo wa na przez obec ne i przy szłe po ko ‐
le nia, jest przez ostat nie bli sko pół wie ‐
ku (przy naj mniej od cza su ogło sze nia
Ra por tu Rzym skie go w 1972 za ty tu ło wa ‐
ne go „Gra ni ce wzro stu”) z ogrom nym
tru dem trans mi to wa ny do świa do mo ści

lu dzi biz ne su, po li ty ków, tak że wie lu
z nas. Pa ra fra zu jąc ty tuł ar ty ku łu A. Bin ‐
kow skiej mo że my do po wie dzieć, że Eko ‐
lo gia to stan umy słu. 

Na Ślą sku roz mo wa o eko lo gii by wa
czę sto trak to wa na z ana lo gicz nym za in ‐
te re so wa niem z ja kim spo tka my się
z pro po zy cją „roz mo wy o sznu rze w do ‐
mu po wie szo ne go”. Do nie daw na ja kie ‐
kol wiek ini cja ty wy pro eko lo gicz ne by ły
trak to wa ne tu taj ja ko nie mal że dy wer ‐
sja go spo dar cza, cho ciaż po wsta nie le ‐
śne go pa sa ochron ne go wo kół GOP‐u,
naj więk sze go w Pol sce sztucz ne go zbior ‐
ni ka wo dy pit nej w Go czał ko wi cach,
utwo rze nie Par ku Ślą skie go, licz ne ini cja ‐
ty wy WFO ŚiGW mo głyby słu żyć upraw ‐
nio ne mu za prze cze niu tej te zy. 

Jed nak że miesz kań cy: Tar now skich
Gór, Ryb ni ka, Ru dy Ślą skiej, By to mia, wie ‐
lu zde gra do wa nych miast i wsi zna leź liby
dzie siąt ki przy kła dów daw nych i współ ‐
cze snych bez par do no wych, pod po rząd ‐
ko wa nych je dy nie krót ko trwa łym in te re ‐
som go spo dar czym de cy zji jed no znacz nie
an ty śro do wi sko wych.

W tym nu me rze sta ra my się po ka zać
te ten den cje, po sta wy, któ re do mi no wa ‐
ły i są obec ne w my śle niu o Pol sce, Ślą ‐
sku – w zgo dzie z na ka za mi po sza no wa ‐
nia za so bów nie od na wial nych dóbr,
ochro ny przy ja zne go nam lu dziom śro ‐
do wi ska, z my ślą o na szym do bro sta nie
i szczę śli wym, zdro wym ży ciu po ko leń,
któ re przyj dą po nas. 

Roz wój cy wi li za cji ludz kiej zna czą da ‐
ty wiel kich osią gnięć na uki i tech ni ki, nie ‐
ba nal nych po my słów od no to wa nych
w an na łach w sierp niu, m.in.: w 1793 we
Fran cji wpro wa dzo no sys tem me trycz ‐
ny, 1853 Geo r ge Crum wy na lazł kar to fla ‐
ne chip sy, 1858 po mię dzy Eu ro pą a Ame ‐
ry ką Pół noc ną zo stał prze sła ny pierw szy
te le gram, kró lo wa bry tyj ska Wik to ria
i pre zy dent USA Ja mes Bu cha nan ofi cjal ‐
nie za in au gu ro wa li dzia łal ność trans ‐
atlan tyc kie go ka bla te le gra ficz ne go wy ‐
mie nia jąc te le gra my z po zdro wie nia mi;
a w 1885 Got tlieb Da im ler opa ten to wał
pierw szy mo to cykl; 1913 fran cu ski lot nik
Adol phe Pe go ud do ko nał pierw sze go
w hi sto rii sko ku ze spa do chro nem z po ‐
kła du sa mo lo tu; 1923 ża glo wiec „Lwów”
w trak cie rej su do Bra zy lii ja ko pierw sza
jed nost ka pod pol ską ban de rą prze pły ‐
nął rów nik, kosz tem ka torż ni czej pra cy
ty się cy uwię zio nych i re pre sjo no wa ‐
nych; w 1933 ofi cjal nie otwar to ka nał Bia ‐
ło mor sko‐Bał tyc ki im. Jó ze fa Sta li na,
1938 w stocz ni Gdy nia po ło żo no stęp kę
pod drob ni co wiec SS Ol za, pierw szy sta ‐
tek peł no mor ski bu do wa ny w II RP
w Gdy ni; w 1963 w Woj sko wej Aka de mii
Tech nicz nej uru cho mio no pierw szy pol ‐
ski la ser, w 1983 na Sta dio nie Olim pij skim
w Hel sin kach od by ły się pierw sze w hi ‐
sto rii mi strzo stwa świa ta w lek ko atle ty ‐
ce, pod czas któ rych Pol ska zdo by ła 4 me ‐
da le; w sierp niu 2018 w Ber li nie
pod czas XXVI mi strzostw Eu ro py w lek ‐
ko atle ty ce pol scy spor tow cy zdo by li
12 me da li (sie dem zło tych, czte ry srebr ‐
ne, je den brą zo wy). 

Kro ni ki no tu ją tak że wie le zna czą cych
dla kul tu ry sierp nio wych zda rzeń: w 1778
w Me dio la nie otwar to te atr La Sca la,
a w 1818 An to ni Mal czew ski ja ko pierw ‐
szy Po lak zdo był szczyt Mont Blanc
w Al pach, 1908 w Au strii zna le zio no
We nus z Wil len dor fu ko bie cą fi gur kę
sprzed 22 000 – 24 000 lat, w 1913 w Ko ‐
pen ha dze od sło nię to „Ma łą Sy ren kę”,
w 1928 uro dził się ame ry kań ski ar ty sta
po cho dze nia łem kow skie go An dy War ‐
hol  – ma larz, gra fik, fil mo wiec (ośmio go ‐
dzin ny nie my film Em pi re) przed sta wi ciel
pop ‐ar tu; w 1933 od kry to po zo sta ło ści
pre hi sto rycz nej osa dy w Bi sku pi nie,
w sierp niu 1958 zre ali zo wa no pierw sze
no to wa nie li sty prze bo jów Bil l bo ard
Hot 100. w któ rym zwy cię żył utwór Po ‐
or Lit tle Fo ol Ric ky’ego Nel so na, w 1963
W Wa szyng to nie pa stor Mar tin Lu ther
King przed 250 ty sią ca mi Ame ry ka nów
wy gło sił hi sto rycz ne prze mó wie nie roz ‐
po czy na ją ce się od słów I Ha ve a Dre am
(Mia łem sen..) i uro dzi ła się ame ry kań ‐
ska pio sen kar ka i ak tor ka Whit ney
Ho uston, no i chy ba war to od no to wać,
że w 1968 Chiń skie Ra dio Mię dzy na ro do ‐
we nada ło pierw szą au dy cję w ję zy ku pol ‐
skim. 

W sierp niu przy pa da ją tak że rocz ni ce
walk zbroj nych, po wstań i kon fron ta cji
zbroj nych: w 1018 ksią żę Bo le sław Chro ‐
bry zdo był Ki jów, w 1848 Sta ny Zjed no ‐
czo ne anek to wa ły No wy Mek syk; w 1919
z 16/17 sierp nia wy bu chło I Po wsta nie
Ślą skie, 1928 pań stwa człon kow skie Li ‐
gi Na ro dów pod pi su jąc pakt Brian ‐
da – Kel log ga  – wy rze kły się woj ny ja ko
me to dy pro wa dze nia po li ty ki; 1.08.1943
wy bu chło po wsta nie w get cie bę dziń ‐
sko‐so sno wiec kim oraz 16.08.1943
w Bia łym sto ku, a rok póź niej 1.08.1944
wy bu chło Po wsta nie war szaw skie,
w 1948 od był się Świa to wy Kon gres In ‐
te lek tu ali stów w Obro nie Po ko ju we
Wro cła wiu, w 1958 USS Na uti lus prze pły ‐
nął pod bie gu nem pół noc nym, sier pień
ro ku 1968 ozna czał ko niec pra skiej wio ‐
sny, woj ska Ukła du war szaw skie go wkro ‐
czy ły do Cze cho sło wa cji.

W sierp niu ob cho dzi my tak że rocz ni ‐
ce śmier ci lu dzi, o któ rych pa mię tać bę ‐
dzie my mi mo upły wu wie lu lat: w 778
w wą wo zie Ron ce vaux po legł w bo ju hra ‐
bia Ro land, bo ha ter śre dnio wiecz ne go
epo su, w 1253 zmar ła Kla ra z Asy żu,
Świę ta Ko ścio ła Ka to lic kie go, pa tron ka ra ‐
dia i te le wi zji, w 1568 zmarł nie speł ‐
na osiem na sto let ni je zu ita Sta ni sław
Kost ka, pa tron Pol ski, mi ni stran tów,
dzie ci i mło dzie ży, pa tron ro ku li tur ‐
gicz ne go 2018, w 1893 zmarł pol ski ry ‐
sow nik i ma larz Mi chał El wi ro An driol li,
po pu lar ny i ce nio ny ilu stra tor książ ko wy
(Pan Ta de usz), 1943 zgi nął Ta de usz
Za wadz ki ps. „Zoś ka” harc mistrz i pod po ‐
rucz nik AK, ko men dant grup sztur mo ‐
wych Sza rych Sze re gów, 12 sierp ‐
nia 2018 – zmarł wy bit ny ak tor ślą ski
Ber nard Kraw czyk. 

TA DE USZ SIER NY 

Od Re dak to ra!
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LINDA NEMEC FOSTER   tłum. Ewa Parma

Lin da Ne mec Fo ster (ur. 1950 w Cle ve land, Ohio) jest au tor ką
dzie się ciu ksią żek po etyc kich, m.in. The La ke Mi chi gan Mer ma id,
Tal king Dia monds, Am ber Nec kla ce from Gdansk, Li sten to the
Land sca pe i Li ving in the Fi re Nest. Zo sta ła pierw szą Po et ką Lau ‐
re at ką mia sta Grand Ra pids w sta nie Mi chi gan w la tach 2003‐
2005. Jest po my sło daw czy nią cy klu spo tkań z wy bit ny mi pi sa rza ‐
mi Con tem po ra ry Wri ters Se ries w Aqu inas Col le ge, gdzie
pro wa dzi za ję cia z twór cze go pi sa nia. Zwią za na z Pol ską, zwłasz ‐
cza z oko li ca mi Biel ska ‐Bia łej, Kra ko wa i Tar no wa, skąd jej dziad ‐
ko wie wy emi gro wa li do USA w la tach dwu dzie stych ubie głe go
wie ku.

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM

U stóp Himalajów

kobiety obejmują drzewa w lasach,

by uchronić je przed siekierą drwala.

Gaje pełne są kobiet ubranych

w karmazynowe i szafirowe sari,

niektóre z małymi dziećmi u boku

kołyszą w ramionach pnie.

Jak cudowne wielobarwne łodygi

obejmują je i czekają.

W deszczu południowego Oregonu

mężczyźni wykonują swą pracę. Ich twarze

na tej starej fotografii są ciemne,

w kolorze sepii. Ścinają wielkie drzewa,

jedno po drugim. Otwarty, ziejący raną brzuch

sekwoi, która już dogorywa

staje się ogromną podpórką.
Sześciu mężczyzn i pies stoją na tle drzewa.

Koncentryczne pierścienie zastygają w oku aparatu.
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W
ro ku 2012, pod czas naj więk szej świa -
to wej kon fe ren cji na uko wej, czy li spo -

tka nia człon ków Ame ry kań skie go Sto wa rzy -
sze nia na Rzecz Roz wo ju Na uki (Ame ri can
As so cia tion for the Ad van ce ment of Scien -
ce – AAAS) w Van co uver, po sta wio no ofi -
cjal nie te zę, że wiel kie ssa ki mor skie, przede
wszyst kim del fi ny, po win ny uzy skać ta kie sa -
me pra wa do ży cia i wol no ści jak lu dzie, ze
wzglę du na ich udo wod nio ną, nie zwy kle wy -
so ką in te li gen cję, jed nost ko wą sa mo świa do -
mość i po rów ny wal ne z ludz ki mi moż li wo -
ści ko mu ni ka cji. 

Wy ni ki wie lo let nich ba dań i eks pe ry -
men tów do wio dły, że cho ciaż del fi ny nie są

ludź mi, to są oso ba mi i ich trzy ma nie w nie -
wo li i za bi ja nie po win no być trak to wa ne po -
dob nie jak nie wo le nie i za bi ja nie in nych
osób. Del fi ny ma ją, po dob nie jak lu dzie, sa -
mo świa do mość. Roz po zna ją sie bie w lu strze,
re ali stycz nie oce nia ją swo je szan se w te stach
wci ska jąc przy cisk „re zy gnu ję”, je śli uwa -
ża ją za da nie za zbyt trud ne, pla nu ją rów -
nież – nie po przez pro ste re ago wa nie, ale
na dro dze abs trak cyj ne go my śle nia – wła sną
przy szłość. Po tra fią za cho wy wać się w spo -
sób etycz ny: opie ku ją się nie do łęż ny mi lub
oka le czo ny mi człon ka mi gru py. Ma ją nie -
zwy kle dłu gą pa mięć kon tak tów spo łecz nych
i roz po zna ją się bez tru du po 20 la tach roz -

łą ki. Na da ją też so bie wza jem nie „imio na”,
któ rych uży wa ją w ko mu ni ka cji. Tak jak my,
two rzą w swo ich gru pach od ręb ne kul tu ry
roz wi ja ją ce się po przez po ko le nia, z wła sny -
mi tra dy cja mi i zwy cza ja mi, któ re star si prze -
ka zu ją młod szym, tak jak to ro bią wspól no -
ty ludz kie. Czy więc po win ni śmy włą czyć
je – i in ne zwie rzę ta, a mo że na wet ro śli -
ny – w ob ręb na szych po win no ści etycz nych?

Przy ro dę naj czę ściej od bie ra my po przez
jej pięk no. Wi dok wy so kich drzew na wie -
trze, za pach traw w upal ny dzień, de li kat ny
do tyk pia sku, błę kit mo rza, mięk kie fu ter ko
na sze go ko ta. A w szer szym kon tek ście – kra -
jo bra zy, któ re są nie mal na ro do wym dzie dzic -

MA RIA KO RU SIE WICZ

O przy ro dzie,
ety ce i del fi nach

Fot. Maria Korusiewicz
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twem: pol ska po lna dro ga ocie nio na wierz -
ba mi, je sień w An glii, wio sna w Chi nach,
Wiel ki Ka nion w Ko lo ra do. Dzi siaj jed nak,
to zwy cza jo we po dej ście prze sta ło wy star -
czać, nie wy star cza rów nież pro ste zde fi nio -
wa nie przy ro dy, ja ko ob sza ru pod da ne go
ludz kiej kon tro li i pra wom eko no mii. 

Co wię cej, co raz wy raź niej do ty ka ją nas
kon se kwen cje dzia łań, któ re przez kil ka stu -
le ci uwa ża li śmy za je dy ną wła ści wą dro gę roz -
wo ju. Świat za chod ni po cząw szy od mniej
wię cej dru giej po ło wy XVI wie ku, wraz
z po ja wie niem się po sta ci ta kich, jak Fran cis
Ba con, Kar te zjusz, czy nie co póź niej an giel -
ski fi lo zof John Loc ke, roz po czął nie ja ko sa -
mo ist ny pro ces od cza ro wy wa nia i „me cha ni -
cy zo wa nia” rze czy wi sto ści, któ ra przez
nie zmie rzo ny czas otu la ła nas głę bo kim po -
czu ciem ży wot nej wię zi te go, co jest, w mi -
liar dzie swo ich form, W re zul ta cie, „utra ci li -
śmy in stynkt do te go, co pry mi tyw ne, dzi kie”,
a ne gu jąc tak istot ną część na sze go dzie dzic -
twa, utra ci li śmy jed no cze śnie in stynkt do te -
go, co du cho we. Wraz z tą stra tą za gu bi li śmy
też gdzieś za rów no pew ność na szej toż sa mo -
ści i po czu cie za do mo wie nia w świe cie, któ -
ry stał się nam ob cy. Ścież ki cy wi li za cji
i na tu ry nie są już zbież ne. To wa rzy szy więc
nam doj mu ją ce uczu cie osa mot nie nia, osob -
no ści, utra ty sen su. W re zul ta cie, jak pi sze je -
den z naj wy bit niej szych hu ma ni stów ze szłe -
go stu le cia, Nor th rop Frye – „głów ny mit
ludz ko ści to mit utra co nej toż sa mo ści: ce lem
ro zu mu, od wa gi i wi zji jest jej od zy ska nie”.

Kim więc je ste śmy, po zo sta jąc za mknię -
ci w wi zji świa ta, któ re go je dy nym cen trum
jest czło wiek? Co raz czę ściej mó wi się dzi -
siaj, że w cza sach kry zy su eko lo gicz ne go, an -
tro po cen tryzm jest po sta wą „eko lo gicz nie ir -
ra cjo nal ną”, sta no wi re al ne za gro że nie dla
ży cia na zie mi. Przez wie le stu le ci, an tro po -
cen trycz na i opar ta na ro zu mie kul tu ra za -
chod nia zdo by wa ła świat, z ła two ścią do mi -
nu jąc nad kul tu ra mi, któ re nie wi dzia ły
war to ści w nie ustan nym pę dzie do zmian,
roz wo ju na uki i tech no lo gii. A prze cież są
gra ni ce wzro stu i prze kro cze nie ich mo że
ozna czać, że po dą ża my w kie run ku sa mo -
znisz cze nia. Po ja wia się więc ko niecz ność
„współ pra cy” czło wie ka z na tu rą oży wio ną
i nie oży wio ną. Za czy na my do strze gać zna -
cze nie ta kich po jęć, jak sza cu nek, dba łość
i od po wie dzial ność od no szą cych się do przy -
ro dy. Ozna cza to rów nież ko niecz ność po -
dej ścia etycz ne go, po sze rze nia za kre su na -
szej mo ral no ści. 

ETY KA SKON CEN TRO WA NA

NA CZŁO WIE KU

Myśl etycz na w hi sto rii no wo żyt nej kul -
tu ry za chod niej roz wi ja ła się w opar ciu
o trzy fi la ry: na ucza nie wy ra sta ją ce z chrze -
ści jań skich war to ści re li gij nych, zwią za ne
z ni mi tra dy cje mo ral no -etycz ne i prze słan -
ki ra cjo nal ne. We wszyst kich trzech ob sza -
rach źró dłem i ce lem etycz nych za cho wań
jest czło wiek, sku pio ny na swo ich pra wach
i po trze bach. Pod sta wo wym sta no wi skiem
za chod niej ety ki jest więc an tro po cen tryzm
we wszyst kich swo ich od cie niach, co od -
zwier cie dla ją już naj star sze, grec kie po ję cia
ethos i are te (cha rak ter/zwy cza jo wy spo sób
po stę po wa nia i cno ta/dziel ność) od no szą ce
się tyl ko do czło wie ka. 

Po wszech nie sto so wa ny układ war to ści
etycz nych przy zna je je dy nie czło wie ko wi
pra wo do po sia da nia war to ści, któ rą na zy wa -
my we wnętrz ną, co ozna cza, że tyl ko on jest
war to ścią sam w so bie. Przy ro da ma przede

wszyst kim war tość in stru men tal ną od zwier -
cie dla jąc usta lo ny przez Kar te zju sza po -
dział na du cha i ma te rię, bi blij ny ob raz
przy ro dy pod da nej czło wie ko wi i sta re,
sfor mu ło wa ne jesz cze przez Ary sto te le sa,
ludz kie pra wo do użyt ko wa nia świa ta na tu -
ral ne go. Jesz cze bar dziej wy ra zi sty roz -
dział po mię dzy czło wie kiem a na tu rą po ja -
wia się w tra dy cyj nym za chod nim po ję ciu
mo ral no ści ja ko de cy zji i czy nów ludz kich
z punk tu wi dze nia do bra i zła. Pod mio tem
mo ral no ści za wsze jest czło wiek ja ko jed nost -
ka lub zbio ro wość. 

Ta ką sa mą ścież kę wska zu je tak istot na dla
ety ki za chod niej wi zja fi lo zo fa z Kró lew ca,
Im ma nu ela Kan ta, w któ rej pod „nie bem
gwiaź dzi stym” stoi tyl ko czło wiek roz wa ża -
ją cy swo je de cy zje wzglę dem in ne go czło -
wie ka, ja ko je dy nej isto ty god nej sza cun ku.
War to przy to czyć tu sło wa Kan ta: „Sza cu -
nek kie ru je się za wsze tyl ko ku oso bom, a ni -
gdy ku rze czom. Rze czy mo gą w nas wzbu -
dzać skłon ność, a je że li są to zwie rzę ta (np.
ko nie, psy itd.), na wet mi łość al bo też bo jaźń,
jak mo rze, wul kan, dra pież ne zwie rzę, ni gdy
jed nak nie mo gą wzbu dzać w nas sza cun ku.
Czymś, co już bar dziej zbli ża się do te go
uczu cia, jest po dziw, a ten, ja ko afekt, mia -
no wi cie zdu mie nie, mo że do ty czyć tak że rze -
czy, np. nie bo tycz nych gór, wiel ko ści, mno -
go ści i od le gło ści ciał nie bie skich, si ły
i szyb ko ści nie któ rych zwie rząt, itp. Ale to
wszyst ko nie jest sza cun kiem”.

Tak więc zło wy rzą dzo ne na tu rze, nie jest
roz pa try wa ne z per spek ty wy jej praw na leż -
nych jej ja ko „pod mio to wi” lecz w świe tle
ewen tu al nej de pra wa cji cha rak te ru spraw cy.
W dzie dzi nie tra dy cyj nej ety ki za chod niej na -
tu ra po zo sta je nie ma.

Te dwa pod sta wo we za ło że nia, an tro po -
cen tryzm i za prze cze nie we wnętrz nej war -
to ści na tu ry, sta ły się wy zwa niem dla no wej
dzie dzi ny fi lo zo fii, któ ra wy ło ni ła się mniej
wię cej na po cząt ku lat 70. ze szłe go stu le -
cia i zy ska ła mia no ety ki śro do wi sko wej
(envi ron men tal ethics). Ety ka śro do wi sko -
wa, obej mu je za gad nie nia etycz ne do ty czą -
ce re la cji mię dzy czło wie kiem a przy ro dą,
oraz ba da moż li wo ści re gu la cji tej re la cji
w od nie sie niu do okre ślo nych norm i war -
to ści. W jej ra mach za kwe stio no wa no wyż -
szość czło wie ka, tak że z punk tu wi dze nia
ety ki, wo bec świa ta przy ro dy i wszyst kich
je go przed sta wi cie li, oraz roz po czę to pra -
ce teo re tycz ne ba da ją ce moż li wo ści roz po -
zna nia war to ści we wnętrz nych zwie rząt, ro -
ślin, czy też ca łych eko sys te mów, co
sta no wi ło by pod sta wę dla przy zna nia im
okre ślo nych praw, od zwier cie dla nych osta -
tecz nie w pra wo daw stwie i po sia da ją cych
kon se kwen cje prak tycz ne. 

SPOJ RZE NIE W PRZE SZŁOŚĆ 

Pierw sze współ cze sne zwia stu ny wspo -
mnia nych zmian się ga ją lat trzy dzie -
stych XX wie ku, czy li po cząt ków eko lo gii
ja ko na uki, ale sa mo spoj rze nie na na tu rę
po przez pry zmat jej po trzeb jest du żo
wcze śniej szej da ty. Po ja wia się na prze cię -
ciu na uk przy rod ni czych i my śli fi lo zo ficz -
nej, w cza sach, w któ rych po szu ki wa nia za -
sad rzą dzą cych świa tem spla ta ły się
z in tu icją ko smo lo gicz ną. Moż na więc po -
szu ki wać my śli, któ rą na zwa li by śmy dzi -
siaj pro -śro do wi sko wą już w sta ro żyt no ści
grec kiej (m.in. u He ro do ta i Ary sto te le sa),
a po tem na ca łej prze strze ni fi lo zo fii przy -
ro dy. W tra dy cji chrze ści jań skiej ja ko sta -
łe punk ty od nie sie nia słu żą zna ne po -

wszech nie ide ały fran cisz kań skie i be ne dyk -
tyń skie nio są ce sza cu nek dla wy so kich
war to ści wszyst kie go, co ży je i dba -
łość – przede wszyst kim po przez pra -
cę – o świat na tu ral ny. 

Te ma ty ka na tu ry po ja wia ła się rów nież
w ob sza rach bli skich mi sty ce, np. w pi smach
Ja ku ba Bo eh me (1575-1624). 

W hi sto rii no wo żyt nej fi lo zo fii za chod -
niej idee, któ re dzi siaj przy po rząd ko wa li -
by śmy pro ble ma ty ce ety ki śro do wi sko -
wej wie lo krot nie po dej mo wa ne by ły
w pra cach i wy po wie dziach fi lo zo fów
i my śli cie li. Już w ro ku 1754 Je an -Ja cqu -
es Ro us se au w Roz pra wie o po cho dze niu
i pod sta wach nie rów no ści mię dzy ludź mi
po stu lo wał ob ję cie świa ta zwie rząt za sa da -
mi pra wa na tu ral ne go ze wzglę du na po sia -
da ną przez nie świa do mość i po dob ną
ludz kiej zdol ność od czu wa nia. Pi sał:
„W ten spo sób kła dzie my rów nież kres spo -
rom na ów sta ry te mat, czy pra wo na tu ral -
ne przy słu gu je zwie rzę tom. […] Wy da je się
w isto cie, że je śli nie po wi nie nem czy nić
krzyw dy bliź nie mu, to nie ty le dla te go, że
jest on isto tą ro zum ną, ile dla te go, że jest
isto tą czu ją cą. Wła ści wość ta wspól na za -
rów no zwie rzę ciu jak i czło wie ko wi, mu -
si da wać zwie rzę ciu przy naj mniej to jed no
pra wo, by czło wiek nie za da wał mu cier -
pień zby tecz nych”. Po dob nie, w ro ku 1789
bry tyj ski praw nik, eko no mi sta i fi lo zof, Je -
re my Ben tham pi sał, że sa ma zdol ność
zwie rząt do od czu wa nia cier pie nia po wo -
du je ko niecz ność za cho wań etycz nych
wo bec nich. 

Wiek XVIII to tak że po cząt ki my śle nia
„eko lo gicz ne go”, łą czo ne ze spu ści zną
szwedz kie go przy rod ni ka i le ka rza, jed nej
z naj wy bit niej szych po sta ci na uki okre su
oświe ce nia, Ka ro la Lin ne usza (1707-1778),
któ rej wpły wy do cie ra ją do cza sów Dar wi -
na. O ile jed nak na wcze snych kon cep cjach
„eko no mi ki na tu ry” cią ży ły me cha ni stycz -
ne idee przy ro dy ja ko spraw nie funk cjo nu -
ją cej ma szy ne rii, pierw sze wi zje „eko lo gii”
(ter min ten za sto so wał już w ro ku 1866 nie -
miec ki zwo len nik dar wi ni zmu, bio log i fi -
lo zof Ernst Ha ec kel) wy wo dzi ły się z ro -
man tycz nej re ak cji na oświe ce nio wy
ra cjo na lizm. Pre zen to wa no więc po glą dy
znacz nie bliż sze współ cze snym, ho li stycz -
nym, od wo łu jąc się do har mo nii i rów no -
wa gi w ob rę bie świa ta. 

Wśród eko lo gów prze ło mu XIX
i XX wie ku po ja wia ją się pier wo ci ny idei
eko sys te mu. Za twór cę teo rii eko sys te mów
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uwa ża się bry tyj skie go bio lo ga Ar thu ra Tan -
sley’a, jed ne go z za ło ży cie li Bry tyj skie go To -
wa rzy stwa Eko lo gicz ne go (Bri tish Eco lo gi -
cal So cie ty), któ re po wsta ło w ro ku 1913.
Tan sley przy czy nił się zna czą co do roz wo -
ju eko lo gii ja ko na uki; w je go uję ciu prze -
kro czy ła fa zę in spi ro wa ną po sta wa mi ro man -
tycz ny mi, a na wet mi stycz ny mi, i za ję ła
peł no praw ne miej sce po śród na uk przy rod -
ni czych. Roz po zna nie sie ci wza jem nych
współ za leż no ści bu du ją cych eko sys te my
ozna cza ło jed nak w du żej mie rze po now ne
odej ście od szan sy na etycz ne po dej ście
do przy ro dy. Eko lo gia zo sta ła na tych miast
wy ko rzy sta na ja ko no we, po tęż ne na rzę dzie
w ludz kiej kam pa nii pod bo ju na tu ry, po nie -
waż eko sys te my moż na by ło uczy nić bar dziej
„pro duk tyw ny mi”. Po dob nie zresz tą wi dzi -
my to dzi siaj. 

Zmia ny w ro zu mie niu te go, co „eko lo gicz -
ne” i póź niej sza ka rie ra po tocz ne go okre śle -
nia łą czo ne go z dba ło ścią o stan śro do wi ska
roz po czę ła się du żo póź niej. Co praw da, kon -
cep cja „no wej eko lo gii” oraz sam ter min zo -
sta ły za sto so wa ne po raz pierw szy u pro -
gu II Woj ny Świa to wej, w pu bli ka cji
z ro ku 1934, The Scien ce of Li fe, któ rej au -
to ra mi by li Her bert Geo r ge Wells, Ju lian
Hux ley i Geo r ge Phi lip Wells. Jed nak że, za -
sięg ich od dzia ły wa nia był nie wiel ki. Przy -
czy ny by ły oczy wi ste – przez na stęp ne
dzie się cio le cia świat żył spra wa mi wiel -
kich kon flik tów na ro dów i ide olo gii.

Do pie ro w la tach 60. ze szłe go stu le cia
do gło su do szło no we po ko le nie, za in te re -
so wa ne dia me tral ną zmia ną spo so bu ży cia
i my śle nia. Przez Sta ny Zjed no czo ne, a po -
tem przez Eu ro pę prze to czy ła się fa la ru -
chów kon te stu ją cych tra dy cję i osią gnię cia
cy wi li za cji za chod niej, po szu ku ją cych no -
wych roz wią zań obie cu ją cych lep szą przy -
szłość świa ta. Jed nak że, na iw ność i uto pij -
ny cha rak ter więk szo ści po stu la tów
kontr kul tu ro wych i prób wcie le nia ich
w ży cie – a tak że fakt, że po ja wi ły się rów -
nież tra gicz ne kon se kwen cje w po sta ci
eks tre mal nych po staw pro wa dzą cych w stro -
nę prze mo cy i ter ro ry zmu – prze kre śli ły
szan se na po waż ne ich po trak to wa nie. Ale
ziar no zo sta ło za sia ne. 

Ru chy w obro nie praw oby wa tel skich
i praw mniej szo ści, szcze gól nie czar nych
miesz kań ców USA, ru chy pa cy fi stycz ne
i fe mi ni stycz ne do ma ga ją ce się no wej wi zji
pra wa i no wej ety ki zbie gły się z upo -
wszech nie niem no we go spoj rze nia na świat
ze stro ny na uki. Ro sła więc świa do mość re -
la cyj nej, pro ce su al nej, ho li stycz nej, a jed no -

cze śnie pod le głej roz pa do wi na tu ry rze czy -
wi sto ści, a tak że świa do mość za gro żeń cy -
wi li za cyj nych wy ni ka ją cych z ludz kiej in ge -
ren cji w tę rze czy wi stość. Nie przy pad ko wo
więc rów nież ety ka skie ro wa na w stro nę
przy ro dy roz wi ja się dy na micz nie wła śnie
od koń ca lat 60. ze szłe go wie ku. 

Ety ka ta w swo jej współ cze snej po sta ci
na ro dzi ła się po za Eu ro pą, je śli nie li czyć
zna czą ce go wkła du Nor we gii, re pre zen to -
wa nej przez fi lo zo fa i mi ło śni ka gór, Ar ne
Na es sa (1912-2009) za in spi ro wa ne go rów -
nież tra dy cja mi wschod ni mi, a mia no wi cie,
sza cun kiem dla na tu ry w kul tu rze Szer pów.
Jed nak wła ści wym śro do wi skiem dla eko -
ety ki oka za ły się ra czej roz le głe prze strze -
nie no wych kon ty nen tów – Au stra lii i No -
we go Świa ta, gdzie eu ro pej skie ka no ny
po stę po wa nia z udo mo wio ną od wie ków
przy ro dą za wo dzą, a przy bysz z Eu ro py zo -
stał po now nie po sta wio ny wo bec nie okieł -
zna nej po tę gi i pięk na te go, co na tu ral ne,
a jed no cze śnie – w uję ciu ame ry kań -
skim – nie roz dziel ne z Bo giem. Na tu ra po -
now nie na mo ment sta ła się Ogro dem,
Zie mią Obie ca ną, Ra jem.

Przy ro da w wi zjach Eu ro pej czy ków
przy by wa ją cych na ame ry kań ski kon ty nent
od zy ska ła nie za leż ność i sa mo wy star czal -
ność. Po wró ci ły na pie de stał po wo li za ni -
ka ją ce w ucy wi li zo wa nej Eu ro pie ro man -
tycz ne ob ra zy te go, co „dzi kie”
(wil der ness), nie za miesz ka łe, nie pod da ne
re gu la cji, au to no micz ne. Kon cep cja tzw.
fron tier, dy na micz nej, cią gle da lej prze su -
wa nej gra ni cy po mię dzy świa tem ludz kim,
a kró le stwem przy ro dy sprzy ja ła nie tyl ko
prze ko na niu o ko niecz no ści ujarz mie nia
i za go spo da ro wa nia te ry to rium, któ re za -
gra ża spo łecz no ści. Nio sła też ze so bą szan -
sę na przy wró ce nie dzi kiej na tu rze ludz kie -
go sza cun ku, tym bar dziej że star cie
z głu szą otwie ra ło moż li wość sa mo okre -
śle nia no we go spo łe czeń stwa, od na le zie -
nia przez nie wła snej toż sa mo ści. 

Nie był to jed nak pro ces ła twy i szyb ki;
głów nym ce lem Eu ro pej czy ków za sie dla -
ją cych no we zie mie by ło pod po rząd ko wa -
nie wszyst kie go, co w dzi kiej na tu rze moż -
na prze kształ cić i wy ko rzy stać, po trze bom
no wej, ale da lej „eu ro pej skiej” cy wi li za cji.
Na uka szła w su kurs tym ocze ki wa niom: jej
si łę ma ni fe sto wa ły stat ki pa ro we, li nie ko -
le jo we, dy mią ce ko mi ny fa bryk, co raz po -
tęż niej sze mia sta. Sza la zwy cię stwa prze -
chy li ła się nie odwo łal nie na stro nę
cy wi li za cji, ale jed no cze śnie po ja wi ły się
pierw sze gło sy w obro nie na tu ry. Już w po -

ło wie XIX wie ku w pi smach Ral pha Wal -
do Emer so na i Hen ry’ego Da vi da Tho re au,
w ma lar stwie pej za żo wym szko ły Hud son
Ri ver na tu ra sta je się war to ścią sa mą w so -
bie, wiecz no tr wa łą i cen ną obec no ścią
okre śla ją cą ame ry kań ską toż sa mość. W kon -
se kwen cji, ła twiej niż na Sta rym kon ty nen -
cie by ło upo mnieć się o pra wa na tu ry
i o jej ochro nę, cze go pierw szym do wo dem
by ły po wsta ją ce w USA wiel kie Par ki Na -
ro do we, któ rych dzi siaj jest 59. Naj star szy
i naj bar dziej chy ba zna ny Park Yel low sto -
ne, po wstał w ro ku 1872, za pew nia jąc
swo bod ne ist nie nie set kom ga tun ków fau -
ny i flo ry.

GŁÓW NE NUR TY
ETY KI ŚRO DO WI SKO WEJ

War to po wie dzieć pa rę słów o głów nych
sta no wi skach w ra mach ety ki śro do wi sko wej,
co nie jest spra wą ła twą, po nie waż roz wi ja
się ona dy na micz nie. W przy pad ku wy ra zi -
ście okre ślo nych nur tów, war to wy mie nić
czte ry głów ne teo rie wy wo dzą ce się z lat 70.
ze szłe go wie ku: eko fe mi nizm, eko lo gię spo -
łecz ną, eko lo gię głę bo ką, oraz nie któ re ele -
men ty ru chu wy zwo le nia zwie rząt, któ ry
obec nie prze kształ cił się ra czej w ruch
na rzecz praw zwie rząt. Pod sta wo wym roz -
róż nie niem dzie lą cym po szcze gól ne nur ty by -
ło opo wia da nie się za sta no wi skiem an tro -
po cen trycz nym, któ re go ośrod kiem jest
czło wiek lub bio cen trycz nym, w któ rym
wszyst kie isto ty po sia da ją war tość we -
wnętrz ną. Pró by sys te ma ty za cji kon cep cji
mo gą się rów nież opie rać na przy pi sa niu ich
uzna nym teo riom i sys te mom etycz nym: ety -
ce cnót, ety ce tro ski, sys te mom efek ty wi -
stycz nym, uty li ta ry stycz nym, i tak da lej. 

Eko fe mi nizm sta no wi w du żej mie rze
roz sze rze nie kon cep cji fe mi ni stycz nych
na re la cję „czło wiek/na tu rę”. Je go naj więk -
szy roz kwit przy pa dał na la ta 80. i 90. ze szłe -
go stu le cia. Nie któ rzy au to rzy trak tu ją go ja -
ko istot ny ele ment trze ciej fa li fe mi ni zmu,
in ni łą czą z eko lo gią głę bo ką; moż na tu uznać
obie opcje za w pew nym stop niu po praw ne,
tym bar dziej że „eko fe mi nizm” to luź ne okre -
śle nie wszel kich moż li wych sta no wisk in te -
gru ją cych myśl fe mi ni stycz ną i pro -śro do wi -
sko wą, opar tą o nie mal wszyst kie tra dy cje
kul tu ro we i re li gij ne. W ana li zach i pro po -
zy cjach wy ło nio nych z fe mi ni zmu znaj du -
je swo je od zwier cie dle nie w za sa dzie każ da
for ma uci sku, prze mo cy czy eks plo ata cji
opar ta na ide olo gii, za bez pie cza ją cej in te re -
sy jed nej ze stron kosz tem dru giej. Do ty czy
to w szcze gól nym stop niu na tu ry, któ ra
w hie rar chiach du ali stycz nej wi zji świa ta
znaj du je się nie odmien nie po tej sa mej stro -
nie co ko bie ta. 

Eko fe mi nizm w wie lu kwe stiach zga dza
się z eko lo gią spo łecz ną, po szu ku ją cą spo -
łecz nych i hi sto rycz nych przy czyn współ cze -
sne go kry zy su eko lo gicz ne go. Sam ter min
wpro wa dzo ny zo stał przez Mur ray’a Bo ok -
chi na, ame ry kań skie go fi lo zo fa, jed ne go
z pio nie rów my śli pro -śro do wi sko wej, optu -
ją ce go za de cen tra li za cją spo łe czeń stwa
i ra dy kal ny mi trans for ma cja mi spo łecz ny mi.
Je go sło wa naj le piej przy bli ża ją punkt wi dze -
nia eko lo gii spo łecz nej: „Wy cie ki ro py
na prze strze ni dwóch ze szłych dzie się cio le -
ci, in ten syw ne wy ci na nie la sów tro pi kal nych
[…], pro jek ty do ty czą ce roz wo ju ener ge ty -
ki wod nej, któ rych wy ni kiem jest za le wa nie
ob sza rów za miesz ka łych, i in ne, sta no wią
trzeź wią ce przy po mnie nie, iż rze czy wi ste po -
le bi twy, na któ rym zde cy du je się przy szłość
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eko lo gicz na na szej pla ne ty, ma z pew no ścią
cha rak ter spo łecz ny, a wal ka ro ze gra się po -
mię dzy po tę gą kor po ra cyj ną a dłu go fa lo wy -
mi in te re sa mi ludz ko ści ja ko ta kiej”.

Eko lo gia głę bo ka wy ra sta z prze ko na nia
o we wnętrz nej war to ści świa ta na tu ry,
opie ra się więc na ety ce obej mu ją cej wszyst -
kie obiek ty na tu ral ne. Kon cep cje eko lo gii
głę bo kiej, prze ciw sta wio ne eko lo gii „płyt -
kiej”, czy li po zba wio nej prze sła nek fi lo zo -
ficz nych, zo sta ły w ro ku 1973 przed sta wio -
ne przez nor we skie go fi lo zo fa Ar ne Na es sa
wy wie ra jąc ogrom ny wpływ na roz wój fi -
lo zo fii śro do wi sko wej. W okre sie póź niej -
szym Na ess zła go dził nie co swo ją wcze sną
kon cep cję rów no rzęd no ści, wszyst kie go, co
współ two rzy bios fe rę (tzw. ega li ta ria nizm
bios fe ry), a swo ją fi lo zo fię, któ rą sam na -
zy wał eko zo fią T, uznał za jed no z moż li -
wych sta no wisk w ro dzą cej się fi lo zo fii śro -
do wi sko wej. Teo re tycz ną pod sta wę,
a za ra zem plat for mę po ro zu mie nia dla róż -
nych tra dy cji i nur tów my śli eko lo gicz nej,
sta no wi ło osiem, dość ogól nie sfor mu ło wa -
nych punk tów pro gra mo wych do ty czą cych
kwe stii war to ści we wnętrz nej na tu ry, po trze -
by zmia ny po glą dów na re la cję czło wie ka
i na tu ry oraz ko niecz no ści po dej mo wa nia
dzia łań pro wa dzą cych ku tej zmia nie. 

Kon cep cje Na es sa wie lo krot nie pod da wa -
no kry ty ce i to z róż nych punk tów wi dze nia.
Po za dys ku sja mi czy sto teo re tycz ny mi za sta -
na wia no się, na przy kład, nad prak tycz ny mi
moż li wo ścia mi za sto so wa nia kon cep cji Na -
es sa, w kra jach ubo gich, bo ry ka ją cych się
z pro ble mem eks plo ata cji ich zie mi przez ob -
cy ka pi tał. Mi mo za strze żeń idea eko lo gii głę -
bo kiej ode gra ła wy jąt ko wą ro lę w pro pa go -
wa niu świa do mo ści eko lo gicz nej na świe cie.
Dzię ki na ci sko wi na re ali zo wa nie jej po stu -
la tów w prak ty ce, na zjed no cze nie wy sił ków
ludz kich, oka za ła się rów nież bo ga tym
i trwa łym źró dłem in spi ra cji dla ru chów i po -
za -rzą do wych or ga ni za cji pro -śro do wi sko -
wych, tak że w Pol sce. Jed ne z naj bar dziej
zna nych to Sto wa rzy sze nie Eko lo gicz no -Kul -
tu ral ne „Klub Ga ja”, za ło żo ny w 1988
i Pra cow nia na Rzecz Wszyst kich Istot, za -
ło żo na w 1990, obie z sie dzi ba mi w re jo nie
Biel ska -Bia łej. 

Ostat nia pro po zy cja, ja ką chcę w tym
miej scu przed sta wić róż ni się od po zo sta -
łych, po nie waż ukie run ko wa na jest na po -
szu ki wa nie roz wią zań etycz nych oraz praw -
nych do ty czą cych jed nej kwe stii – re la cji
po mię dzy czło wie kiem, a zwie rzę ta mi.
Stąd też na zwa „ruch wy zwo le nia zwie ‐
rząt”. Je go ofi cjal ne po cząt ki łą czo ne są
zwy kle z pu bli ka cją ar ty ku łu pod ty tu łem
Ani mal Li be ra tion (Wy zwo le nie zwie -
rząt, 1973) au tor stwa Pe te ra Sin ge ra, wska -
zu ją ce go na po trze bę uwzględ nie nia praw

zwie rząt na tej sa mej za sa dzie, na ja kiej zro -
dzi ły się ru chy o pra wa cy wil ne dla mniej -
szo ści ra so wych i ko biet. 

Dru gą zna czą cą pu bli ka cją by ła książ ka
To ma Re ga na The Ca se for Ani mal Ri ghts
(Ar gu ment za pra wa mi zwie rząt, 2004).
Kon cep cje Pe te ra Sin ge ra kla sy fi ko wa ne są
ja ko uty li ta ry stycz ne, czy li skon cen tro wa -
ne na in te re sach za an ga żo wa nych stron – lu -
dzi i zwie rząt i przy zna ją ce we wnętrz ne
war to ści nie ty le kon kret nym pod mio tom,
ile wła śnie „in te re som” okre śla nym przez
sa tys fak cję, przy jem ność, lub też ból i cier -
pie nie. W re zul ta cie, pod le ga ją też kry ty ce
kie ro wa nej ogól nie prze ciw ko te zom uty -
li ta ry zmu. Tom Re gan sku pia się na to -
miast na po win no ściach wzglę dem zwie rząt
i za sa dach etycz nych, dzię ki któ rym moż -
na kla sy fi ko wać okre ślo ne dzia ła nia wo bec
zwie rząt ja ko nie do pusz czal ne i na gan ne.
Jest on au to rem po ję cia „pod mio tu ży cia”
(sub ject -of -a -li fe), czy li ist nie nia o war to -
ści we wnętrz nej, któ re mu przy słu gu ją pod -
sta wo we pra wa, w tym np. pra wo do ży cia,
do wol no ści, tak że do wol no ści od cier pie -
nia i po sza no wa nia god no ści. Dys ku sja
nad pra wa mi zwie rząt i ich cier pie niem we
współ cze snym świe cie trwa tak że u nas. Je -
śli mó wi my o pu bli ka cjach na ten te mat to
z pew no ścią jed ną z naj bar dziej zna czą cych
jest wy da na w 2007 ro ku książ ka Spór
o pra wa zwie rząt To ma sza Pie trzy kow -
skie go, obec ne go pro rek to ra Uni wer sy te tu
Ślą skie go.

Za in te re so wa nie lo sem zwie rząt wpi su -
ją się w tra dy cje du żo star sze niż współ cze -
sna ety ka śro do wi sko wa, co wska zu je
na po ten cjał etycz ny kul tu ry za chod niej
w tym za kre sie; od pra wie dwu stu lat po -
twier dza ły to co razczę ściej roz wią za nia
praw ne. Wiek XIX przy no si pierw sze usta -
wy, przede wszyst kim tzw. usta wę Mar ti -
na z 1822, za ka zu ją cą znę ca nia się
nad zwie rzę ta mi go spo dar ski mi w Wiel -
kiej Bry ta nii (An Act to Pre vent the Cru el
and Im pro per Tre at ment of Cat tle). W 1835
usta wę roz sze rzo no na wszyst kie zwie rzę -
ta. Wkrót ce po ja wia ją się pierw sze sto wa -
rzy sze nia czu wa ją ce nad prze strze ga niem
no wych praw, jak an giel skie Kró lew skie
To wa rzy stwo Za po bie ga nia Okru cień stwu
wo bec Zwie rząt wspie ra ne przez kró lo wą
Wik to rię. Śla dem An glii po szły wkrót ce
Sta ny Zjed no czo ne – w ro ku 1866 za ło żo -
no Ame ry kań skie To wa rzy stwo Za po bie -
ga nia Okru cień stwu wo bec Zwie rząt. Tak -
że w Pol sce już w ro ku 1864, czy li dwa la ta
wcze śniej, po wsta je To wa rzy stwo Opie ki
nad Zwie rzę ta mi. Pra wo daw stwo kra jów
za chod nich zmie rza ło więc w kie run ku
stop nio we go „hu ma ni zo wa nia” za sad po -
stę po wa nia wo bec zwie rząt.

Hi sto rycz ne po wo dy, dla któ rych spo glą -
da no bar dziej współ czu ją cym okiem
na zwie rzę ta by ły po zor nie po dob ne do za -
ło żeń współ cze snej ety ki śro do wi sko wej.
Wszak Ro us se au od wo ły wał się do ist nie -
nia u zwie rząt świa do mo ści, Ben tham
wska zy wał na zdol ność do od czu wa nia
bó lu i cier pie nia, przy zna wa no im dość po -
wszech nie pra wo do ży cia i pra wo do wol -
no ści od cier pie nia. Jed nak że, zwie rzę ta jak
i in ne „obiek ty na tu ral ne” po sia da ły w dal -
szym cią gu sta tus przed mio tu, rze czy, czy
też wła sno ści czło wie ka, a ich obro na wy -
ni ka ła przede wszyst kim z „emo cjo nal -
nych od ru chów” i „od ra zy mo ral nej” wo -
bec okru cień stwa, a więc opie ra ła się
na za ło że niach bli skich ra czej kan tow skiej
„de pra wa cji cha rak te ru”, niż rze czy wi ste -
mu uzna niu we wnętrz nej war to ści zwie rzę -
cia, je go pod mio to wo ści. Stąd po wszech -
ność, tak że dzi siaj – w epo ce no wych
tech no lo gii w prze my śle spo żyw czym,
zmie nia ją cych zwie rzę w „su ro wiec” pod -
da wa ny zme cha ni zo wa nej „ob rób ce” – idei
tzw. do bro by tu zwie rząt. Do pusz cza ona
trak to wa nie ich ja ko za so bów dla prze my -
słu, o ile moż li we jest uni ka nie ich „nad -
mier ne go” cier pie nia. 

Idea „opie ki nad zwie rzę ta mi” przy za cho -
wa niu ich wy łącz nie użyt ko we go sta tu su nie
jest jed nak ce lem ety ki śro do wi sko wej, któ -
ra mó wi o au to no mii zwie rzę cia, o je go po -
sza no wa niu. Do pie ro roz sze rze nie „pod mio -
to wo ści” na wszyst kie isto ty ży we mo że
gwa ran to wać in ne spoj rze nie na na sze mo ral -
ne zo bo wią za nia. Nie za leż nie od ob ra ne go sta -
no wi ska, cho dzi o uzna nie ist nie nia w ży ciu
zwie rząt sfe ry emo cjo nal nej, po znaw czej
i spo łecz nej, a przede wszyst kim uzna nie ich
zdol no ści do cier pie nia fi zycz ne go i psy chicz -
ne go, któ ra jest naj pew niej szą pod sta wą dal -
szych po su nięć szcze gól nie w dzie dzi nie
ety ki i dzie dzi nie pra wa. 

Eko lo gia głę bo ka, eko fe mi nizm, eko lo -
gia spo łecz na i ru chy w obro nie praw
zwie rząt wy war ły ogrom ny wpływ
na kształ to wa nie się współ cze snej ety ki śro -
do wi sko wej, któ ra dzi siaj po szu ku je jed nak
chęt niej wska zó wek w ra mach ist nie ją cych
sys te mów etycz nych, oraz spo glą da w stro -
nę roz wią zań prak tycz nych istot nych dla
po szcze gól nych kwe stii; nie jed no krot nie
do ty czą one po szcze gól nych ga tun ków,
ca łych eko sys te mów lub na wet zja wisk. 

Jej sym bo lem mo że być ofi cjal nie przy ję -
ty w ro ku 2013 przez In die no wy sta tus przy -
zna ny kon kret ne mu ga tun ko wi – opi sy wa nym
na po cząt ku te go tek stu del fi nom, któ re
od te go mo men tu pra wo in dyj skie wi dzi ofi -
cjal nie ja ko „oso by nie bę dą ce ludź mi”. 
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W
yj rzyj przez okno, co wi dzisz? Bar dzo
praw do po dob ne, że jest to dom są sia-

da, ko lej ny blok al bo pa no ra ma mia sta. Je-
śli masz spo ro szczę ścia to roz cią ga się
przed to bą wi dok na las, gó ry, mo rze, po pro-
stu na tu rę… Dla cze go szczę ścia? Cóż, wie-
lu z nas in tu icyj nie czu je, że naj bliż sze oto-
cze nie wpły wa na na sze zdro wie
i sa mo po czu cie. I ma ra cję, bo w miej skiej
dżun gli czy ha na nas znacz nie wię cej za gro-
żeń niż się spo dzie wa my, na to miast przy ro-
da ma na nas do bro czyn ny wpływ. Na uka po-
ma ga nam zro zu mieć, dla cze go tak się
dzie je i co le ży u pod staw tej in tu icji.

Na le ży my do ga tun ku Ho mo sa piens, któ-
ry we dług naj now szych sza cun ków po ja wił
się na Zie mi znacz nie wcze śniej niż jesz cze
do nie daw na są dzo no, bo oko ło 300 000 lat
te mu. Mo że trud no nam to so bie obec nie
wy obra zić, ale więk szość te go cza su na si
przod ko wie ży li w sym bio zie z na tu rą,
czer piąc z niej wszyst ko to, cze go po trze-
bo wa li do ży cia. Pierw sze mia sto Je ry cho

da to wa ne jest na 9 ty się cy lat p.n.e., czy li po-
wsta ło oko ło 11 ty się cy lat te mu.

To bar dzo du żo cza su, ale pa trząc z szer-
szej per spek ty wy, przez pry zmat na sze go ze-
ga ra ewo lu cyj ne go, jest to wca le nie tak wie-
le. Oczy wi ście po wsta nie miast by ło
pro ce sem, któ ry za cho dził stop nio wo wy-
ła nia jąc co raz bar dziej zor ga ni zo wa ne for-
my ży cia spo łecz no ści. I ten pro ces na dal
trwa, tyl ko przy jął za wrot ne tem po na ca-
łym świe cie. Po wsta ją no we mia sta, sta re się
roz ra sta ją, czę sto wchła nia jąc ob sza ry pod-
miej skie. Po nad po ło wa ca łej na szej po pu-
la cji ży je obec nie na ob sza rach miej skich,
a we dług pro gnoz do 2050 ro ku bę dzie to
oko ło ¾ wszyst kich lu dzi. To bar dzo du żo.

Ob ser wu je my glo bal ną mi gra cję z wio-
sek do miast, cze go oczy wi stą kon se k-
wen cją jest ogra ni cze nie kon tak tu z na tu rą.
Rów no le gle ob ser wu je my coś jesz cze
wzrost za cho ro wań na za bu rze nia psy-
chicz ne. Zda niem wie lu na ukow ców te
dwa tren dy mo gą być ze so bą po wią za ne

ALI CJA BIŃ KOW SKA

Las to stan
umy słu

i su ge ro wać, że ogra ni cze nie in te rak cji
z na tu rą pro wa dzi do zmian w na szym funk-
cjo no wa niu psy chicz nym. Dla cze go tak
się dzie je?

Mia sta są źró dłem wie lu po ten cjal nych
czyn ni ków stre so gen nych  – ruch dro go wy,
prze stęp czość, prze lud nie nie, ogra ni cze-
nie bli skich in te rak cji spo łecz nych. Ge ne-
ral nie za du żo bodź ców. Spójrz my, cho ciaż-
by na pro blem ha ła su w mia stach. W sa mej
Eu ro pie 80 mi lio nów lu dzi ży je w miej scach
z nie do pusz czal nie wy so kim po zio mem
ha ła su. Prze wle kły ha łas ma bar dzo ne ga-
tyw ny wpływ na na sze zdro wie i sa mo po-
czu cie  – mo że pro wa dzić do stre su, roz draż-
nie nia, pro ble mów ser co wo -na czy nio wych,
za bu rzeń snu oraz słab sze go funk cjo no wa-
nia po znaw cze go – trud niej jest nam się
skon cen tro wać, go rzej my śli my.

Ogól nie rzecz bio rąc, ca ły ten re per tu ar
miej skich stre so rów (bodź ców po wo du ją-
cych stres) nam szko dzi i prze kła da się
bez po śred nio na ja kość ży cia na ob sza rach
miej skich. Od po czy nek i wy tchnie nie
od miej skie go zgieł ku mo że my zna leźć
wła śnie w przy ro dzie.

O tym, że na tu ra ma do bro czyn ny wpływ
na stan na sze go du cha wspo mi na no już
w sta ro żyt no ści. Hi po kra tes był zda nia, że
po wie trze, wo da oraz miej sca ma ją du że
zna cze nie dla za cho wa nia do bro sta nu psy-
chicz ne go i fi zycz ne go, a w sta ro żyt nych
tek stach rzym skich znaj dzie my in for ma cję,
że ob sza ry wiej skie i te re ny zie lo ne nio są ze
so bą ko rzy ści zdro wot ne.

Oka zu je się, że na sze in te rak cje z na tu rą
mo gą być istot ne nie tyl ko z punk tu wi dze-
nia sa me go prze trwa nia, ale tak że ja ko ści na-
sze go ży cia. Rze czy wi ście co raz wię cej ba-
dań po ka zu je, że miesz ka nie bli sko na tu ry
nie sie ze so bą wie le po zy tyw nych skut ków
dla na sze go zdro wia psy chicz ne go, do bre go
sa mo po czu cia, na stro ju, funk cji po znaw-
czych, a na wet dłu go ści ży cia. Dłu go fa lo wy
pro jekt ba daw czy pro wa dzo ny przez ze-
spół na ukow ców pod kie run kiem Ia na Al coc-
ka z Eu ro pe an Cen tre for Envi ron ment and
Hu man He alth wy ka zał, że już sa ma prze pro-
wadz ka na bar dziej zie lo ne ob sza ry miej skie
wią że się z po pra wą zdro wia psy chicz ne go.
Prze ma wia to za tym, że mo że my po dej rze-
wać przy czy no wo-skut ko wą re la cję mię-
dzy ob co wa niem z na tu rą a na szym sta nem
psy cho fi zycz nym.

Przyj rzyj my się te mu bli żej i spró buj my
zro zu mieć, w ja ki wła ści wie spo sób na tu-
ra wpły wa na nasz or ga nizm i za cho wa nie.

Wię cej na tu ry = mniej stre su

J
ed ną z po pu lar nych kon cep cji pró bu ją cych
wy ja śnić, w ja ki spo sób ob co wa nie z na-

tu rą wpły wa na na sze emo cje jest teo ria re-
duk cji stre su (SRT, ang. stress re duc tion the -
ory). Za kła da ona, że śro do wi sko na tu ral ne,
w prze ci wień stwie do miej skie go, ma na nas
tak do bro czyn ny wpływ z uwa gi na ro lę, ja -
ką ode gra ło w ewo lu cji na sze go ga tun ku.
Na po zio mie bio lo gicz nym, na tu ral ne oto-
cze nie ak ty wu je przy współ czul ny układ
ner wo wy zmniej sza jąc po ziom stre su i po-
bu dze nia au to no micz ne go. Dzie je się tak
za spra wą na szych wro dzo nych wię zów ze
świa tem przy ro dy. Prze róż ne kra jo bra zy
przy rod ni cze (zwłasz cza łą ki ze sku pi ska mi
drzew) za zwy czaj nio sły ze so bą moż li wo-
ści zna le zie nia schro nie nia i bez pie czeń stwa
lub zdo by cia cze goś cen ne go z per spek ty-

W Ja po nii sto so wa na jest prak ty ka shin rin -yoku, czy li „ką pie li le śnych”. Oka zu je się, że już nie speł -
na go dzin ny spa cer po le sie mo że po pra wić nasz na strój, zmniej szyć stres i ob ni żyć ci śnie nie krwi.
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Więk szość z nas bo ry ka się z mniej szy mi lub więk szy mi pro ble ma mi z kon cen tra cją uwa gi wy ni ka -
ją cy mi z nad mia ru bodź ców w oto cze niu. Ba da nia po ka zu ją, że ob co wa nie z na tu rą mo że po pra wić
na szą kon dy cję po znaw czą.

wy prze trwa nia. Zda niem wie lu ba da czy, już
sa mo oglą da nie ta kich kra jo bra zów dzia ła
na na szą fi zjo lo gię bar dzo ko rzyst nie po przez
wzbu dza nie po zy tyw nych sta nów emo cjo-
nal nych, po nie waż pre fe ren cja te go ty pu śro-
do wisk jest wpi sa na w na szą na tu rę za spra-
wą ewo lu cji. 

Wy ni ki wie lu ba dań są zgod ne z za ło że-
nia mi teo rii re duk cji stre su. W ubo gich dziel-
ni cach miej skich, gdzie wy stę pu je wię cej
zie lo nych prze strze ni za ob ser wo wa no
u miesz kań ców mniej szy po ziom od czu wal-
ne go stre su oraz niż szy po ziom hor mo nu
stre su  – kor ty zo lu. W eks pe ry men cie prze-
pro wa dzo nym w Ho lan dii oso by ba da ne
pod da no od dzia ły wa niom wy wo łu ją cym
stres. Na stęp nie uczest ni cy przez pół go dzi-
ny re lak so wa li się czy ta jąc w do mu lub
w ogro dzie, po czym zmie rzo no u nich po-
ziom kor ty zo lu. W obu przy pad kach do szło
do spad ku po zio mu te go hor mo nu, jed nak
był on znacz nie więk szy w gru pie osób prze-
by wa ją cych w ogro dzie. W ko lej nym ba da-
niu prze pro wa dzo nym w Chi nach na u-
kow cy mie rzy li ak tyw ność amy la zy
śli no wej ja ko fi zjo lo gicz ne go wskaź ni ka
stre su u zdro wych męż czyzn po wy sił ku fi-
zycz nym, któ ry od by wał się w śro do wi sku
miej skim lub w le sie. Ak tyw ność te go en-
zy mu znacz nie zmniej szy ła się w gru pie,
któ ra ćwi czy ła w le sie.

Co cie ka we, na wet już po śred nie in te rak-
cje z przy ro dą, jak cho ciaż by wi dok z okna
czy ob raz przed sta wia ją cy na tu rę mo gą wią-
zać się z wyż szym stop niem do bre go sa mo-
po czu cia i za do wo le nia z ży cia oraz zmniej-
szyć fi zjo lo gicz ne ob ja wy stre su. Na tu ra ro bi
dla nas znacz nie wię cej, po ma ga tak że w po-
wro cie do zdro wia  – u pa cjen tów po za bie-
gach ope ra cyj nych za miesz ku ją cych po ko-
je z wi do kiem na drze wa za miast na ce gla ne
mu ry za no to wa no bar dziej po zy tyw ne emo-
cje, otrzy my wa li oni mniej ne ga tyw nych no-
ta tek od pie lę gnia rek (re je stru ją cych na-
strój i na sta wie nie pa cjen tów), a ich po byt
w szpi ta lu był krót szy.

Nie speł na go dzin ny spa cer w oto cze niu na-
tu ry mo że po więk szyć po zy tyw ne emo cje
u każ de go z nas. W Ja po nii od wcze snych
lat 80. sto so wa na jest prak ty ka shin rin -yoku,
czy li „ką pie li le śnych”. Shin rin -yoku po le ga
na spę dza niu cza su w le śnym oto cze niu, spa-
ce ru jąc lub po pro stu sie dząc. Pierw sze ba-
da nia po ka zu ją, że prak ty ka ta zmniej sza po-
ziom kor ty zo lu oraz ob ni ża ci śnie nie krwi. 

Na tu ral ny do ping dla mó zgu

C
o raz wię cej prze ma wia za tym, że na tu-
ra wpły wa tak że na na szą spraw ność po -

znaw czą. Teo ria re ge ne ra cji uwa gi (ART, ang.
At ten tion Re sto ra tion The ory) au tor stwa
Ra chel i Ste phe na Ka pla nów mó wi, że
w śro do wi sku miej skim na sze za so by kon-
tro li uwa go wej są znacz nie ob ni żo ne, po nie-
waż oto cze nie pę ka w szwach od nad mia ru
in for ma cji. Na sza kon tro la uwa go wa jest
w per ma nent nym sta nie naj wyż szej go to wo-
ści i cią głe go fil tro wa nia bodź ców istot nych
od nie istot nych. Słu ży to przede wszyst kim
uni ka niu po ten cjal nych za gro żeń. Cią gła
kon tro la uwa go wa po zwa la nam wła ści wie
za re ago wać na da ną sy tu ację lub w ra zie po-
trze by, zi gno ro wać ją, jed nak ma to swo ją ce -
nę – wy ma ga du że go wy sił ku i w efek cie mo -
że pro wa dzić do zmę cze nia psy chicz ne go
i wy czer pa nia tych szcze gól nych za so bów
uwa go wych. Dal sze na stęp stwa to spa dek
zdol no ści kon cen tra cji i funk cjo no wa nia
po znaw cze go.

We dług teo rii re ge ne ra cji uwa gi zu peł nie
ina czej wy glą da sy tu acja w przy pad ku ob-
co wa nia ze śro do wi skiem na tu ral nym, po nie-
waż ak ty wu je ono od mien ne, nie za leż ne
od na szej wo li zdol no ści kon cen tra cji, z któ-
rych rzad ko kie dy ma my oka zję ko rzy stać.
Dzię ki te mu me cha ni zmy neu ro nal ne le żą-
ce u pod staw ukie run ko wa nej uwa gi, któ rą
mu si my mieć pod sta łą kon tro lą, mo gą od-
po cząć i od bu do wać swo je nad szarp nię te za-
so by. W efek cie le piej po win na dzia łać na-

sza pa mięć i uwa ga. Rze czy wi ście wy ni ki ba-
dań su ge ru ją, że kon takt z przy ro dą, czy to
w mie ście czy po za nim, mo że po pra wić na-
szą wy daj ność po znaw czą. 

W jed nym z ba dań, prze pro wa dzo nym
w aka de mi ku oka za ło się, że stu den ci miesz-
ka ją cy w po ko jach z okna mi z wi do kiem
na te re ny zie lo ne le piej wy ko ny wa li za da nia
an ga żu ją ce kon cen tra cję uwa gi niż stu den-
ci po zba wie ni ta kie go wi do ku. Po dob nie spa-
cer w oto cze niu przy ro dy, w po rów na niu
z prze chadz ką w mie ście, przy no si ko rzy ści
dla funk cjo no wa nia na szej pa mię ci, kon tro li
po znaw czej i kon cen tra cji uwa gi. Po nad to
wy ka za no, że spo śród dzie ci miesz ka ją-
cych w śro do wi sku miej skim, te ma ją ce co-
dzien ny kon takt z na tu rą spraw niej wy ko ny-
wa ły za da nia mie rzą ce pa mięć, ha mo wa nie
im pul sów, uwa gę se lek tyw ną i kon cen tra cję.
Wszyst kie te do nie sie nia ra zem wzię te su ge-
ru ją, że więk szy kon takt z na tu rą mo że
wią zać się z sze re giem waż nych ko rzy ści dla
funk cji po znaw czych.

Ja ki z te go wnio sek? Sta raj my się prze-
by wać jak naj wię cej wśród zie le ni w le sie,
par ku czy ogro dzie. To też dzia ła! Co naj-
lep sze, to nie jest peł na li sta ko rzy ści, ja kie
da je nam prze by wa nie w na tu rze! Jest ich
znacz nie wię cej, sta le za ska ku ją nas ja kieś
no win ki w tej dzie dzi nie, a na ukow cy z co-
raz więk szą uwa gą i za in te re so wa niem za-
czy na ją się przy glą dać te mu, ja ki po ten cjał
kry je się w przy ro dzie. ■

Prze druk ar ty ku łu opu bli ko wa no za zgo dą
Au tor ki i Re dak cji mie sięcz ni ka: Dzi kie ży cie.
Czer wiec 2018 s. 25-26.

Sil ne wię zi ze świa tem przy ro dy są wpi sa ne
w na szą na tu rę za spra wą ewo lu cji. Na si przod -
ko wie przez dłu gi czas ży li w sym bio zie z przy ro -
dą, mia sta wbrew po zo rom są sto sun ko wo no -
wym „wy na laz kiem” w hi sto rii Ho mo sa piens.
(na zdję ciu sau na w Osa dzie Twór ców Fun da cji
Co ha bi tat)

Ali cja Biń kow ska – dok to rant ka psy‐
cho lo gii na Uni wer sy te cie SWPS, za fa s‐
cy no wa na tym, jak dzia ła mózg oraz ba‐
da nia mi nad sub stan cja mi psy cho‐
de licz ny mi. Tym wła śnie zaj mu je się
na co dzień, a gdy tyl ko ma oka zję sie dzi
w le sie i za chwy ca się na tu rą. 
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Fla go wym dla Pol ski, ale i Eu ro py, te go
przy kła dem jest re zer wat po ka zo wy żu brów
(bi son bo na sus) w Bia ło wie skim Par ku Na-
ro do wym z po wo du po myśl nej re sty tu cji ga-
tun ku, któ ry wy gi nął na wol no ści, ale prze-
trwał w nie wo li. Prze śledź my po krót ce tę
hi sto rię, by po rów nać ją z hi sto rią wy mar-
łych tu rów (bos pri mi ge nius), któ rych szcząt-
ki są dzi siaj pod da wa ne skom pli ko wa nym
ge ne tycz nym ba da niom w ce lu re kon struk-
cji ory gi nal nej ra sy. Ma my tu do czy nie nia
z dwo ma od mien ny mi spo so ba mi i mo ty wa-
cja mi przy wra ca nia zwie rząt śro do wi sku
przy rod ni cze mu i, jak są dzę, cie ka wym
zja wi skiem kul tu ro wym. W obu przy pad kach
ro zu mie nie dzi ko ści rzu tu je na sto su nek lu-
dzi do zwie rząt i współ dzie lo nej z ni mi prze-
strze ni.

W spo łecz nym prze ka zie od twa rza nie dzi-
ko ści – a na wet za dzi cza nie prze strze ni – tak
moż na prze tłu ma czyć an giel ski ter min „re-
wil ding” – sta no wi dzi siaj prio ry tet w pro gra-
mach ochro ny przy ro dy. Uży wa się do te go
funk cjo na li zmu śro do wi sko we go, a za tem ma
wpły wać na po sze rza nie bio róż no rod no ści
eko sys te mów i je ra to wać. Świad czy o tym
sze ro ko za kro jo ny pro jekt „Re wil ding Eu ro-
pe” z ha słem „Ma king Eu ro pe a wil der pla-
ce”, obej mu ją cy za rów no re sty tu cję bia ło wie-
skie go żu bra, jak i wy ho do wa nie tu ra, któ re go
re kon struk cja obar czo na jest więk szym bio-
lo gicz nym ry zy kiem, po nie waż je go ma te riał
ge ne tycz ny roz sia ny jest po róż nych ra sach
wo ło wa tych. Po za zna cze niem dla eko lo gii,
hi sto ria śro do wi sko wa w obu przy pad kach po-
ka zu je umiej sco wie nie tych zwie rząt w pol-
skiej i eu ro pej skiej kul tu rze, co zresz tą wy-
ko rzy stu ją pro gra my re sty tu cyj ne. Lecz czy
to wy star czy, by zwie rzę ta mo gły zno wu zdzi-
czeć? I na ja kich wa run kach?

Hi sto ria śro do wi sko wa
i hi sto ria ga tun ków

H
i sto ria śro do wi sko wa, a wraz z nią hi sto-
ria zwie rzę cych ga tun ków, to w za sa dzie

hi sto ria co raz więk sze go i bar dziej bez po śred-
nie go uza leż nie nia przy ro dy od czło wie ka. Na-
wet w tak bo ga tych przy rod ni czo miej scach jak
Pusz cza Bia ło wie ska, nie moż na już od wró-
cić hie rar chii in te re sów z ludz kich na przy rod-
ni cze, a hi sto ria śro do wi sko wa oka zu je się być
hi sto rią za rzą dza nia przez czło wie ka pew nym
ty pem prze strze ni – w od róż nie niu jed nak
od miast czy za kła dów prze my sło wych, prze-
strze ni nie zro zu mia nej, o czym świad czy
szyb kie zni ka nie dzi kich ga tun ków i miejsc
z kra jo bra zu no wo żyt nej Eu ro py.

Wie my, że zwie rzę ta z pra daw nej gru py
wo ło wa tych (urs, ur sus) to wa rzy szy ły lu-
dziom od do mnie ma nych po cząt ków, od kie-
dy znaj du je my śla dy ludz kiej kul tu ry, a mo -
że kul tu ra ludz ka nie mo gła by się za cząć bez
tych zwie rząt? Sko ro naj star sze, ja kie zna-
my, ma lo wi dła i ry ty znaj du ją ce się w ja ski-
niach środ ko wej Fran cji i pół noc nej Hisz pa-
nii za wie ra ją wi ze run ki bo vi dae. Te
naj słyn niej sze po cho dzą z ja ski ni w La scaux.
No men omen, ory gi nal ne ma lo wi dła są nie-
do stęp ne dla zwie dza ją cych, w tym naj oka-
zal sza dla przed sta wie nia wo ło wa tych – Sa -
la By ków. Uka za ne są w niej z za ska ku ją cym
ma lar skim kunsz tem tu ry, gdzie in dziej wid-
nie ją in ne ga tun ki by ków, bi zo nów, mo że na-
wet żu brów, czę sto od da ne z dba ło ścią o de-
tal, ko lor, po pro wa dzo ne re ali stycz ną kre ską.
Łow cy, wę drow cy czy ma go wie – wszy scy
oni mie li kon takt z dzi ki mi wo ła mi, ale pró-
cz po lo wa nia na te zwie rzę ta, by li w ja kiś spo-
sób ocza ro wa ni ich na tu rą, sko ro umiesz cza-

Gdzie jest dzikość?

Wy mar łe tu ry, za gro żo ne żu bry, czy li

o sta tu sie dzi kich zwie rząt dzi siaj

ANNA BARCZ

P
o ję cie dzi ko ści mie ni się zna cze nia mi
w ję zy ku i kul tu rze, do ty ka istot nych am-

bi wa len cji zwią za nym z je go uży ciem. Dzi-
cy lu dzie i dzi kie zwie rzę ta, dzi kie in stynk ty
i dzi kie te ry to ria (jak Dzi ki Za chód). Dzi kość
utoż sa mia na ze sta nem pier wot nym, na tu ral-
nym i nie kon tro lo wa nym przez cy wi li za cję za-
cho du. Dzi kość ko biet i dzi kość męż czyzn.
Dzi kość dzie ci. W przy kła dach tych sta tus dzi-
ko ści na ce cho wa ny był (i jest) ne ga tyw nie.
Ozna cza to, co pry mi tyw ne, bar ba rzyń skie
i okrut ne; lub prze ciw nie – to, co za ka za ne i fa -
scy nu ją ce, a tak że za baw ne.

Ta – na zwij my ją – hi sto rycz na dzi kość,
choć osta ła się w ję zy ku i kul tu rze, jest nie-
uży tecz na w kon tek ście pro ble mów ochro-
ny przy ro dy. Zwie rzę ta za miesz ku ją ce la sy
w Pol sce, za rów no daw niej jak i dziś, są do-
sko na łym przy kła dem, by prze śle dzić jak
skom pli ko wa nym pro ce sem jest dzi siaj
utrzy ma nie zwie rząt w tak zwa nym sta nie
dzi kim i że bez in ge ren cji czło wie ka, na u-
ko wych ba dań i za awan so wa nej tech no lo-
gii nie by ło by na wet tych szcząt ko wych
i kru chych prze ja wów dzi ko ści, na któ rych
wciąż nam za le ży.
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li je cen tral nie w swo jej sztu ce. Naj bar dziej
roz po wszech nio ne in ter pre ta cje ro li tych
zwie rząt w na skal nych ma lo wi dłach i ry tach,
to funk cja sa kral na – gro ty czy ja ski nie mo -
gły słu żyć za sank tu aria. Dla współ cze s-
nych – te naj wcze śniej sze przed sta wie nia róż-
nych ga tun ków dzi kich wo łów sta no wią
ma te riał ba daw czy, a w przy pad ku zwie rząt
wy mar łych, jak tu ry – nie oce nio ny wkład
w od twa rza nie ga tun ku na pod sta wie osza-
co wa nia je go pro por cji, kształ tu ro gów, ma-
syw no ści bu do wy.

In te re su ją ce nas tu taj dwa ga tun ki, żubr
i tur, by wa ją my lo ne. Naj dal szy przo dek żu -
bra, pra żubr al bo żubr pier wot ny (bi son pri -
scus) był po tęż nym prze żu wa czem. Wiel kość
do ro słych osob ni ków do cho dzi ła do dwóch
i pół me tra wy so ko ści i czte rech me trów dłu-
go ści. Sam ce osią ga ły wa gę na wet do dwóch
i pół to ny. Po tęż ne mię śnie kłę bu i grzbie tu
utrzy my wa ły gło wę, na któ rej znaj do wa ły się
dwa ro gi me tro wej dłu go ści. Je go na stęp ca,
żubr Hig g sa był już bez po śred nim przod kiem
żu bra współ cze sne go, a ja ko ga tu nek po wstał
sto dwa dzie ścia ty się cy lat te mu, w wy ni ku
skrzy żo wa nia się sam ca żu bra pier wot ne go
(Bi son pri scus) i sa mi cy tu ra (Bos pri mi ge-
nius). Ba da nia ge ne tycz ne wy ka za ły, że
obec nie dzie więć dzie siąt pro cent ge nów żu -
bra współ cze sne go po cho dzi od żu bra pier-
wot ne go, a dzie sięć od tu ra. Na kła da ją się tu-
taj od mien ne wy mia ry cza so we, te się ga ją ce
w set ki ty się cy lat wstecz zde rza ją się z krót-
kim, choć in ten syw nym ist nie niem tych
zwie rząt w świe cie lu dzi.

Obec nie miesz ka ją w Pol sce dwie po pu-
la cje re sty tu owa nych żu brów: ni zin na i ni-
zin no -kau ka ska. Wa ga osob ni ka płci mę skiej
mo że do cho dzić na wet do to ny (re kor dzi stą
wciąż po zo sta je bia ło wie ski żubr o imie niu
Po ra nek). Osią ga ją one wzrost po ni żej
dwóch me trów, a dłu gość ich cia ła się ga
dwóch i pół me tra. Dzi cze ją ce żu bry spo ty-
ka się w Pol sce: naj wię cej pół -wol no i wol-
no ży ją cych w Pusz czy Bia ło wie skiej, ale
tak że sta da li czą ce po nad stu człon ków
w Pusz czy Bo rec kiej, Kny szyń skiej, po ni-
żej dwu set ki – w Draw skim i Iń skim Par ku
Kra jo bra zo wym, gdzie w 1980 utwo rzo no
tzw. „sta do za chod nio po mor skie”; ni zin no -
-kau ka skie żu bry cho dzą zaś wol no po Biesz-
cza dach.

Za nim ga tu nek żu bra zo stał od two rzo ny,
na tych im pe ra to rów wciąż jesz cze dzi kiej
pusz czy wy jąt ko wo chęt nie po lo wa no i dla-
te go dwa je go pod ga tun ki zu peł nie na wol-
no ści wy gi nę ły: li nia żu brów ni zin nych za-
miesz ku ją cych pusz czę bia ło wie ską (bos
bo na sus) w 1919 ro ku, zaś kau ka ska, chęt-
niej za miesz ku ją ca gó ry, w 1927. Dłu ga hi -
sto ria by to wa nia żu brów – po dob nie jak tu-
rów – po dyk to wa na by ła wa run ka mi
na tu ral ny mi i spo rym za le sie niem ziem kon-
ty nen tu eu ro pej skie go. Żubr zdo łał opa no wać
zie mie za cho du od Oce anu Atlan tyc kie go jak
i wscho du – po gó ry Kau ka zu. Stop nio wo je -
go swo bo da za ni ka ła z po wo du, z jed nej stro-
ny po zy ski wa nia drew na, z dru giej – in ten-
syw ne go roz wo ju rol nic twa, dla te go
w cza sach śre dnio wie cza zwie rzę ta kry ły się
już tyl ko w la sach i knie jach środ ko wej
i wschod niej Eu ro py. Pod ko niec osiem na s-
te go wie ku żubr na wol no ści wy stę po wał wy-
łącz nie w Bia ło wie ży (od mia na ni zin na)
i w gó rach Kau ka zu (od mia na kau ka ska).
Od szes na ste go wie ku żu bry do sta ły się
pod ochro nę za spra wą pol skich kró lów
(Zyg munt Sta ry, 1538), przede wszyst kim te
z Bia ło wie ży, kau ka skie do pierw szej woj ny
świa to wej chro nio ne by ły przez gó ry. Po dob-
ny akt ochro ny żu bra i bia ło wie skie go la su

wy dał car Alek san der I (1802), lecz je go na-
stęp cy, wraz z ostat nim ca rem Ro sji, Mi ko-
ła jem II – po wró ci li do po lo wań. Pod czas
pierw szej woj ny zwie rzę ta zo sta ły moc no
prze trze bio ne i by ły by nie prze trwa ły w sta-
nie wol nym, gdy by nie zwy czaj skła da nia po-
da run ków w po sta ci ży wych zwie rząt roz sy-
ła nych do pry wat nych ko lek cji, me na że rii
i ogro dów zoo lo gicz nych.

Na te re nie Pol ski od bu do wa ga tun ku żu -
bra roz po czę ła się w 1929 ro ku, w Bia ło wie-
ży. W 1939 ro ku miesz ka ło tam szes na ście
zwie rząt. Cha os pa nu ją cy w cza sie woj ny,
dwa fron ty i nie je den dra mat zwią za ny
z utrzy ma niem zwie rząt szczę śli wie nie
prze szko dził w ich prze trwa niu. Po ja wia ją -
ce się po wo li po tom stwo w wa run kach ho-
dow la nej nie wo li po zwo li ło przejść do dru-
giej fa zy re sty tu cji – stwo rze nia
wol no ży ją cych stad. Pierw sze zwie rzę zo -
sta ło wy pusz czo ne w Pusz czy Bia ło wie skiej
po stro nie pol skiej w 1952 ro ku, a rok póź-
niej – po stro nie bia ło ru skiej. Do 1965 ro -
ku uwol nio no czter dzie ści ko lej nych osob-
ni ków po stro nie pol skiej. Od two rze nie
po pu la cji w Bia ło wie skiej Pusz czy przy no-
si ło szyb kie po stę py: w 1965 prze kro czy ło
licz bę stu osob ni ków, a w 1971 – dwu stu.
Dzi siaj w sa mej Bia ło wie ży miesz ka oko-
ło 600 wol no ży ją cych żu brów, zaś w Pol-
sce – nie mal 1700.

Lecz zu peł nie nie praw do po dob ne wy da-
je się przed się wzię cie od two rze nia zu peł nie
wy mar łe go na świe cie tu ra, po któ rym po-
zo sta ły tyl ko ko ści, ro gi, ilu stra cje i opi sy.
Cho dzi o ga tu nek Bos pri mi ge nius, któ ry
w ba da niach wy ko pa li sko wych po ja wił się
na wet do dwu stu pięć dzie się ciu lat wstecz,
a je go przod ko wie na wet dwa mi lio ny lat
wstecz. Na świe cie ist nia ły trzy ga tun ki tu-
rów, w Eu ro pie był to tur eu ro azja tyc ki. Spo t-
kał go po dob ny los co żu bra, tyl ko że
wcze śniej. W 1627 ro ku zgi nę ła ostat nia sa-
mi ca tu ra, w Pusz czy Jak to row skiej na Ma-
zow szu. Za ka zy po lo wań wy da wa ne na tu -
ry przez ksią żąt ma zo wiec kich prze dłu ży ły
ich prze trwa nie na te ry to rium ów cze snej Pol-
ski. Pierw szy ta ki do ku ment wy dał Sie mo-
wit IV w 1359 ro ku. Po nad to na zle ce nie kró-
la do ko ny wa no ra por to wa nia sy tu acji
zwie rząt, a na wet ich li cze nia. Ist nie ją prze-
słan ki, że nie tyl ko my śli stwo wpły nę ło
na wy ga śnię cie po pu la cji, ale i su chość
kli ma tu, któ ra rzu to wa ła na ja kość po ży wie-
nia tu ra czy kon ku ro wa nie o je dze nie z udo-
mo wio nym by dłem.

Tu ry o wie le bar dziej niż żu bry wpi sa ły się
w kra jo braz kul tu ro wy Eu ro py. Nie tyl ko
z po wo du przed sta wień w ma lar stwie na skal-

nym, ale po nie waż ich dłu go wiecz ność świad-
czy ła o tym, w co wie rzo no, że by ły sil niej sze
i znacz nie bar dziej od por ne na zmia ny śro do-
wi sko we niż in ne ga tun ki by dła, dla te go za-
in te re so wa nie ni mi by ło więk sze. Wal ka z by-
kiem w ty pie tu ra opi sy wa na by ła w Epo sie
o Gil ga me szu. Do si ły tu ra po rów nu je się
spraw czą moc Bo ga, któ ry w Bi blii wy pro wa-
dza lud z Egip tu (Ks. Liczb 22, 23). Wa lecz-
ne tu ry opi sy wa ne by ły przez Se ne kę, We rgi-
liu sza i Pli niu sza. Nie któ rzy in ter pre to wa li mit
„po rwa nia Eu ro py” w ta ki spo sób, że Zeus
prze mie nił się w tu ra, a nie w by ka. Uży wa-
no ich lub ich udo mo wio nych przod ków
do walk (Kre ta, Rzym, i do dzi siaj – cor ri-
da). I choć z cha rak te ru by wa ły na wet ła god-
ne – z po wo du se tek lat udo mo wia nia – w kul-
tu rze re pre zen to wa ły to, co dzi kie
i nie okieł zna ne, be stię, któ rej męż czy zna mu-
siał sta wić czo ła. Prze cięt na wiel kość by ka wy-
no si ła wów czas trzy me try dłu go ści, przy wy-
so ko ści w kłę bie oko ło je den i sześć me tra
i wa dze od ośmiu set ki lo gra mów do to ny (by -
ły to naj więk sze ssa ki za miesz ku ją ce na-
ziem ną Eu ro pę w cza sach hi sto rycz nych). Ger-
mań ska ety mo lo gia i na zwy geo gra ficz ne
po zwa la ją prze śle dzić śla dy te go zwie rzę cia
w róż nych czę ściach Eu ro py i mi tach (ger mań-
skie „ur” w ta kich na zwach jak „Ur s dorf”,
„Urthal”, „Urhe im”; pol skie „tur” w: „Tu rek”,
„Tu ro wi sko”, „Tu rycz”). Od wo ła nia do tu ra
znaj du ją się tak że w Pie śni o Ni be lun gach.

Umiej sca wia nie tu ra w kul tu rze kra jów ger-
mań skich i mi tach po śred nio spra wi ło, że re-
kon struk cja ga tun ku na bra ła cech na cjo na li -
stycz nych. Pierw sze pró by re kon struk cji tu rów
pod jął w la tach 30. XX w. dy rek tor ber liń skie-
go zoo Lutz Heck wraz z bra tem He in zem
po doj ściu Hi tle ra do wła dzy. Na dro dze
krzy żó wek i se lek cji dą ży li do uzy ska nia
osob ni ków naj bar dziej zbli żo nych wy glą-
dem i za cho wa niem do tu rów. Uzy ska ne
w ten spo sób sta do zo sta ło w 1942 ro ku wy-
pusz czo ne na wol ność w Pusz czy Bia ło wie-
skiej. Osob ni ki po wsta łe w trak cie te go eks-
pe ry men tu na zwa no by dłem Hec ka. Nie
przy po mi na ło ono jed nak tu ra. By ło zbyt
ma łe, z in nym kształ tem ro gów, o in nej pro-
por cji cia ła. Mi mo to bra cia Heck za in spi ro-
wa li ko lej ne po ko le nie na ukow ców uży wa ją-
cych już na rzę dzi ge ne tycz nych i po tra fią cych
znacz nie bar dziej zbli żyć swo je re zul ta ty
do ory gi na łu. 

Obec nie ist nie je kil ka pro jek tów ma ją cych
na ce lu przy wró ce nie tu ra do ży cia i wy pusz-
cze nie na „wol ność”: The Dutch Tau ros Pro-
gram me, The Uruz Pro ject i Tau rus Pro ject.

Przy ca łym en tu zja zmie twór ców i człon-
ków pro jek tów cał ko wi tej re kon struk cji

R
ys

. 
B

o
g
d
a
n
 T

o
p
o
r

sl08 s10-12  18-08-21  14:45  Strona 2



12

ga tun ku tu ra, trze ba jed nak zda wać so bie
spra wę z ry zy ka dla śro do wi ska przy rod ni-
cze go, któ re nie jest na to przy go to wa ne.
Ogrom ne prze strze nie, któ re mia ły by być
prze zna czo ne na ten cel, są z per spek ty wy
eko lo gicz nej „nie zrów no wa żo ne”. Czę sto
ta kie ro śli no żer ne zwie rzę ta, pa sąc się, po-
wo du ją ra dy kal ne zmia ny dla in nych ga tun-
ków. Scep ty cyzm wo bec ta kich pro jek tów
nie do ty czy tyl ko bra ku ją cej tu rom „le ben-
sraum”, ale tak że kon ku ren cji ze stro ny in-
nych ga tun ków, któ re mi mo że le piej przy-
sto so wa ne, jak żu bry, tak że wy ma ga ją
cią głej po mo cy ze stro ny czło wie ka.
Przy bra ku wzor ca ra sy tu ra, ist nie je, jak
w przy pad ku eks pe ry men tów Hec ków, spo-
ry mar gi nes błę du czy uda się stwo rzyć
zwie rzę zdol ne do „dzi kie go” ży cia, szcze-
gól nie w przy pad ku hi sto rii je go udo mo wie-
nia i zmian w ge no mie, a na wet je śli – to
pro ces ten za bie rze ogrom nie du żo cza su.
Wciąż wy da je się, że za ma ło wie my o za-
dzi cza niu, o tym, jak za re agu ją in ne ga tun-
ki. Kon se kwen cje wy pusz cze nia zdzi cza łych
tu rów są nie do prze wi dze nia.

Zu peł nie ina czej wy glą da za dzi cza nie
(eu ro pej skie go) kra jo bra zu żu bra mi.
Po wstęp nych suk ce sach, ko lej ne fa zy
wca le nie przy no szą mniej wy zwań. Sy tu -
ację żu brów na bie żą co mo ni to ru je i ba da
ze spół współ pra cu ją cy z Czer wo ną Li stą
Ga tun ków Za gro żo nych IUCN Re dlist.
Ce lem jest stwo rze nie sa mo wy star czal nej
i dzi kiej po pu la cji eu ro pej skie go żu bra
w cen trum Eu ro py. Przed się wzię cie to
wspie ra ne jest przez or ga ni za cję Re wil ding
Eu ro pe. Zaś na stro nie in ter ne to wej sło wac-
kie go Par ku Na ro do we go Po lo ni ny czy ta-
my: „Żubr to tyl ko jed na cząst ka wiel kiej
mo zai ki, któ ra nam po zo sta ła z roz bi te go
wa zo nu na tu ry. Od nas za le ży, czy spró bu-
je my ją po zbie rać i skle ić, czy zro bi my jak
dla nas wy god nie i za mie cie my roz bi te
cząst ki pod dy wan. Każ dy z nas mu si zde-
cy do wać, czy chce żyć w świe cie bez żu -
brów, czy od wrot nie”.

Dzi kość dziś

W
ie le ra zy, pa trząc na żu bry fo to gra fo-
wa ne w Bia ło wie ży, na ich por tre ty en

fa ce, za sta na wia łam się nad tym, że dy stans
mię dzy czło wie kiem a zwie rzę ciem mo że
zo stać nie bez piecz nie prze kro czo ny; że
ludz ka wy obraź nia ma swo je spo so by
na skra ca nie od le gło ści, na wet tam, gdzie

wła śnie od le głość po win na zo stać za cho wa-
na. Wo ło wa te żu bry wy da ją się ła god ne
i oswo jo ne, gdy pa trzą za cie ka wio ne w stro-
nę ka me ry, bar dziej je lu bi my i po zor nie ro-
zu mie my, gdy „sym pa tycz nie” chrzą ka ją
w po pu lar nej se rii re klam pi wa (są ta kie szla-
chet ne, opie kuń cze, roz waż ne, po pro stu uro-
cze); ale prze cież te, któ re chce my uczy nić
wol no ży ją cy mi, nie da ją się po gła skać.
Brak stra chu wy twa rza ro dzaj wię zi, myl ną
pro jek cję, znie kształ co ną re la cję mię dzy
czło wie kiem a tym zwie rzę ciem. Przy po mi-
na to za cho wa nie dzie ci, któ re nie bo ją się
dzi kich zwie rząt, bo nie roz róż nia ją ta kiej ka-
te go rii jak „dzi kość”. Żubr mo że jed nak za-
ata ko wać, ale nie mu si, je śli trzy ma my się
na dy stans i za cho wu je my spo kój.

W 2007 ro ku te le wi zja re gio nal na w Rze-
szo wie wy pro du ko wa ła oko ło 18-mi nu to wy
film pt. Żu bra żal. Re por taż ten przed sta wia
hi sto rię nie szczę śli wie oswo jo ne go żu bra
o imie niu Pu bal prze by wa ją ce go w Biesz-
cza dach. Przez ja kiś czas miesz kał on w Ci -
snie, róż ne oso by pró bo wa ły się nim za jąć,
ale przy spa rzał im sa mych kło po tów. Pod-
ję to więc pró by wy pusz cze nia go na wol-
ność – ni by nic lep sze go nie mo gło by go
spo tkać, ale oka za ły się one nie uda ne. Pu-
bal nie chciał do łą czyć do oko licz ne go, wol-
no ży ją ce go sta da i wra cał po now nie do ludz-
kiej osa dy w po szu ki wa niu po ży wie nia.
Nie uda ło mu się unie za leż nić od czło wie-
ka. Je go sta tus dzi kie go zwie rzę cia zo stał
utra co ny. Ta ka sy tu acja nie do ty czy tyl ko
zwie rząt, ale ca łej przy ro dy, tak jak uka zu-
je to hi sto ria śro do wi sko wa, hi sto ria re la cji
lu dzi i zwie rząt.

Re sty tu cja żu bra i pró ba wy swo bo dze nia
go z za leż no ści od czło wie ka nie uczy ni
z nie go na po wrót dzi kie go zwie rzę cia, ale
jest wy jąt ko wym przy kła dem do świad cze-
nia przez lu dzi kar ko łom no ści te go za da nia
i wal cze nia o przy wró ce nie mu skraw ków
prze strze ni przy rod ni czej. Prze strzeń ta jest
jed nak zdo mi no wa na przez czło wie ka i je -
go in te re sy, zwie rzę to nie jest w sta nie prze-
trwać sa mo dziel nie zi my, wciąż mo ni to ro-
wa ne są i eli mi no wa ne pró by bli skie go
po kre wień stwa w po sia da niu po tom stwa,
unie moż li wia ne są, w mia rę moż li wo ści, pró-
by zbyt nie go zbli ża nia się do osad ludz kich,
sta da spraw dza ne są pod ką tem cho rób
w ce lu za po bie ga nia epi de miom itd. Po nad-
to, to wiel kie zwie rzę ma na tu rę po dróż ni-
czą, lu bi się prze miesz czać i nie rzad ko
wcho dzi do wsi, prze cho dzi przez po la
upraw ne, nisz cząc je, czy na wet blo ku je ruch
sa mo cho do wy. Naj wię cej trud no ści przy spa-
rza je go od osob nie nie, roz pro sze nie i unie-
moż li wie nie kon tak tu z czło wie kiem. Że by
to ure al nić na sa dza się spe cjal ne ga tun ki
drzew i roz sie wa ro ślin ność głów nie łą ko-
wą, by za spo ka jać po trze by ży wie nio we tych
ro śli no żer ców; bu du je po idła; re sty tu uje
te re ny łą ko we; po zy sku je zie mie w ce lu two-
rze nia ko ry ta rzy eko lo gicz nych; two rzy pa -
śni ki i za gro dy w ce lach ko niecz nej re ha bi-
li ta cji zwie rząt w te re nie. Lecz wciąż
pro ble mem jest brak prze strze ni dla ich „wol-
ne go” ży cia, nie bez pie czeń stwo krzy żo-
wa nia się z in ny mi ga tun ka mi, kon flik ty eko-
lo gów i na ukow ców za an ga żo wa nych
w pro jek ty re sty tu cyj ne z miej sco wą lud no-
ścią, środ ki fi nan so we na mo ni to ro wa nie
zwie rząt te le me trycz nie i po par cie szer szej
rze szy spo łe czeń stwa Nie uda ło się to na ra-
zie z tu rem, któ re go ko lej ne hy bry dy wy-
pusz cza ne są pod znacz nie ści ślej szą kon-
tro lą czło wie ka.

Mi mo że oba ga tun ki, żu bra i tu ra, są
przed mio tem wzmo żo nych za bie gów re sty tu-

cyj no -ochron nych, to mia rą ich dzi ko ści ma
być sto pień unie za leż nie nia się od czło wie ka.
Po ję cie dzi ko ści jest dzi siaj wy jąt ko wo my lą-
ce, gdyż ma my do czy nie nia ze zwie rzę ta mi,
któ re odzie dzi czy ły po trze by swo ich przod ków,
ale sa me nie mo gą już ich w peł ni re ali zo wać,
tyl ko w ra mach za in sce ni zo wa nej przez lu dzi
prze strze ni. A za tem urze czy wist nia ją je tyl-
ko w ja kimś stop niu, w śro do wi sku na no wo
aran żo wa nym dla nich przez czło wie ka,
w przy ro dzie, któ ra nie kry je już przed nim ża-
d nych ta jem nic. To wa rzy szy te mu kul tu ra, któ-
ra roz ma icie wy ko rzy stu je wi ze run ki dzi kich
zwie rząt, cze go i tur i żubr eu ro pej ski jest do-
sko na łym przy kła dem.

Py ta nie dla cze go lu dzie ra tu ją te zwie rzę-
ta, dla cze go an ga żu ją się w tak trud ne ba da-
nia ge ne tycz ne, jak w przy pad ku re kon struk-
cji wy mar łe go tu ra? Dla cze go za fa scy no wa ni
sie dzą przed ka me ra mi, któ re cza sem, bar-
dzo rzad ko, uchwy tu ją „coś” z ży cia zwie-
rząt. W jed nej ka me rze chył kiem prze bie gnie
lis, w dru giej – skraw kiem po ja wi się wilk,
w trze ciej – zgro ma dzo ne przy pa śni ku
sta do żu brów bę dzie trwać, jak by za sty gnię-
te. Mo że dla te go.

Na pod sta wie wy kła du wy gło szo ne go
prze ze mnie w Cen trum Dia lo gu im. Mar‐
ka Edel ma na w Ło dzi 9.11.2017.

Re pli ka zo sta ła otwar ta dla zwie dza ją‐
cych w 1983. Mie ści się ona w po bli skiej ja‐
ski ni. 
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An na Barcz – ad iunkt w Ka te drze An‐
gli sty ki ATH w Biel sku ‐Bia łej (2015‐
2018); wy kła dow ca Ar tes Li be ra les
UW (2018). In te re su je się eko kry ty ką.
Au tor ka ksią żek: Re alizm eko lo gicz ny.
Od eko kry ty ki do zoo kry ty ki w li te ra‐
tu rze pol skiej (2016); Ani mal Nar ra ti‐
ves and Cul tu re: Vul ne ra ble Re a‐
lism (2017). Kie row nicz ka pro jek tów
na uko wych po świę co nych kul tu ro‐
wym stu diom nad zwie rzę ta mi i li te rac‐
kim przed sta wie niom groź nych zja‐
wisk akwa tycz nych.
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„Między Scyllą

a Charybdą” 
czyli „POLSKI RUCH

CZYSTSZEJ PRODUKCJI”

ZYG FRYD NO WAK, MI CHAŁ JAN CI CHY

Wpro wa dze nie

Zeus usta mi Ho me ra sta wia lu dziom
przed 27. wie ka mi za rzut: „To nie bo go -
wie a lu dzie są win ni złu i mu szą po kor -
nie swe wi ny od ku pić”! i dla od ku pie nia
tych win ska zu je Ody se usza na 10-let -
nią tu łacz kę sta wia jąc przed nim za da -
nie: „Prze pły nię cia mię dzy Scyl lą a Cha -
ryb dą” (po two ry w burz li wej za to ce
mes syń skiej) – za da nie oce nia ne w grec -
kiej mi to lo gii ja ko nie do wy ko na nia
(dziś, sy no nim za da nia prze kra cza ją ce -
go ludz kie moż li wo ści!). 

To sym bo licz ne dzie ło Ody se usza, jest
wy ra zem od wiecz nej wal ki czło wie ka
ze skraj no ścia mi. W ochro nie śro do wi -
ska mo że to uzmy sło wiać „wal kę” mię -
dzy „Prze sad ny mi eko ‐en tu zja sta mi”
a „Eko scep ty ka mi”. Ci pierw si – chcie -
li by osią gnąć mak sy mal ny po ziom
ochro ny śro do wi ska „na tych miast”, nie
ba cząc na wy ni ka ją ce z te go kon se -
kwen cje go spo dar cze czy spo łecz ne. Ci
dru dzy uwa ża ją, że nic się nie sta nie je -
że li na Sy be rii bę dą ro sły pal my. Ody -
se usz uosa bia z ko lei „Eko re ali stów”,
czy li dą żą cych „krok po kro ku do przo -
du”, po mię dzy ty mi eks tre ma mi.

„Czyst sza Pro duk cja” jest fi lo zo fią
Eko re ali stów, czy li mo gła by ona mieć
Ody se usza za swo je go „pa tro na”. „Je -
że li chcesz znaj dziesz spo sób – je że li
nie chcesz znaj dziesz po wód” to mot -
to przy świe ca ło nam od sa me go po -
cząt ku ist nie nia „Ru chu Czyst szej Pro ‐
duk cji”.

Syn te za

30 lat to w każ dym ży ciu pięk ny
okres, w na szym, pol skim przy pad ku,
wszyst ko „co no we” za czę ło się w cza -
sie or ga ni za cji „Ob rad Pol skie go Okrą -
głe go Sto łu” w 1989 ro ku. W tym sa mym
ro ku UNEP, czy li tzw. Pro gram ds.
Ochro ny Śro do wi ska Or ga ni za cji Na ro -
dów Zjed no czo nych, zwró cił się do Pol -
ski o zor ga ni zo wa nie se mi na rium „Prze -
mysł a Śro do wi sko”, z udzia łem
za in te re so wa nych kra jów człon kow skich
ONZ. Po rocz nych przy go to wa niach,
pro wa dzą cy to se mi na rium: prof. Eric Ho -
fseth z Nor we gii – kra ju spon so ra se mi -
na rium – oraz prof. Zyg fryd No wak
z Pol ski, na zwa li je „Eko lo gicz nym
Okrą głym Sto łem”, ocze ku jąc wnio -
sków na mia rę po trzeb ów cze sne go sta -
nu śro do wi ska i za czy na ją cej się no wej
rze czy wi sto ści Pol ski. Dys ku to wa li śmy
o tym jak wdro żyć tzw. „Dy rek ty wę Ko -
mi sji ONZ” z 1987 ro ku, opra co wa ną
pod kie run kiem by łej pre mier Nor we gii
Pa ni Gro Har lem Brund tland, za ty tu ło -
wa ną „Our Com mon Fu tu re”, czy li
„Na sza Wspól na Przy szłość”. Isto tą te -
go do ku men tu by ło po ja wie nie się po raz
pierw szy – dzi siaj po wszech nie uży wa -
ne go w róż nych od mia nach – po ję cia
„ZRÓW NO WA ŻO NE GO ROZ WO JU”.
Po upły wie 10 lat w na szej Kon sty tu cji
z 1997 wpi sa no na stę pu ją ce sfor mu ło -
wa nie:

Roz dział 1 – Ar ty kuł 5.
Rzecz po spo li ta Pol ska strze że nie pod -

le gło ści i nie na ru szal no ści swo je go te ry -
to rium, za pew nia wol no ści i pra wa czło -
wie ka i oby wa te la oraz bez pie czeń stwo
oby wa te li, strze że dzie dzic twa na ro do we -
go oraz za pew nia ochro nę śro do wi ska,
kie ru jąc się za sa dą zrów no wa żo ne go
roz wo ju.

War szaw skie Se mi na rium moż na pod -
su mo wać stwier dze niem o pil nej ko -
niecz no ści no we go bar dziej ra cjo nal ne -
go użyt ko wa nia za so bów przy ro dy – co
do ty czy ło szcze gól nie prze my słu, ale nie
tyl ko. Pod czas te go spo tka nia, Pa ni Ja -
cqu eli ne Alo isi d’Lar de rel – dy rek tor
UNEP Pa ris, wspa nia ła dy plo mat ka
i znaw czy ni mię dzy na ro do wych pro ble -
mów ochro ny śro do wi ska – wy stą pi ła
wraz ze swo im ze spo łem z pro po zy cją
uru cho mie nia pro gra mu „UNEP
WORLD CLE ANER PRO DUC TION
PRO GRAM ME” czy li „Świa to we go
Pro gra mu Czyst szej Pro duk cji”. W tym
ce lu UNEP sfor mu ło wał de fi ni cję
„Czyst szej Pro duk cji” (CP), któ ra mia -
ła stać się no wą, pro śro do wi sko wą, stra -
te gią roz wo ju przed się biorstw.

Z po wyż szej de fi ni cji wy ni ka po -
trze ba cią głe go, zin te gro wa ne go i za po -

bie gaw cze go dzia ła nia w od nie sie niu
do pro ce sów pro duk cyj nych i usług, aby
re du ko wać za gro że nia dla lu dzi i ich
oto cze nia (śro do wi ska). Pod kre śla to
cha rak ter dzia łań pod mio tów, któ re
chcą dzia łać zgod nie z za sa da mi CP
okre ślo ny mi na stę pu ją cy mi prio ry te -
ta mi:

• Cią głość dzia łań 
• Zin te gro wa ne po dej ście
• Za po bie ga nie po wsta wa niu za nie -

czysz czeń u źró deł ich po wsta wa nia
Uzna li śmy, że naj lep szym roz wią za -

niem bę dzie zwią za nie pro gra mu CP
z Na czel ną Or ga ni za cją Tech nicz ną – i dla
tej ini cja ty wy uzy ska li śmy wspar cie
i zgo dę Se kre ta rza Ge ne ral ne go NOT, Ka -
zi mie rza Waw rzy nia ka, któ ry był na szym
so jusz ni kiem i po moc ni kiem we wszyst -
kich po dej mo wa nych ak cjach. Za pro po -
no wa li śmy, aby in sty tu cją współ pra cu ją -
cą ze stro ny nor we skiej by ła or ga ni za cja
in ży nie rów nor we skich, co zo sta ło przy -
ję te przez rząd Nor we gii bez żad nych za -
strze żeń – i w ten spo sób po wstał Pol sko ‐
‐Nor we ski Pro gram Czyst szej Pro duk cji,
fi nan so wa ny w ca ło ści – w okre sie
do 1996 ro ku – przez Rząd Kró le stwa
Nor we gii.

De fi ni cja CP wg UNEP
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Akro ni mo wi „CP” moż na w ję zy ku
pol skim nadać wie le brzmień i z te go ko -
rzy sta li śmy rów nież dla ce lów na sze go
pro gra mu i tak naj waż niej sze tłu ma czą -
ce UNEP CP ja ko: „Pro gram Czyst szej
Pro duk cji Agen cji Ochro ny Śro do wi ska
ONZ”; ale CP mo że rów nież ozna czać
„Cią głą Po pra wę”, co jest naj istot -
niej szym dzia ła niem w pro gra mie, lub
„Cią gle Po ma ga my” – gdyż ta ki ty tuł
no si ła jed na z na szych ak cji. Lecz moż -
na tak że po wie dzieć, że CP to „Czyst -
sza Pol ska” ja ko ocze ki wa ny wy nik pro -
gra mu CP w na szym Kra ju.

Sło wo czyst sza i czy sta by ły naj czę -
ściej my lo ny mi po ję cia mi w roz wi nię -
ciu akro ni mu CP. W związ ku z tym dla
wy raź ne go zróż ni co wa nia wpro wa dzi -
li śmy mo del na zy wa ny „Mo de lem
Dy na micz nym CP” pod kre śla jąc w ten
spo sób że na szym ce lem jest do cho dze -
nie do „Czy stej Pro duk cji” czy niąc ją co -
raz bar dziej „czyst szą”.

Ten mo del stał się dzi siaj swe go ro dza -
ju „pre kur so rem” naj waż niej sze go
za da nia świa to wej po li ty ki ochro ny śro -
do wi ska: dą że niem do go spo dar ki bez od -
pa do wej – czy li „czy stej”. W ję zy ku pol -
skim GOZ czy li „Go spo dar ka Obie gu
Za mknię te go” lub wg Unii Eu ro pej -
skiej „Cir cu lar Eco no my” są wła śnie tą
dro gą. 

Dzi siaj treść ka te go rii GOZ wg wy tycz -
nych UE Cir cu lar Eco no my brzmi na stę -
pu ją co: 

„Przej ście na go spo dar kę o obie gu za -
mknię tym, gdzie war tość pro duk tów,
ma te ria łów i za so bów w go spo dar ce jest
utrzy my wa na tak dłu go, jak to moż li we,
a wy twa rza nie od pa dów ogra ni czo ne
do mi ni mum, sta no wi istot ny wkład
w wy sił ki UE zmie rza ją ce do stwo rze nia
zrów no wa żo nej, ni sko emi syj nej, za so bo -
osz częd nej i kon ku ren cyj nej go spo dar -
ki. Ta kie przej ście da je moż li wość
prze kształ ce nia na szej go spo dar ki i za -
pew nie nia Eu ro pie no wej i trwa łej prze -
wa gi kon ku ren cyj nej”.

Pol ski Pro gram Czyst szej Pro duk cji
znaj du je się na tej dro dze od pra wie
30 lat, zy sku jąc licz nych zwo len ni ków
i uczest ni ków w tym pro gra mie. 

Me to do lo gia Pol skie go Pro gra mu CP:

CP, czy li „Czyst sza Pro duk cja”, mia -
ła stać się „Cią głą Po win no ścią”
w dą że niu do „Czyst szej Pol ski”. Od po -
cząt ku chcie li śmy za trzy mać uczest ni -
ków – za rów no oso by jak i in sty tu -
cje – w struk tu rach Pro gra mu, na da jąc
im od po wied nie wy róż nie nia, ale rów -
nież przy dzie la jąc im kon kret ne obo -
wiąz ki. Na tych za ło że niach zbu do wa -
li śmy me to do lo gię, ko rzy sta jąc
z do świad czeń kra jo wych, ale rów -
nież za pra sza jąc do świad czo nych eks -
per tów za gra nicz nych (Nor we gia, Da -
nia, Niem cy, Szwe cja i Sta ny
Zjed no czo ne) – szcze gól nie w po cząt -
ko wym okre sie roz wo ju CP w Pol sce. 

Pod sta wą dla me to do lo gii Pol skie go
Pro gra mu CP jest „dy na micz ny mo del za -
rzą dza nia śro do wi sko we go”. Jest to pod -
sta wo wa, ob ra zo wa wy tycz na dla każ dej in -
sty tu cji – czy to firm, czy sa mo rzą du, czy
in nej – któ ra chce do łą czyć do Pro gra mu
CP. Mo del ten po zwa la na bie żą ce śle dze -
nie – w uję ciu cza so wym – in ten syw no ści
ko rzy sta nia z za so bów przy ro dy w pro ce -
sie wy twa rza nia pro duk tów lub świad cze -
nia usług. Z ko lei utwo rzo ny przez nas sys -
tem ra por to wa nia in for mu je – w ko lej nych
okre sach cza so wych – o fak tycz nej re duk -
cji ko rzy sta nia z za so bów przy ro dy (su row -
ce, ma te ria ły, ener gia, wo da itp.), od nie sio -
nych do wskaź ni ków pro duk cji lub usłu gi
(np. do war to ści pro duk cji lub jej wiel ko -
ści, do licz by jed no stek ko rzy sta ją cych
z usłu gi itp.).

Dla roz po wszech nie nia na szej me to -
do lo gii, zor ga ni zo wa li śmy spe cjal ny
sys tem szko le nia – tzw. „Szko ły Czyst ‐
szej Pro duk cji” – (od 2017 na zy wa ne
Aka de mia mi CP, z uwa gi na wyż szy po -

ziom szko le nia), któ re w za sa dzie ba zo -
wa ły na sys te mie edu ka cji in ży nie rów.
Pro gram na uki – od kil ka mie się cy
do ro ku – skła da się z czte rech obo wiąz -
ko wych ele men tów:

• pod staw teo re tycz nych za rzą dza nia
śro do wi sko we go wg za sad CP,

• na uki pro jek to wa nia zmian pro eko -
lo gicz nych zgod nych z za sa da mi
Czyst szej Pro duk cji (tzw. Pro jek tów
CP),

• prze pro wa dze nia prze glą du śro do wi -
sko we go oraz wy bo ru kon kret ne go
pro jek tu CP do wdro że nia przez
uczest ni ka/ów w swo jej fir mie/in sty -
tu cji

• wdro że nia ww. Pro jek tu oraz pod -
staw dla funk cjo no wa nia mo de lu
CP w za kła dzie, któ re go pra cow ni -
cy uczest ni czy li w Szko le CP – co
jest wa run kiem ukoń cze nia ca łe go
kur su.

Wpro wa dzi li śmy obo wią zek po wo ła -
nia w za kła dzie pra cy – uczest ni ka
Szko ły CP – ze spo łu ds. wdra ża nia
Pro jek tu CP, skła da ją ce go się z przed -
sta wi cie li kie row nic twa za kła du i je go
służb eko no micz nych oraz in nych spe -
cja li stów zwią za nych bez po śred nio z te -
ma ty ką pro jek tu opra co wa ne go i wdra -
ża ne go w ra mach Szko ły CP, co nie ja ko
au to ma tycz nie po sze rzy ło gro no znaw -
ców za sad Czyst szej Pro duk cji. 

Utwo rzy li śmy tak że „Bi blio te kę Pro ‐
jek tów Czyst szej Pro duk cji” – za wie ra -
ją cą opi sy i spra woz da nia z re ali za cji
wdro żo nych w ra mach Szkół/Aka de mii
CP już pra wie 750 pro jek tów pro eko lo -
gicz nych. Bi blio te ka ta jest otwar ta dla po -
trzeb uczest ni ków ko lej nych Szkół/Aka -
de mii CP oraz stu den tów uczel ni i in nych
za in te re so wa nych stron.

Ab sol wen ci Szkół/Aka de mii CP otrzy -
mu ją „Dy plom Eks per ta Czyst szej Pro ‐
duk cji”, a tak że mo gą uzy skać ty tuł Rze -
czo znaw cy -Eks per ta Czyst szej Pro duk cji
FSN -T NOT. 

Z ko lei in sty tu cje uczest ni czą ce
w Szko le/Aka de mii CP, uzy sku ją pra -
wo do otrzy ma nia „Świa dec twa Czyst ‐
szej Pro duk cji” oraz wpi su do „Re je stru
Świa dectw Czyst szej Pro duk cji”. Jest to
wy róż nie nie dla tych in sty tu cji, któ re
wdro ży ły już co naj mniej jed no dzia ła -
nie za po bie ga ją ce u źró deł za nie czysz -
cze niom lub mar no traw stwu za so bów,
któ re utwo rzy ły pod sta wy do za rzą dza -
nia śro do wi sko we go zgod nie z ideą
CP oraz przed ło ży ły plan dzia łań zgod -
nych z CP na ko lej ne 2 la ta. Świa dec -
two pod le ga we ry fi ka cji w cy klu dwu -
let nim, w ra mach któ rej po sia da cze
Świa dectw po ka zu ją cze go do ko na li
i przed kła da ją ko lej ne pla ny. W ten spo -
sób za po cząt ko wa li śmy sys tem, któ ry
dziś jest zna ny ja ko sys tem Do bro wol -
nych Zo bo wią zań Eko lo gicz nych w Pol -
skim Pro gra mie Czyst szej Pro duk cji.

Po cząw szy od 1996 r., co rocz nie wy -
bie ra my „Li de ra Czyst szej Pro duk ‐
cji” – jed nost kę o naj lep szych wy ni kach
w sto so wa niu za sad CP, ak tyw nie dzia -
ła ją cą w Ru chu Czyst szej Pro duk cji. 

Dy na micz ny mo del ochro ny śro do wi ska
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Od po cząt ku ist nie nia Ru chu CP w Pol -
sce, po świę ca li śmy spo ro wy sił ku dla
umiesz cze nia pro gra mu CP w pań stwo -
wych struk tu rach. Przy kła dem mo gą być
dwa do ku men ty, któ re stwo rzy li -
śmy – i któ re zo sta ły za ak cep to wa ne.
By ły ni mi: „List In ten cyj ny” pod pi sa ny
przez ów cze snych kie row ni ków re sor tów
śro do wi ska oraz go spo dar ki i przy go to -
wa na do pod pi sa nia przez przed się bior -
stwo „De kla ra cja Czyst szej Pro duk ‐
cji” – oba do ku men ty two rzą ce w za sa dzie
„Sys tem Do bro wol nych Wza jem nych
Zo bo wią zań” mię dzy in sty tu cją a stro ną
rzą do wą.

Pol ska de kla ra cja uzy ska ła uzna nie
UNEP i tę ini cja ty wę roz wi nię to wpro wa -
dza jąc „Mię dzy na ro do wą De kla ra cję
Czyst szej Pro duk cji”, któ rą Pol ska pod pi -
sa ła w 1999 ro ku. W ślad za tym, wspól -
nie z in sty tu cja mi rzą do wy mi, za czę li śmy
ak cję pod pi sy wa nia de kla ra cji UNEP
w Pol sce. Obec nie ma my w Pol sce
już 319 sy gna ta riu szy. Wśród nich są
głów nie fir my, ale tak że in sty tu cje pań -
stwo we, sa mo rzą dy, uczel nie, in sty tu ty
i wie le in nych.

W dą że niu do re ali za cji „CP -Cią głej
Po pra wy” zgod nie z de kla ra cją UNEP,
roz wi nę li śmy wspo mnia ny już wy żej
Sys tem Do bro wol nych Zo bo wią zań
Eko lo gicz nych w Pol skim Pro gra mie CP
(DZE CP) wpro wa dza jąc wspól nie ze
stro ną rzą do wą, w 2002 ro ku Pol ski Re ‐
jestr Czyst szej Pro duk cji i Od po wie ‐
dzial nej Przed się bior czo ści. W przy pad -
ku te go Re je stru, de cy zje od sa me go
po cząt ku, aż do dziś, po dej mu je wy so -
kiej ran gi Ka pi tu ła, na któ rej cze le stoi
obec nie Pan Mi ni ster Sła wo mir Ma zu -
rek – Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster -
stwie Śro do wi ska. Ka pi tu ła otrzy mu je
kan dy da tu ry do ak cep ta cji po uprzed nim
spraw dze niu przez Sto wa rzy sze nie,
a tak że przez In spek cję Ochro ny Śro do -
wi ska oraz Pań stwo wą In spek cję Pra -
cy – zgod no ści z re gu la cja mi praw ny -

mi w za kre sie dzia łal no ści obu ww. in -
spek cji. Po zy tyw na ocena Ka pi tu ły
upo waż nia Sto wa rzy sze nie „Pol ski
Ruch CP” do przy go to wa nia od po -
wied nie go cer ty fi ka tu oraz do wpi su
Lau re atów do Pol skie go Re je stru Czyst ‐
szej Pro duk cji i Od po wie dzial nej Przed ‐
się bior czo ści.

Na gra dza my – ale też sa mi je ste śmy
na gra dza ni i wy róż nia ni

Sys te ma tycz na wie lo let nia pra ca
człon ków pro gra mu CP zna la zła mię dzy -
na ro do we uzna nie po przez:

• Na gro dę UNEP „Glo bal 500” za osią -
gnię cia 10-le cia Pol skie go Pro gra mu CP
(1998).

• Uzna nie przez OECD na sze go pro gra -
mu ja ko wzor co we go do na śla do wa nia
(1995).

• Za pro sze nie przez UNEP człon ków
pro gra mu do two rze nia po dob nych
pro gra mów w in nych kra jach np.
w Cze cho sło wa cji, Al ba nii, Gru zji czy
Moł da wii.

• Or ga ni za cję prze wi dy wa ne go co
dwa la ta przez UNEP – świa to we go zjaz -
du/sym po zjum CP (1994).

• Eko laur Pol skiej Izby Eko lo gii za ca -
ło kształt dzia łań na rzecz Ochro ny Śro -
do wi ska (2017).

Nie wąt pli wym wy róż nie niem by ło
tak że za pro sze nie na sze go Sto wa rzy sze -
nia do współ two rze nia, wspól nie z Mi -
ni ster stwem Śro do wi ska, wy da rze nia
to wa rzy szą ce go (tzw. Si de Event) Szczy -
to wi Kli ma tycz ne mu ONZ – CO P23
(Bonn, 9 li sto pa da 2017 r.), po świę co ne -
go Pro gra mo wi CP w Pol sce, w kon tek -
ście zmian kli ma tycz nych oraz Go spo -
dar ki o Obie gu Za mknię tym.

Osią gnię te prak tycz ne wy ni ki

Obec nie w do rob ku Sto wa rzy sze nia
mo że my wy mie nić:

• 46 za koń czo nych Szkół/Aka de mii
Czyst szej Pro duk cji;

• 1064 in sty tu cje prze szko lo ne w ra -
mach ko lej nych Szkół Czyst szej Pro duk -
cji;

• 749 de mon stra cyj nych Pro jek tów
Czyst szej Pro duk cji zre ali zo wa nych
w ra mach Szkół/Aka de mii Czyst szej
Pro duk cji;

• 1483 wrę czo ne dy plo my Eks per ta
Czyst szej Pro duk cji;

• 19 in sty tu cji po sia da ją cych waż ne
wpi sy w Pol skim Re je strze Czyst szej
Pro duk cji i Od po wie dzial nej Przed się -
bior czo ści (spo śród 82 in sty tu cji wpi sa -
nych do te go Re je stru w ca łej je go hi -
sto rii); 

• 23 or ga ni za cje ak tu al nie wpi sa ne
do Re je stru Świa dectw Czyst szej Pro -
duk cji (spo śród 248 or ga ni za cji, któ rym
nada no Świa dec twa Czyst szej Pro duk -
cji w ca łej hi sto rii Świa dectw CP);

• 319 pol skich sy gna ta riu szy Mię dzy -
na ro do wej De kla ra cji Czyst szej Pro -
duk cji UNEP -ONZ.

Sto wa rzy sze nie – in ne dzia ła nia

Oprócz bo ga te go do rob ku w za kre sie
wdra ża nia za sad CP po przez DZE CP
oraz Szko ły/Aka de mie Czyst szej Pro -
duk cji, zaj mu je my się wie lo ma in ny mi
dzia ła nia mi. Moż na wśród nich wy -
mie nić:

Dzia łal ność wy daw ni czą – w tym
przede wszyst kim cza so pi smo „Czyst sza
Pro duk cja i Eko -za rzą dza nie”, or ga ni zo -
wa nie i współ or ga ni zo wa nie se mi na -
riów i kon fe ren cji do ty czą cych CP, GOZ
oraz in nych aspek tów ochro ny śro do wi -
ska / zrów no wa żo ne go roz wo ju, sty mu -
lo wa nie wy mia ny do świad czeń po mię dzy
fir ma mi (np. ak cja „po dziel się do świad -
cze niem w Czyst szej Pro duk cji” – cykl
se mi na riów w fir mach, po łą czo nych
z wy ciecz ka mi stu dial ny mi), or ga ni zo wa -
nie szko leń z za kre su ochro ny śro do wi -
ska, któ rych ja kość zo sta ła po twier dzo -
na przez fir mę De kra w ma ju 2018 r.
(cer ty fi kat sys te mu za rzą dza nia ja ko -
ścią usług szko le nio wo -roz wo jo wych
SUS 2.0), sze ro ka dzia łal ność in for ma -
cyj na (2 wła sne stro ny in ter ne to we, por -
ta le spo łecz no ścio we, e -new slet ter, ka nał
YouTu be, in for ma cje ma ilin go we),
współ two rze nie stu diów po dy plo mo -
wych „Go spo dar ka o obie gu za mknię tym
i czyst sza pro duk cja w prak ty ce”, wspól -
nie z Po li tech ni ką Ślą ską, pla no wa nych
do uru cho mie nia w paź dzier ni ku 2018 r.
W pro gra mie stu diów zna lazł się m.in.
peł ny pro gram Aka de mii CP, wraz
z pra ca mi pro jek to wo -wdro że nio wy mi
oraz dy plo mem Eks per ta Czyst szej Pro -
duk cji.

Pod su mo wa nie

Dzię ki za an ga żo wa niu wie lu osób,
któ rym le ży na ser cu do bro śro do wi ska
oraz za cho wa nie od po wied niej ja ko ści ży -
cia dla przy szłych po ko leń, Ruch CP
w Pol sce trwa nie prze rwa nie od pra -
wie 30 lat, przy go to wu jąc się ak tu al nie
do uro czy stych ob cho dów ko lej nej okrą -
głej rocz ni cy swo je go ist nie nia. Za na mi
istot ne do ko na nia, ale przed na mi wiel kie
wy zwa nia. Po mi mo licz nych trud no ści, ja -
kie na po ty ka my na swo jej dro dze (np.
w za kre sie po zy ski wa nia fun du szy na co -
raz szer szą dzia łal ność), idzie my da -
lej – oby w ko lej ne 10-le cie dzia łań
i uzy ski wa nych po zy tyw nych efek tów na -
szych prac. Ser decz ne po dzię ko wa nia
na le żą się wszyst kim za an ga żo wa nym
eks per tom, ak ty wi stom, na ukow com – ty -
siąc om osób, któ re w róż nym za kre sie
współ pra co wa ły z pol skim „CP”. War to
pa mię tać przy tym jesz cze o jed nej spra -
wie. Sto wa rzy sze nie nie jest je dy nie
„obiek tem” – do ob ser wo wa nia, cza sem
po dzi wia nia lub kry ty ko wa nia. Jest to gru -
pa osób, do któ rych moż na do łą czyć.
Moż na włą czyć się w na sze pra ce i wspól -
nie czer pać sa tys fak cję z osią ga nych do -
brych re zul ta tów – w kie run ku choć tro -
chę „Czyst szej Pol ski” – do cze go go rą co
za chę ca my za rów no oso by, jak i fir my
oraz in ne in sty tu cje. ■

Ak tu al ny wzór cer ty fi ka tu po twier dza ją ce go
wpis do Pol skie go Re je stru CP i OP
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WYKLUCZAJĄC HORYZONT

Dla Toma Andrewsa

Komu potrzebne granice?

Jeśli twe oczy nie potrafią dojrzeć
gdzie kończy się ziemia a niebo

zaczyna, pomyśl o miejscu pozbawionym

linii: błękitne głębie strumienia

płynące jak włosy, których nigdy

nikt nie rozczesze. Głębokie indygo – nic

poza płynną pamięcią otaczającą
pąki białych astrów. „Pamiętam

delikatność kwiatów, kiedy je ledwo

dotknąć”, mówi woda. Jakby opuścić
jeden świat i wziąć w objęcia inny:

nasiona wybuchające w polne kwiaty,

chmury spadające deszczem,

obraz naszych granic –

szkic zaledwie, który ignoruje dusza.

ODKRYWANIE MITU

po obejrzeniu multimedialnej instalacji Wilmy Loc

Ponowne odkrywanie mitu zaczyna się od baśni

o kobiecie z morza, 

syreni obraz ciała na falach –

i o mężczyźnie z nieba,

błękitne światło odbite w chmurach.

Opowieść o tym, jak się spotkali

i stali się horyzontem. Oto ich 

związek, jedna cienka linia

nadająca granicę światu. Podtrzymująca 

firmament. I jest z tego

dziecko, córka, która bawi się
na plaży tak skupiona jak Bóg

stwarzając rzeczy owego pierwszego dnia.

Światło, woda, piasek i jej 

ruchy formują krajobrazy, 

które nazwie tak, jakby to były nowe konstelacje:

Pustynna Wyspa Wznosząca się z Oceanu;

Serce jak Zakopany Skarb;

Ziemia Zebrana ze Smutku Świata.

Córka wypuści te imiona 

w powietrze, jak małe zimowe ptaki.

I każdy wyśpiewa własny mit:

narodziny i długą podróż,
śmierć i szum morza.

NATURA BESTII

Zapomnij o miękkim białym futrze,

łagodnym mruczeniu i zielonych oczach

wpółprzymkniętych, kiedy smukłe
ciało owija ci się wokół stóp.

Zapomnij o przesadnej elegancji

cienkiego ogona, kiedy stara się
odnaleźć prawdziwy kierunek niebios.

Zapomnij o pieniądzach zmarnowanych na 

egzotyczne karmy: opiekane serca karczochów,

rybia ikra przybrana rukwią wodną.
Obróżka nabijana kryształem górskim.

Rytmiczne dyszenie na twoim łóżku,

na poduszce; różowy język blisko

twoich warg. Zapomnij o maleńkich diamentach

elektryczności, którymi cię obdarzy

jeśli nastrój będzie odpowiedni, a twoja dłoń
pogładzi jego ciało zachowując właściwą
równowagę między miłością a lekceważeniem.

Zapomnij to wszystko, kiedy kot

ukaże czystą prostotę swej natury,

która zabija pisklę, rozkoszuje się 
zwiotczałym ciałem; zwłoki

skończone i bezimienne jak każda rzecz,

którą kiedykolwiek posiadałaś.

Ale zapamiętaj, jak czule trzyma dar

w swoim pyszczku zbliżając się do ciebie

jak dziecko, jak kochanek, który chce

podarować ci dar swojej dzikości.

I zapamiętaj swą odpowiedź. Jak się od niego odwracasz, 

odchodzisz z powrotem do samej 

siebie. Do szarego miejsca niepewnego

wzruszenia, dłoni w rękawiczce, samotnej mądrości.
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KSZTAŁT DESZCZU

Kształt deszczu nie ma nic 

wspólnego z kształtem chmur,

z tymi twarzami, które widzimy na niebie.

Kształt deszczu ma wszystko

wspólne z kształtem naszych dłoni;

ale my zapominamy taką pogłoski.

Kształt deszczu nie jest gęstym

welonem życia. Nie jest suknią tancerki

w bajce, która czeka tuż przy krawędzi słów.

Kształt deszczu jest szeroką, czystą
linią samobójstwa. Jasną i pustą
wklęsłością milczenia. Żadnego echa żalu.

Kształt deszczu spogląda prosto w dół,
długi skok, rozsiany poprzez mile

martwego powietrza, by sięgnąć chwały chodnika.

PEJZAŻ NOWOCZESNY:

DWIE WIZJE ŚWIATA

Jestem snem o wodzie,

o którą każdej nocy błaga

wyschnięta ziemia. Małe krople

kryształu, które lśnią
jak księżyc. Jestem wiatrem, 

który unosi ten sen

od wioski do wioski,

od domu do domu, od matki

do matki. Jestem barwą brązu, 

który pokrywa ich napiętą skórę,
i spieczony pomarańcz włosów

ich wątłych córek.

Jestem cienką linią
szarości, która rozpoczyna

kolejny dzień: kolejny raz.

Jestem snem o powietrzu:

niewidzialna i znudzona.

Przeźroczysty klej, 

który spaja miasto. Jestem

niebieskim szafirem, który przebija 

blady płatek kobiecego ucha

i tysiąclecia smutku, które

z sobą niesie. Jestem

małymi eksplozjami błyskawicy,

dzielnymi oddziałami świetlików, 

które rozświetlają brzydkie

podwórko. Jestem tym jednym

pytaniem, które nie pozwala zasnąć
samotnemu mężczyźnie, gdy jego martwy

ojciec złuszcza noc.
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T
a de uszu, Dro gi Przy ja cie lu! Od sze dłeś o brza -
sku sło necz ne go dnia peł ne go wio sny, a bieg jej

chwil za trzy mał Ci się na Two jej wsi – w miej scu
naj bliż szym Twe mu ser cu i Twej pa mię ci. 

To wieś, jej zie mia i sa dy ukształ to wa ła Twą
wraż li wość. Po dob nie jak od le gła prze szłość
Kre sów II Rze czy po spo li tej, z któ re go wy wo dzi -
ły się Two ja ro dzi na i Ty sam, bo na Opol skim
Ślą sku naj pierw sta łeś się po wo jen nym przy by -
szem, a po tem te go Ślą ska en tu zja stą i mi ło śni -
kiem, tak sa mo jak so jusz ni kiem eto su lu dzi
zwłasz cza ar ty stów, wy ra sta ją cych z pol skich
ko rze ni Za ol zia i Cie szyń skie go Ślą ska. Naj -
pierw prze sy ca łeś swą pa sją spo łecz ni ka i ani ma -
to ra kul tu ry sza cow ne i za sob ne w pa mięć hi sto -
rii mia stecz ko Gło gó wek, w ser decz nym
związ ku z nie za po mnia nym sym bo lem Gło gów -
ka, ja kim był Ra fał Urban. Po tem już w sa mo rzą -
dzie wo je wódz twa dłu go i owoc nie kie ro wa łeś
ży ciem kul tu ral nym, się ga jąc ini cja ty wą znacz -
nie sze rzej niż by te go wy ma ga ły służ bo we obo -
wiąz ki. Dzia ła li śmy ra zem w Opol skim To wa -
rzy stwie Kul tu ral no -Oświa to wym z je go
pe rio dy ka mi jak „Ka len darz Opol ski” i „Wczo -
raj -Dzi siaj -Ju tro”, któ re to wszyst kie (dłu go let nie
już) pod mio ty w pew nym mo men cie śle po ta
władz ska za ła na nie byt; dzia ła li śmy ra zem
w Związ ku Li te ra tów Pol skich; wspie ra łeś
wszyst kie ini cja ty wy wy daw ni cze Ofi cy ny Li te -
rac kiej „Wers” przy opol skim od dzia le te go
Związ ku; uczest ni czy łeś pra wie w każ dym
z dwu dzie stu ple ne rów po etyc kich – głów nie
w na szych par kach na ro do wych; by li śmy ra zem
wśród człon ków -za ło ży cie li Gór no ślą skie go 
To wa rzy stwa Li te rac kie go w Ka to wi cach,
ty pod nu me rem 24. w ko lej no ści za pi su,
ja w 7-oso bo wym Ko mi te cie Za ło ży ciel skim;
na le że li śmy do Na uczy ciel skie go Klu bu Li te -
rac kie go przy Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie -
go; a w po cząt kach na szych dróg po etyc kich
do Ko re spon den cyj ne go Klu bu Mło dych Pi sa rzy
przy Związ ku Mło dzie ży Wiej skiej.

Na pro gu do ro sło ści, bo jesz cze wte dy nie doj -
rza ło ści, Two ja wraż li wość i umi ło wa nie pięk na
spra wi ły, że ła two prze sia dłeś się z wiej skie go ko -
nia – po dob nie spra co wa ne go jak lu dzie – na pe -
ga za, a on Ci się stał po słusz ny, uży cza jąc skrzy -
deł, al bo wiem sta łeś się po etą… I by łeś nim

przez ca łe swo je do bre, pra co wi te ży cie, któ re
trwa ło w eto sie służ by – Ro dzi nie, przy ja cio łom,
spo łe czeń stwu. Au ko rze ni te go eto su sta ły war -
to ści daw ne i spraw dzo ne, miesz czą ce się w tria -
dzie: Bóg, Ho nor, Oj czy zna. Choć ni gdy nie uży -
wa łeś tych wiel kich i od święt nych słów, wiem
i wi dzia łem, że by ły one swą tre ścią obec ne
w Two jej co dzien no ści ży cia i pra cy, a mi ło wa nie
tych war to ści znaj do wa ło pro sty, skrom ny i praw -
dzi wy wy raz w Two ich wier szach. 

I oto że gna my się z To bą u kre su, do któ re go
każ dy z nas do cho dzi na dro dze ży cia. Ileż to
wspo mnień ma my wspól nych, Ta de uszu! Zna li -
śmy się od 54 lat… Tak że wspo mnień z gro mad -
ką przy ja ciół, z któ rych więk szo ści już nie ma
wśród nas… Mo że gdzieś tam, się gnąw szy wy -
so ko ści na dziei wia ry, spo tkasz się z ty mi na szy -
mi przy ja ciół mi na nie bie skim tym ra zem ple ne -
rze i tym bar dziej bę dą tam z wa mi wier sze… 

Sza now ni ze bra ni, Ro dzi no, przy ja cie le i zna -
jo mi śp. Tad ka! Że gna my Go, a w każ dym ra zie
ja Go tak że gnam, na de wszyst ko ja ko do bre go
czło wie ka, po etę i przy ja cie la. To bar dzo, bar dzo
oso bi ste. Mia łem za szczyt znać Je go śp. Mat kę,
Ste fa nię, wspa nia łą Pa nią, któ rą gdy ode szła, po -
że gna łem wier szem. Z Two ją nie za wod ną Żo ną
Ma ry sią, Ta de uszu, bę dą cą za wsze przy To bie,
a gdy się to sta ło ko niecz ne – do koń ca wier nej
w służ bie Twe mu ga sną ce mu zdro wiu, zna my się
jesz cze z li ce al nej prud nic kiej ła wy. Ma cie pięk -
ne, uda ne, sa mo dziel ne Dzie ci z ich Ro dzi na mi.
Speł ni łeś się, Ta de uszu. 

Tak się skła da, że by łem przy Twych – umow -
nie – wę zło wych mo men tach twór cze go ży cia,
któ re zwy cza jo wo na zy wa my ju bi le usza mi. Pi -
sa łem wte dy dla Cie bie, tak że w imie niu przy ja -
ciół i ko le gów, uro czy ste ad re sy. Ich treść i dzi -
siaj jest ak tu al na, a wie le o To bie mó wią.
Po zwo lą Pań stwo, że je na ko niec we frag men -
tach przy to czę.

30‐le cie, 1991: (…) Ce ni my i po dzi wia my
Twą wier ność pięk nu po etyc kie go sło wa na zy -
wa ją ce go świat i czło wie ka i wska zu ją ce go na -
de wszyst ko do bro w nich gosz czą ce, a czę sto
ukry te – tak że w mi ło ści zie mi, z któ rej spra co -
wa na rę ka rol ni ka do by wa plon. 

35‐le cie, 9.12.1996: Tak oto się wień czy pięk -
nym ju bi le uszem roz le gły czas wy peł nio ny po -

etyc ką twór czo ścią. Za zna czy łeś się w nim wie -
lo ma waż ny mi zbio ra mi wier szy i in ny mi utwo -
ra mi na ła mach wie lu wy daw nictw (…) wno sząc
w li te ra tu rę nie tyl ko re gio nal ną war to ści szcze -
gól ne – na ce cho wa ne in dy wi du al nym ry sem mi -
ło ści do ro dzin nej i oj czy stej zie mi, do pięk na
świa ta i lu dzi. Mi nio ne la ta by ły też roz pi sa ne
na Twą wiel ką pra cę wo kół ży cia kul tu ral ne go
i li te rac kie go w re gio nie i dla do bra twór ców
kul tu ry. (…) I chy ba każ dy z nas, w ta ki czy in -
ny spo sób, ko rzy stał z do brych owo ców Twych
do ko nań i Two jej z na mi obec no ści. 

40‐le cie, kwie cień2007: Po ezję moż na po rów -
nać ze skrzyp ca mi, (…) od ser decz nej ro bo ty Stra -
di va riu sa czy Gu er ne rie go i im po dob nych... (…)
Każ de skrzyp ce ma ją swo je nie po wta rzal ne
brzmie nie, każ dy wy ko naw ca ma swój nie po wta -
rzal ny „ton” i „bar wę”, każ dy utwór swe go nie po -
wta rzal ne go „du cha”. Po dob nie by wa z po ezją,
któ ra aby nią by ła – mu si brzmieć za wsze po swo -
je mu, nie po wta rzal nie, od róż nia ją co.

Aby grać na po ezji jak na do brych skrzyp cach,
trze ba mieć, po za umie jęt no ścia mi tech nicz ny mi,
tak że słuch... Nie ten oczy wi sty, któ ry po zwa la
nam pre cy zyj nie roz róż niać dźwię ki i kon tro lo -
wać ich wy do by wa nie na in stru men cie o nie -
tem pe ro wa nym stro ju, lecz ten słuch du cho wy
i to – wła ści wie nie de fi nio wal ne – oko du szy, aby
sły szeć i wi dzieć tam, gdzie in ni być mo że nie
sły szą i nie wi dzą.

So ro czyń skie mu bli skie są skrzyp ce i bli ska
jest po ezja; na tych pierw szych nie gra już
od daw na, ale są w nim – bo na wet w ty tu le jed -
ne go z po etyc kich zbio rów Mo ja mi łość mo je
skrzyp ce. Na tym dru gim in stru men cie gra sta le
od mło dzień czych lat utwo ry kom po zy cji wła snej
i czy ni to po swo je mu – wła śnie nie po wta rzal nie,
od róż nia ją co. Sły szy my w nich po ezję i uro dę
przy ro dy i wsi, wi dzi my bu kie ty pro stych do znań
i za uro czeń, po chwa łę chwil za trzy my wa nych
w bie gu, a wszyst ko to na kon tra punk tach mi ło -
ści do swo ich bli skich, przy jaź ni do świa ta i lu -
dzi. Jest to po ezja po god nej pro sto ty i po lne go za -
śpie wu, nad -bu żań skie go czy za bu żań skie go
od de chu nie da le kich już pól być mo że dzi kich,
ale w ser cu pia sto wa nych ła god ną tę sk no tą. Do -
bre skrzyp ce za wsze śpie wa ją, więc śpie wa też
po ezja Ta de usza So ro czyń skie go. I do brze jest jej
słu chać.” („Po ma ga my So bie w Pra cy. Opol ski
kwar tal nik in for ma cyj no -me to dycz ny” 2007
nr 3, s. 30-31)

I w koń cu mój wiersz Na 50‐le cie de biu tu:

Niech ta mu za w stro ju re tro 
– z po lnym dla Cię kwie ciem –
upa mięt ni (każ dy wie to),
Twe pół wie czo le cie.

Pió ro ze skrzy dła pe ga za
(Ikar swo je spa lił),
słów zaś spod nie go eks ta za
z in kau stu szła ma lin.

Twe sa dy, gwiaz dy, ogro dy,
stru dzo ne wsie – pięk ne,
to Twe go du cha za gro dy
wie czy ście od święt ne.

Coś w nich uświę cił – zo sta nie
na pa miąt kę bo są,
nie chaj więc trwa wi no bra nie –
ser ca plo no ko sy.

Pe łen smut ku, współ czu jąc, Tad ku, Two im
Bli skim, że gnam Cię i chy lę gło wę w ostat nim
ukło nie. Czy nię to tak że z upo waż nie nia na sze -
go wspól ne go przy ja cie la Sta ni sła wa Ny cza -
ja – w imie niu Za rzą du Głów ne go Związ ku Li -
te ra tów Pol skich; z upo waż nie nia pre ze ski Te re sy
Nie tyk szy – w imie niu człon ków od dzia łu opol -
skie go ZLP i z upo waż nie nia pre ze ski Mał go rza -
ty Lud mi ły So bo lew skiej – w imie niu opol skie -
go Na uczy ciel skie go Klu bu Li te rac kie go
przy ZO ZNP. 

Tak oto czło wiek, proch my ślą cy, w proch po -
wra ca, z któ re go wy szedł. Niech ta ślą ska zie mia
od wza jem ni Twą mi łość, dro gi Ta de uszu. Cześć
Twej pa mię ci. 

■

POŻEGNANIE TADEUSZA
SOROCZYŃSKIEGO

na cmentarzu w Opolu‐Półwsi 22 maja 2018 r. o godz. 14.00

HARRY DUDA
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L
icz ne gro no przy ja ciół przy szło 22 ma -
ja 2018 r. na Cmen tarz Ko mu nal ny

w Opo lu -Pół w si by po że gnać zmar łe go
czte ry dni wcze śniej po etę, na uczy cie la,
or ga ni za to ra ży cia kul tu ral ne go w miej -
scach, w któ rych pra co wał – na koń cu
na po zio mie wo je wódz twa. Dla wie lu
przede wszyst kim przy ja cie la...

Je go śmierć przy po mnia ła star szym, uro -
dzo nym na Kre sach Wschod nich, iż że gna -
ją przed sta wi cie la naj młod sze go po ko le nia
kra jan, uro dzo ne go po za dzi siej szy mi gra ni -
ca mi Pol ski, ale za ko rze nio ne go już tyl ko
w no wym miej scu ży cia. Choć uro dził się
w Bu sku nad Bu giem, to ja ko trzy let nie
dziec ko zo stał stam tąd z ro dzi ca mi wy ro -
kiem hi sto rii prze pę dzo ny w świat zu peł nie
in ny, niż ten, w któ rym ży li od wie ków Je -
go przod ko wie, gdzie zo sta wi li świą ty nie,
w któ rych się mo dli li, i gro by naj bliż szych.
Ze śro do wi ska po gra ni cza kul tu ry pol sko -
-ukra iń skiej/ru siń skiej (do ku men to wa nej
w Ko ście le wy zna nia mi – rzym sko- i grec -
ko-ka to lic ki mi), wzbo ga co nej zna czą cą
w spo łecz nej tkan ce gru pą wy znaw ców ju -
da izmu. Prze pę dze ni zo sta li na te ry to rium
wcze śniej tak że po gra nicz ne, ale w cza sie
po wo jen ne go za sie dla nia pra wie po zba wio -
ne ży ją cych tu miesz kań ców – któ rzy ucie -
kli przed fron tem, bądź wkrót ce wy pę dze ni
zo sta li – po de cy zji i bło go sła wień stwie
zwy cię skich mo carstw. Za tem w kul tu ro -
wo wy pre pa ro wa nym śro do wi sku kul tu ro -
wym spo łecz no ści przy gna nych tu pol skich
Kre so wian i do łą czo nych po zba wio nych
przez woj nę do mostw nad Wi słą.

Tyl ko więc w ro dzin nym prze ka zie mógł
trwać kul tu ro wy cha rak ter miej sca uro dze -
nia. Je go kształt do brze do ku men to wa ła
za pi sa na ety mo lo gia na zwy Bu ska na le żą -
ce go do po wia tu Ka mion ka Stru mi ło wa,
przy wo ła na w 1880 ro ku w Słow ni ku geo -
gra ficz nym Kró le stwa Pol skie go i in nych
kra jów sło wiań skich: „Na zwę Bu ska wy -
pro wa dza ją jed ni od rze ki Bug, nad któ rą
le ży, in ni od bo cia na, po ru sku ‘Buś ko’,
z po wo du że jak bo cian zwy kle na bło tach
prze by wa tak i to mia sto wśród licz nych
wód i błot le ży”. Przede wszyst kim ży ją cą
tam spo łecz ność okre śla ła od no to wa na
pod ko niec XIX wie ku ich re li gij na wy zna -
nio wość: spo śród ży ją cych wów czas w Bu -
sku 4294 osób – 2215 to rzym scy ka to li cy
(51,6%), 1677 gre ko -ka to li cy (39%) i 402
wy zna nia moj że szo we go (9,4%). 

No we miej sce ży cia – Szo nów (po raz
pierw szy od no to wa ny w 1245 r. w wer sji
pol skiej, a ok. 1300 r. – w nie miec kiej – mógł
mieć ety mo lo gię za rów no nie miec ką, jak
i pol ską) le żą cy w pół noc nej czę ści po gra -
nicz ne go po wia tu głub czyc kie go, kul tu ro -
wo na le żał do ży wio łu nie miec kie go. Pre fe -
ren cje pań stwo we miesz kań ców ujaw ni ły

się jed no znacz nie pod czas ple bi scy tu w 1921
ro ku, kie dy wszy scy upraw nie ni w Szo no wie
od da li gło sy za po zo sta niem Gór ne go Ślą ska
w Niem czech. Tak że w szo no wic kim ko -
ście le pa no wał ję zyk nie miec ki, choć jesz cze
w do bie re pu bli ki we imar skiej w kil ku pa ra -
fiach de ka na tu prud nic kie go, do któ re go na -
le żał, wy stę po wał ja ko pierw szy ję zyk pol -
ski – np. w No wym Bo ro wiń cu, Kier pie niu
iŁą ce Pau liń skiej, a w Gło gów ku pol ski był
dru gim ję zy kiem na bo żeństw (ale miej sco -
wo ści te le ża ły w po wie cie prud nic kim).
Po woj nie ten świat prze stał ist nieć. Two rzyć
go za czę li od 1945 ro ku no wi miesz kań cy.

W tym miej scu ży cia ro dzi ny roz po czął
Ta de usz na ukę szkol ną, któ rą na po zio mie
pod sta wo wym ukoń czył w Prud ni ku, gdzie
rów nież zdo był za wód na uczy cie la w tam tej -
szym Li ceum Pe da go gicz nym. Po nie waż
wy ka zy wał uzdol nie nia mu zycz ne, ro dzi ce
za pew ni li mu rów no le głą na ukę w prud nic -
kiej szko le mu zycz nej, a na stęp nie w ogni sku
mu zycz nym. Po li ceum kształ cił się mu zycz -
nie w ra ci bor skim Stu dium Na uczy ciel skim.

Pod czas stu diów w Ra ci bo rzu (1961-
1963) wstą pił do uczel nia ne go ko ła li te rac -
kie go i na wią zał kon takt z ryb nic ką gru pą
li te rac ką. Po etyc ko de biu to wał w 1961 ro -
ku wier szem pt. Sło wo za miesz czo nym
w „Try bu nie Opol skiej”.

Pra cę na uczy ciel ską roz po czął w 1963 ro -
ku w głub czyc kiej szko le pod sta wo wej, by
po ro ku kon ty nu ować ją w Gło gów ku. Ja ko
na uczy ciel ję zy ka pol skie go i wy cho wa nia
mu zycz ne go, tu za czy nał po zna wać – mo że
za spra wą za uro cze nia Ra fa łem Urba -
nem – spe cy fi kę kul tu ry re gio nu, w któ rym
przy szło mu żyć. Po za na ucza niem, ja ko co -
raz bar dziej zna ny po eta, włą czył się w nurt
ży cia miej sco wej spo łecz no ści, or ga ni zu jąc
ży cie li te rac kie. Po wo du je to odej ścia ze
szko ły, naj pierw od grud nia 1973 ro ku
do Za kła dów Prze my słu Ba weł nia ne go
„Fro tex” w Prud ni ku na sta no wi sko re dak to -
ra dwu ty go dni ka „Głos Włók nia rza”. W tym
cza sie od był tak że stu dia wyż sze w Kra ko -
wie i Opo lu, gdzie w Wyż szej Szko le Pe da -
go gicz nej uzy skał ty tuł ma gi stra fi lo lo gii
pol skiej. Na stęp nie:

Od 1977 ro ku pra co wał w Opol skim
To wa rzy stwie Kul tu ral no -Oświa to wym
gdzie był se kre ta rzem. Po upad ku sys te mu
re al ne go so cja li zmu, zo stał w 1989 ro ku
za trud nio ny w Wy dzia le Kul tu ry i Sztu ki
Urzę du Wo je wódz kie go w Opo lu,
a w 1990 ro ku w Wy dzia le Spraw Spo -
łecz nych, by w 1995 ro ku zo stać dy rek to -
rem Wy dzia łu Kul tu ry i Spor tu. Urzęd ni czą
ka rie rę – prze cho dząc na ren tę – skoń czył
w 1999 ro ku. By ła ona zresz tą – od cza su
służ by na uczy ciel skiej – zwią za na przede
wszyst kim z dzia łal no ścią kul tu ral ną. Już
w Gło gów ku or ga ni zo wał spo tka nia li te ra -

tów, w któ rych uczest ni czy li pi sa rze za -
rów no opol scy, (Zbysz ko Bed norz, Ni na
Kra che ro wa, Ste fan Chmiel nic ki) jak i spo -
za re gio nu – po czy na jąc od Wil hel ma
Szew czy ka, czy Je rze go Gry go lu na sa. Re -
da gu jąc „Głos Włók nia rza”, stwo rzył miej -
sco wy Klub Lu dzi Pi szą cych, któ rym
umoż li wiał pu bli ka cję ich twór czo ści. Po -
ma gał tak że nie pro fe sjo nal nym twór com
w wy da wa niu utwo rów w au tor skich to mi -
kach. Pra cu jąc w Opo lu, or ga ni zo wał re da -
go wa nie kwar tal ni ka „Wczo raj, Dzi siaj,
Ju tro”. Do świad cze nie pe da go gicz ne wy -
ko rzy sty wał ini cju jąc i or ga ni zu jąc dla
mło dzie ży szkol nej Tur niej Wie dzy o Slą -
sku Opol skim, czy dla star szych – kon kur -
sy pn. Kul tu ra lu do wa Opolsz czy zny.
Z my ślą o naj młod szych do pro wa dził
do po wsta nia Dzie cię ce go Klu bu Li te rac -
kie go, umoż li wia ją ce go uczniom szkół
pod sta wo wych pu bli ka cję wier szy i opo -
wia dań w „Try bu nie Opol skiej”. Ja ko wi -
ce pre zes Za rzą du Na uczy ciel skie go Klu bu
Li te rac kie go przy okrę gu ZNP po ma gał
twór com wy wo dzą cym się ze śro do wi ska
pe da go gicz ne go. W no wym ustro ju – gdy
or ga ni zu ją ca się mniej szość nie miec ka
uzy ska ła wspar cie na swo je cza so pi smo,
po dzie lał ubo le wa nie, iż za bra kło go dla
ro dzi mej spo łecz no ści, któ ra pie lę gno wa ła
re gio nal ne pol skie tra dy cje.

W Opo lu, szcze gól ną wa gę przy wią zy -
wał do kon tak tów z Pol skim Związ kiem
Kul tu ral no -Oświa to wym na Za ol ziu.
Umoż li wiał więc wy stę py tam tej szych ze -
spo łów ar ty stycz nych w Pol sce. 

Po nie waż twór czo ścią po etyc ką Ta de usza
So ro czyń skie go zaj mo wa li się już za ży cia
po ety, i bę dą na dal znaw cy, ja ko hi sto ryk chcę
zwró cić uwa gę przede wszyst kim na jej war -
tość do ku men tu ją cą czas, w któ rym po eta żył
i swo je prze ży cia utrwa lał w tej twór czo ści.
Głów nie w po sta ci ar ty stycz nej ilu stra cji prze -
mian w świe cie nad odrzań skiej przy ro dy
i zmian nie sio nych w ży ciu lu dzi przez współ -
cze sną cy wi li za cję. Przede wszyst kim zmian
za cho dzą cych w śro do wi sku – więc na wsi
(uro ki sa du, pól, łąk), ale i no stal gicz ne go wi -
dze nia zna ne go z dzie ciń stwa, a od cho dzą ce -
go kształ tu wiej skie go go spo dar stwa z kro wą,
wkrót ce już bez ko nia...). Póź niej ży cie lu dzi
w mie ście. Tak że ar ty stycz nie uj mo wa ne
uczu cia pie lę gno wa ne w roz wi ja ją cej się
na prze ło mie wie ków ro dzi nie – od mi ło -
snych za uro czeń po ra dość z wnu cząt...

W ak tyw no ści za wo do wej i spo łecz nej
Ta de usz So ro czyń ski był su mien nym pra -
cow ni kiem i po moc nym ko le gą. Try ska ją -
cy po my sła mi i jed no cze śnie oka zu ją cy
onie śmie le nie w kon tak tach za rów no z ty -
mi, któ rym coś za wdzię czał, jak i z ty mi,
któ rzy Je mu wie le za wdzię cza li…

■

MI CHAŁ LIS

TA DE USZ SO RO CZYŃSKI
(1942 – 2018)
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TADEUSZ SOROCZYŃSKI

IDZIEMY JANO

Irenie i Janowi Pyszkom z Potoków na Zaolziu

Idziemy Jano

krok w krok

słowo w słowo

ty nad potokiem

odmawiasz modlitwę Beskidu

a ja nad Odrą

wypłaszam z łąki

ptaki słów

Idziemy Jano

ramię w ramię

ręka w rekę

bracia śląscy

śpiewając nad rzeką 

jawor jawor

jaworowi ludzie

dębową muzyką

księżyc się ogłasza

Idziemy Jano

razem

krok w krok

słowo w słowo

obok siebie

śląscy bracia

ty za wodą

ja za miedzą

hej

29 maja 1991

JAK ŹDŹBŁO TRAWY

Wilhelmowi Przeczkowi

1.

Jak źdźbło trawy

wysławia wielkość Walta Whitmana

który śpiewa samego siebie

tak i ja

widzę mój sad

z którego wyruszam w podróż

do źródeł snów

2.

Oto jest chwila do zapamiętania

u podnóża góry

wtapiam się w krajobraz

Ziemi

zielonej pestki Kosmosu

3.

Z tej perspektywy

zaczynam pieśń

o ewangelicznej młości

do natury

ludzi i zwierząt

poeta wolny

Luhačovice, 30 czerwca 1999 

MOJA MIŁOŚĆ, MOJE SKRZYPCE

Moja miłość jest ślepa

pól zielonych nie widzi

obok sadów przechodzi

nie dostrzega owoców

moja miłość 

drwi ze mnie

Moje skrzypce bez duszy

tak jak las mój

bez wiatru

dom bez okien i klamek

a muzyka

w gałęziach zagubiona

na amen

7 sierpnia 1987
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J
u lian Krzy ża now ski zwró cił kie dyś
uwa gę na bar dzo waż ną ro lę pie śni ja -

ko or ga ni za tor ki ży cia zbio ro we go,
śpie wa nej czę sto w cza sie mar szu, gdy
zryt mi zo wa nie nu żą cej czyn no ści uła -
twia ją, cza sem pod no si na du chu,
a cza sem wy wo łu je uśmiech i po pra wia
sa mo po czu cie. Ła twiej ma sze ro wać
w ryt mie, gdy pieśń re gu lu je od dech, da -
je od prę że nie i po ma ga w po ko ny wa -
niu ki lo me trów. Na sza kul tu ra ma ca -
łe bo gac two pie śni żoł nier skich,
to wa rzy szy ły one wszyst kim czy nom
zbroj nym. Śpie wa my je aż do dnia
dzi siej sze go. Są uro czy ście wy ko ny wa -
ne w cza sie uro czy sto ści na ro do wych,
zna my ich sło wa, są wła sno ścią każ de -
go z nas. Pol skiej dro dze do od zy ska -
nia nie pod le gło ści przed stu la ty też to -
wa rzy szy ła pieśń, a ra czej wie le pie śni.

* * * 

Bo gu sław Szul -Skjöldkro na – po stać
owia na le gen dą, ko ja rzą ca się z tak po -
pu lar ną pie śnią le gio no wą jak Roz kwi -
ta ły pą ki bia łych róż, jest rów no cze śnie
bar dzo ma ło zna na, choć je go bio gra -
fia no si w so bie tre ści nie mal sym bo -
licz ne dla te go po ko le nia, któ re go
mło dość przy pa dła na burz li wy czas od -
zy ski wa nia nie pod le gło ści Pol ski.

Był „so ko łem”, har ce rzem, za pa lo -
nym przy rod ni kiem, le gio ni stą,
ad iu tan tem ge ne ra ła Hal le ra, uta len to -
wa nym pio sen ka rzem, stu den tem me -
dy cy ny, świet nie tań czył i był bar dzo
przy stoj nym chłop cem. Był tak że żoł -
nie rzem wol ne go woj ska pol skie go,
ka wa le rem Krzy ży: Srebr nym Vir tu ti
Mi li ta ri, czte ro krot nie Krzy żem Wa lecz -
nych i Krzy żem Nie pod le gło ści z Mie -
cza mi oraz Me da il le In te ral lie de la Vic -
to rie. To wszyst ko prze żył i zdo był
w cią gu krót kie go, bo tyl ko 25 lat
trwa ją ce go – ży cia.

Uro dził się 13 li sto pa da 1895 ro ku
w Li pin kach ko ło Gor lic ja ko syn dy -
rek to ra ra fi ne rii naf to wej Lu dwi ka Szu -
la de Skjöldkro na i Ró ży z Groh sów,
w ro dzi nie mó wio no o nim z czu ło ścią
Sła we czek. 

Ja ko uczeń Gim na zjum im. So bie skie -
go w Kra ko wie wcze śnie zwró cił na sie -
bie uwa gę pro fe so rów za le ta mi cha rak -
te ru i nie po spo li ty mi zdol no ścia mi.
W okre sie do ra sta nia zgro ma dził nie ma -
ły zbiór owa dów pol skich w ilo ści 25.000
sztuk, wśród któ rych zna la zło się wie le
bar dzo rzad kich oka zów. Ta ko lek cja zo -
sta ła prze ka za na do pol skiej Aka de mii
Na uk. Dru gą je go na mięt no ścią by ła
pol ska li te ra tu ra ro man tycz na a zwłasz -
cza Ju liusz Sło wac ki, a ze współ cze snej
so bie Sta ni sław Wy spiań ski. Ana mięt no -
ścią trze cią by ło har cer stwo. Był współ -
za ło ży cie lem i plu to no wym III Kra -
kow skiej Dru ży ny Har cer skiej im.
Ka zi mie rza Pu ła skie go przy gim na zjum
im. Ja na III So bie skie go w Kra ko wie.

Wraz z ca łym za stę pem ślu bo wał, że
„pój dzie w bój i trud i peł nić bę dzie służ -
bę na Szań cach Naj ja śniej szej Rze czy -
po spo li tej do krwi ostat niej kro pli z żył”
i przy rzecze nie zre ali zo wał. Na le żał
do tych lu dzi, któ rzy kształ to wa li cha rak -
ter pol skie go har cer stwa w po cząt kach je -

go ist nie nia. La to ro ku 1914, spę dzał
na słyn nym obo zie skau to wym w Sko -
lem, na któ rym zgro ma dzi ła się mło dzież
pol ska z trzech za bo rów. Był już wte dy
stu den tem me dy cy ny i miał ukoń czo ny
kurs pod cho rą żych So ko lich Dru żyn
Strze lec kich. Na obo zie chcia no wy pra -

KRYSTYNA HESKA!KWAŚNIEWICZ

Sła we czek
– pie śniarz
czy nu le gio nów
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co wać „pol ski wzór ży cia skau to we go”,
ale na za ję ciach by ło też du żo przed mio -
tów zwią za nych z woj sko wo ścią, pew -
nie dla te go, że czu ło się już od dech pierw -
szej woj ny świa to wej. 

Dzie sią te go sierp nia przez po bli ski
Dro ho bycz prze cho dził Le gion
Wschod ni pod do wódz twem ge ne ra ła
Hal le ra, Sła wek wstą pił do nie go wraz
z plu to nem i już na ca łe ży cie
i na śmierć zwią zał się z „błę kit nym ge -
ne ra łem” i pol skim woj skiem. W woj -
sku na stą pił bo wiem peł ny roz kwit je -
go oso bo wo ści: był wzo ro wym
żoł nie rzem, wy ma ga ją cym wie le
od swych pod ko mend nych ale jesz cze
wię cej od sie bie, opie kuń czy i su ro wy
za ra zem, wy spor to wa ny i tak za fa scy -
no wa ny przy ro dą, że z ła two ścią oswa -
jał pta ki, za wsze po god ny, roz ko cha ny
w li te ra tu rze i pol skich pie śniach żoł -
nier skich, któ re wów czas wła śnie za czął
zbie rać, bu dził po wszech ną sym pa tię.
Je go chło pię ca jesz cze po stać (miał
prze cież wów czas dzie więt na ście lat)
bu dzi ła jed nak sza cu nek i po wa ża nie.
Eu ge niusz Qu iri ni, pod puł kow nik i star -
szy przy ja ciel na pi sał o nim: „Był
dla 3 puł ku pie cho ty Le gio nów Pol skich
po sta cią tej mia ry, co Lis -Ku la dla I Bry -
ga dy”. 

Od wrze śnia 1919 ro ku, już po roz wią -
za niu Le gio nu Wschod nie go, wszedł
do 3 puł ku pie cho ty Le gio nów Pol -
skich, z któ rym nie ba wem zna lazł się
w II. Bry ga dzie. Brał udział w wie lu wal -
kach i za wsze wy róż niał się mę stwem.
Fen te ra le, Zie lo na, Pa siecz na, w bi twie
pod Mo łot ko wem, a w za cię tych wal -
kach pod Ra faj ło wą, gdzie 3. ppłk bro -
nił przed Mo ska la mi przej ścia przez Kar -
pa ty od zna czył się roz wa gą, od wa gą
i wa lecz no ścią. W paź dzier ni ku wró cił
na 20 dni do Kra ko wa, ale już w li sto -
pa dzie wal czył na Wo ły niu pod Opto wą,
a w stycz niu 1916 r. zo stał do wód -
cą V kom pa nii. 17 kwiet nia 1916 roku
o świ cie ba ta lion zo stał skie ro wa ny
pod Koł ki, aby wspo móc od dzia ły wal -
czą ce mię dzy Gu nia tycz nem i Tu ma -
niem, gdzie ku la tra fi ła go w szczę kę i ro -
ze rwa ła pod nie bie nie. Po za le cze niu
ra ny, w li sto pa dzie znów po wró cił
do puł ku. 

Wio sną 1917 ro ku znów prze ży wał
daw ne har cer skie wzru sze nia, pro wa -
dząc wraz z in ny mi ofi ce ra mi le gio no -
wy mi – har ce rza mi pierw szy jaw ny kurs
przy spo so bie nia woj sko we go dla har -
ce rek i har ce rzy w War sza wie w tzw.
Ko sza rach Blo cha.

Przed wy jaz dem z War sza wy po ma -
gał tak że dzia ła czom har cer skim z władz
cen tral nych, któ rzy prze do sta wa li się
na te ren za bo ru au striac kie go wy sta wia -
jąc im fik cyj ne prze pust ki le gio no we.
Jed nak w paź dzier ni ku 1917 był już
na fron cie Be sa rab skim. Pod ko niec
stycz nia 1918 wró cił do Kra ko wa pra -
gnąc kon ty nu ować prze rwa ne stu dia me -
dycz ne ale nie dłu go wy trzy mał w cy wi -

lu i już w lu tym po wró cił do swej II Bry -
ga dy. Za de cy do wa ła o tym wieść, że
prze szła ona przez front au striac ki
pod Ra rań czą, przez War sza wę do pę dził
więc II Kor pus i 16 kwiet nia 1918 ro -
ku był już ze swy mi żoł nie rza mi. Te raz
je go ży cie bę dzie już przy po mi na ło
pio sen kę o żoł nie rzu tu ła czu. Ge ne rał
T. Ma li now ski tak opi sał je go przy by -
cie: „Trze ba by ło wi dzieć te błysz czą -
ce ża rem we wnętrz nej ra do ści i za pa łem
oczy Sław ka Szu ła, gdy zna lazł się
znów mię dzy swy mi. Przy no si naj -
śwież sze wia do mo ści z Pol ski, opi su je
z en tu zja zmem wra że nia z kra ju, wy wo -
ła ne przej ściem II Bry ga dy pod Ra rań -
czą, po ry wa swą ra do ścią i wia rą”.
Jed nak wy si łek po nad mia rę spo wo do -
wał cho ro bę płuc, po krót kiej re kon wa -
le scen cji zo stał prze nie sio ny w stop niu
ka pi ta na do 15 puł ku Strzel ców ja ko ad -
iu tant. 11 ma ja 1918 brał udział w bi twie
pod Ka nio wem, a po ka pi tu la cji prze do -
stał się do Ki jo wa aby le czyć od zy wa -
ją cą się cho ro bę płuc. Le cząc się miał
nie co wię cej cza su na swe ulu bio ne za -
ję cie: po rząd ko wa nie od daw na zbie ra -
nych pio se nek żoł nier skich i ukła da nie
wła snych tek stów. Wte dy też na pi sał jed -
ną ze swych naj bar dziej uda nych i po -
pu lar nych pie śni Bry ga da że la zna, kar -
pac ka, któ rą opa trzył w swym śpiew ni ku
uwa gą: „pieśń po wsta ła po bi twie ka -
niow skiej”. War to przy to czyć jej pierw -
sze zwrot ki:

Przez tru dy i zno je, przez walk
krwa wych bu rze 

Z po gar dą dla śmier ci, we so ła
ju nac ka 

Wciąż idzie nie złom na w krwi
wła snej pur pu rze 

Bry ga da że la zna, kar pac ka.
Nie zmo że jej, pó ki po dźwi gnie

broń ra mię,
Ni pod łość mo skiew ska, ni bu ta

krzy żac ka!
W bój pój dzie zwy cię ski i wro gów

prze ła mie
Bry ga da że la zna, kar pac ka
Więc, cho ciaż do Pol ski cia ła mi

szlak ście lem,
Choć nie raz pięść wro ga

śmier tel ny cios za da,
Znów wsta nie po tęż nym spraw

świę tych mści cie lem 
Kar pac ka, że la zna Bry ga da

Gdy Sła wek po czuł się nie co le piej
znów stał się ak tyw ny do gra nic swych
moż li wo ści fi zycz nych: brał udział
w pra cach taj nej or ga ni za cji woj sko wej
Or ga ni za cji Woj sko wo -Agi ta cyj nej
i do wo dził kom pa nią Pol skiej Or ga ni -
za cji Woj sko wej w oko li cach Ki jo wa.

21 czerw ca 1918 r. otrzy mał po le ce -
nie wy jaz du do Mur ma nia aby zor ga -
ni zo wać tam od dzia ły pol skie. Wy -
pra wa mur mań ska Bo gu sła wa Szu la
ob ro sła już w le gen dę i jest to le gen da
bo ha ter ska. W nie przy ja znym kli ma cie,

wśród przej mu ją ce go zim na, prze dzie -
rał się do Mur mań ska nie zna jąc ję zy -
ka ro syj skie go, w po czu ciu nie ustan ne -
go za gro że nia, o gło dzie i chło dzie, jak
ści ga ne zwie rzę. Do tarł do Mur mań ska
z po cząt kiem lip ca, stam tąd prze wo ził
bar dzo waż ne in struk cje dla pod ziem -
nych or ga ni za cji pol skich dzia ła ją cych
w Mo skwie i na Sy be rii, kon tak to wał
się z ge ne ra łem Lu cja nem Że li gow skim
prze by wa ją cym na Ku ba niu – trwa ła na -
dal je go tu ła cza epo pe ja. 23 sierp nia zo -
stał zła pa ny przez bol sze wi ków i ska -
za ny na ka rę śmier ci ja ko szpieg
an giel ski. Nie ma jąc już wie le do stra -
ce nia wy sko czył z pę dzą ce go po cią gu
i po ko nu jąc po nad 350 km przez Ka re -
lię, tun drę i pod bie gu no we la sy po wró -
cił do Mur mań ska.

Przy wo ły wa ny już tu taj Eu ge niusz
Quiri ni, przy ja ciel i współ to wa rzysz
walk Bo gu sła wa Szu la, na pi sał: „kam -
pa nia mur mań ska jest jed nym z naj cięż -
szych eta pów żoł nier skiej służ by Szu -
la, w któ rej roz wi nął ca łą swo ją ener gię
i ru chli wość. Był on uwa ża ny za ide -
owe go do wód cę for ma cji pol skich”.
Na ta kie okre śle nie je go ro li wpły nę ły
nie tyl ko wa lo ry żoł nier skie i mo ral ne
Sła wecz ka, ale tak że je go bo ga ta, po -
ry wa ją ca oso bo wość.

Do brze zna ją cy pol ską li te ra tu rę
i szcze rze w niej roz mi ło wa ny or ga ni -
zo wał spo tka nia li te rac kie, od czy ty,
wie czo ry po ezji ro man tycz nej dla Po -
la ków w Klu bie Ofi cer skim Od dzia łu
Mur mań skie go w Ar chan giel sku, do pro -
wa dził na wet do wy sta wie nia na sce nie
Ma ze py Ju liu sza Sło wac kie go. Nie -
ustan nie zbie rał pie śni żoł nier skie i two -
rzył wła sne. Za pra wio ne są one go ry -
czą do li żoł nie rza tu ła cza ale nie jest to
go rycz po wo do wa na tru da mi i nie bez -
pie czeń stwa mi ale świa do mo ścią prze -
wrot no ści pol skie go lo su. Z te go też
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okre su po cho dzi pio sen ka pt. La men ty
pod bie gu no we le gio nu, któ re mu przy -
szło wal czyć... o bie gun, ce chu je ją bar -
dzo cha rak te ry stycz ny na strój w któ rym
sar kazm mie sza się z li ry zmem a po wa -
ga z nie fra so bli wym hu mo rem: W not -
ce po prze dza ją cej pio sen kę au tor na pi -
sał: „Li sto pad 1918 Ar chan gielsk.
Kart ka z do li le gu na tu ła cza. W rze czy -
wi sto ści cza sem smut niej wy glą da ło niż
się śpie wa”:

Stra śneż to dzi wy, Bo że apo stol ski!
Wy brał się le gun na obro nę Pol ski,
Chciał bro nić kra ju nie szczę śli wy

le gun  -
Obro nił bie gun.
Tak na mi dziw nie krę ci rę ka Bo ża:
Chcia łeś mieć Pol skę z do stę pem

do mo rza,
Zdo by łeś do stęp swo im krwa wym

po tem
Tam i z po wro tem.
Zwie dzi łeś, bra cie, świa ta ka wał

sro gi,
W róż nych -eś kra jach po obi jał

no gi,
Ażeś tu przy szedł sta re mro zić

gna ty
W kraj lo do wa ty....

An drzej Ro ma now ski pi sząc o po -
ezji I woj ny świa to wej, o pa nu ją cej
w niej na stro jach pe sy mi zmu i zwąt pie -
nia na pi sał „Od mien ny ton wniósł je dy -
nie nie fra so bli wy ra do sny Bo gu sław
Szul – nie stru dzo ny zbie racz i au tor we -
so łych pio se nek żoł nier skich”. Trud na to

jed nak mu sia ła być „ra do sność”, z ro pie -
ją cą wciąż ra ną po po strza le szczę ki, nie -
ustan nie cho ry mi płu ca mi, umę czo ny
do gra nic ludz kiej wy trzy ma ło ści, pi sał
pio sen ki dla swo ich współ to wa rzy szy
i zbie rał wśród nich krą żą ce. Cóż miał
dla nich – tak sa mo jak on umę czo -
nych – pi sać: mar sze ża łob ne, czy peł -
ne me lan cho lii ele gie?

Pi sał w oko pach dla kon kret nych
lu dzi, znaj du ją cych się w okre ślo nych
wa run kach i na strój okre śla ła po trze ba
chwi li. Żoł nie rzom trze ba by ło po -
krze pie nia, otu chy, wia ry w sens te go,
co czy nią i w tym umoc nić ich mia ła
pio sen ka. Pol ska pieśń żoł nier ska za -
wsze spla ta ła w so bie dwa na stro je: żar -
to bli wy i bo ha ter ski, bo jak na pi sa no we
wspo mnie niach o Bo gu sła wie Szu lu
„tka na by ła krwią i śmie chem o nu cie
twar dej jak żoł nier ski los...”

O ta kiej ro li tych pie śni pi sa li pra wie
wszy scy współ to wa rzy sze Sła wecz ka.
Nie spo sób tu przy ta czać wszyst kich
opi nii, za cy tuj my tyl ko frag ment
jed nej z nich: „...Pio sen karz zda je
naj trud niej szy, bo na tych mia sto wy
i przed bez względ ną ko mi sją skła da -
ny eg za min. Je śli pad nie – to raz
na za wsze że gna się z na dzie ją „Re lu -
toń skiej sła wy”. A je że li pio sen kę
jed na tyl ko ro ta dwa ra zy po wtó -
rzy – to na za jutrz za gwiz da ją plu ton,
za nu ci kom pa nia, za śpie wa ba ta -
lion – pio sen ka obie gnie pułk, bry ga -
dę, ar mię i na ob ce gó ry, la sy i ła ny
śpiew nasz żoł nier ski, śpiew nasz ko -
cha ny buj nie roz sie je swe wdzię ki.

I ta ka pio sen ka pój dzie już za sza rym
mun du rem i doj dzie za nim wszę -
dzie.

Ta kim szczę śli wym pio sen ka rzem
bry ga dy na szej, Że la znej był ma jor
Szul. Zbie rał roz pro szo ne me lo die pio -
se nek żoł nier skich, by jak sam mó -
wi – to wa rzy szy ły za wsze do li i nie do li
le guń skiej, by »gdy je so bie wraz z ple -
ca kiem żoł nierz pod gło wę po ło ży,
szep ta ły mu rze czy mi łe i we so łe«.

Po twier dza ją te sło wa więc dru gą
część opi nii An drze ja Ro ma now skie go,
że Bo gu sław Szul był istot nie pio sen -
ka rzem nie stru dzo nym. Gros je go pra -
cy nad śpiew ni kiem przy pa dło wła śnie
na czas po by tu w Mur mań sku. Czas ten
jed nak do biegł koń ca i oto 15 stycz -
nia 1919 r. wy je chał do Pa ry ża ja ko do -
wód ca ofi ce rów od jeż dża ją cych do two -
rzą cej się we Fran cji pod do wódz twem
gen. Hal le ra ar mii pol skiej.

Przy wo ły wa ny już tu taj gen. Ta de usz
Ma li now ski na pi sał o Sła wecz ku:
„Po ty lo mie sięcz nych bo jach i tru dach
wśród peł nej zi my i no cy pod bie gu no -
wej, przy by wa do Pa ry ża, wy chu dły
z otwar tą i ro pie ją cą wśród nie wy gód
daw ną ra ną szczę ki. Wy glą da jak na stro -
szo ne, mło de or lę. Tyl ko oczy mu
świe cą po daw ne mu. Pro fil za ostrzo ny
ry su je się nie zrów na ny mi li nia mi wo li
i szla chet no ści”.

Ale Pa ryż nie był dla nie go miej scem
od po czyn ku, bo ser ce swe po zo sta wił
w Mur mań sku. Pra co wał więc te raz
po 18-20 go dzin na do bę aby swym żoł -
nie rzom mar z ną cym nad mo rzem lo do -

sl08s21-25  18-08-22  09:24  Strona 3



24

wa tym za pew nić le ki, żyw ność i kon -
takt. 10 kwiet nia 1919 r. zo stał mia no -
wa ny ma jo rem szta bu ge ne ral ne go.
Tu taj też po rząd ko wał i ukła dał uko cha -
ne pio sen ki. Miał wów czas 24 la ta.
W kil ka na ście dni póź niej wraz z ar mią
Jó ze fa Hal le ra wresz cie po wró cił
do Pol ski. W dniu wy mar szu do War -
sza wy na pi sał:

…Sia łeś bra cie wła sną krew,
tra la la
Dziś plon zło ty wy dał siew, tra la la
Więc uży waj, co masz sił,
Na za ba wie – we War sza wie,
Boś się o nią bił.

Przez kar pac ki grze bień śnież ny,
Be sa rab ski step bez brzeż ny,
Bu ko wiń skich ła nów zło to,
Przez wo łyń ski piach i bło to,
Idąc tak na bliż sze dro gi,
Świa ta szmat prze szedł szy sro gi,
Dziś wstę pu jem w Two je pro gi,
O War sza wo!

Po przy by ciu do Pol ski zło żył wresz -
cie w wy daw nic twie swój śpiew nik,
przy go to wa ny sta ran nie, za opa trzo ny
w nu ty, za ty tu ło wa ny Pio sen ki le gu -
na – tu ła cza. Uka zał się on w 1920 ro -
ku na kła dem Księ gar ni J. Czar nec kie go
w Kra ko wie (wy da ny zo stał zresz tą
z licz ny mi błę da mi dru kar ski mi o co au -
tor miał do wy daw cy spo re pre ten sje),
za de dy ko wa ny był: „Wo dzo wi – tu ła czo -
wi Je ne ra ło wi Hal le ro wi”. Jest to do tej
po ry naj waż niej szy zbiór pol skiej pie śni
żoł nier skiej I woj ny świa to wej. Są
w nim pier wo dru ki wie lu pie śni, a no -
ty są praw dzi wą ko pal nią wie dzy o lo -
sie le gu nów. Wie le z nich jest śpie wa -
nych do dnia dzi siej sze go.

Jed nak sam śpiew nik jest praw dzi wym
uni ka tem dla te go, mo że war to omó wić
je go kształt i za war tość ob szer niej. Po -
prze dza pie śni wstęp w któ rym cha rak -
te ry zo wał au tor za war tość śpiew ni ka, pi -
sał o je go ad re sa cie i ce lu w ja kim
opra co wał pie śni, a je go re flek sje zna -
ko mi cie po twier dza ją prze my śle nia Ju -
lia na Krzy ża now skie go: „Ze bra łem je
w tej my śli, by po dług swe go sta re go
zwy cza ju mo gły dojść za żoł nie rzem na -
szym wszę dzie, gdzie on doj dzie i ży cie
mu uprzy jem nić; by gdy je so bie wraz
z ple ca kiem w no cy pod gło wę po ło ży,
szep ta ły mu do ucha rze czy mi łe i we -
so łe; by mu da ły spo sob ność i przy kład
do wy śpie wa nia je go wła snej do li i nie -
do li żoł nier skiej.

Niech ta kom pa nia mo ich pio se nek
wziąw szy »kie ru nek« na to ser ce pol -
skie go żoł nie rza roz wi nię ta w du żą ty -
ra lier kę doj dzie wszę dzie, gdzie są na -
si żoł nie rze, a nie wąt pię, że do cie płe go
ser ca przy gar nię ta – i sa ma to ser ce roz -
grzać i no wym za pa sem cier pli wo ści
i żoł nier skiej ocho ty na tchnąć po tra fi”.
Świa do my róż no rod no ści pie śni po -

dzie lił swój śpiew nik Bo gu sław Szul

na na stę pu ją ce dzia ły: Pie śni pa trio tycz -
ne, Le guń ska do la, Idą w bo je, Żoł nierz
i dziew czy na, Le gu ny fi lu ty, Pio sen ki
róż ne, Le gun się cie szy. W pierw szej
czę ści śpiew ni ka znaj do wa ły się tek sty,
w dru giej nu ty pio se nek. Każ dy tekst
po prze dzo ny zo stał krót ką me trycz ką;
cza sem mia ła ona cha rak ter opi so wy,
cza sem tyl ko in for ma cyj ny: imię i na -
zwi sko au to ra, rok po wsta nia, cza sem
krót ki ko men tarz zwią za ny z cha rak te -
rem pie śni, przy wła snych utwo rach
cha rak te ry zo wał do dat ko wo ge ne zę
oraz sto pień po pu lar no ści.
Śpiew nik roz po czy nał Ma zu rek Dą -

brow skie go przy któ rym au tor zbio ru
na pi sał: »Uro czy stość« za in to no wa li
Sta ry Ma zu rek Le gio nów – wyj mij
chło pie rę ce z kie sze ni! stój na bacz ność
jak się pa trzy! bo to jest hymn na ro do -
wy, co się na co dzień nie śpie wa
i cześć mu się na le ży Żoł nier ska! Pa -
mię taj, że to pieśń, co łą czy cie bie z ty -
mi, co jak ty 100 lat te mu za Pol skę po -
szli w bo je!”.

Na to miast przed Ro tą Ko nop nic kiej
czy ta my. „Jed na z naj ulu bień szych
pie śni na ro do wych, któ rą żoł nierz
w każ dej oko licz no ści śpie wał, a szcze -
gól nie, gdy mu do pie kli opie ku no wie
spod zna ku czar ne go or ła, wy po wia da -
jąc w niej swe cre do po li tycz ne już wte -
dy, gdy chcia no go jesz cze ko niecz nie
ogło sić za sprzy mie rzeń ca cen tral -
nych”.

W śpiew ni ku zna la zły się utwo ry
zna nych au to rów, ta kich jak: Jó zef
Mącz ka, Wła dy sław Or kan, Ka zi -
mierz Prze rwa-Tet ma jer, Jó zef Re li -
dzyń ski, Bo le sław Wie nia wa -Dłu go -
szow ski oraz tek sty ano ni mo we. Pie śni
Bo gu sła wa Szu la nie od bie ga ły od nich
cha rak te rem. I one tak jak in ne pie śni
żoł nier skie, o któ rych kie dyś pi sa ła kie -
dyś Ire na Lu bas zbli ża ły się do przed -
ro man tycz nych i po wstań czych du mek
żoł nier skich, po ja wi ły się w nich cha -
rak te ry stycz ne ste reo ty py wy obra że -
nio we (dwo rek, pan na, ułan, wier ny

koń) i ta kie sa me jak w in nych mo ty -
wy pa trio tycz ne, mi ło sne, wo jen ne. Ży -
ła w nich tra dy cja pie śni po wstań czych
i lu do wych. Nie któ re by ły tra we sta cją
zna nych utwo rów, lub by ły to no we
tek sty do pi sa ne do zna nych me lo dii;
jak ten na przy kład:

„Jesz cze je den ma zur dzi siaj nim
po ra nek świ ta czy po zwo li pan na Krzy -
sia mło dy ułan py ta Ależ, ależ oczy wi -
ście – Dziw ne to py ta nie – Wszyst ko
wol no le gio ni ście/ Mój ko cha ny pa nie!”

Lub in na pt. Dum na pa nien ka:
„Przy by li uła ni pod okien ko 
Stu ka ją, wo ła ją, puść pa nien ko!
Za spa na sta nę ła pan na w oknie,
– A cóż tam za li cho w desz czu
mok nie?...
Otwie raj! nie bój się pięk na pa ni!
To my, bo ha te rzy, my uła ni.
Pa nien ka ofuk nie za dą sa na,
Mo że cie tam mok nąć aż do ra na 
I sto rę za su wa dum na sztu ka,
Nie wy szła go dzi na znów ktoś
pu ka.
O Je zu! a któż tam? – to pułk trze ci 
Pa nien ka otwie rać za raz le ci”.

In ne pie śni na wią zu ją do ak tu al -
nych wy da rzeń, opo wia da ją o bi -
twie pod Mo łot ko wem, pod Ra faj ło -
wą, pod Pa siecz ną, o dzie jach
Dźwiń skie go od dzia łu tzw. „Lwów
pół no cy”.

Te pio sen ki za opa trzo ne są zwy kle
w sta ran niej sze me trycz ki, nie tyl ko da -
tę po wsta nia, ale przede wszyst kim
da ty wy da rzeń, o któ rych mo wa, bo ga -
te też są one w re alia hi sto rycz ne.

In na gru pa pio se nek, i te są zwy kle
żar to bli we i kpiar skie, opo wia da o żoł -
nier skiej do li. Ta kie są wła śnie przy ta -
cza ne już La men ty pod bie gu no we, czy
na pi sa na w 1914 ro ku Ad iu tanc ka do -
la, któ rej po cząt ko wa zwrot ka brzmi:

O mój mi ły Bo że zli tuj, że się
prze cie,

Jak puł kow nik Hal ler ad iu tan tów
gnie cie!

Lub in na za ty tu ło wa na Trzech sy nów,
roz po czy na ją ca się od słów:

Trzech sy nów mat ka mia ła,
dwóch mą drych w do mu sie dzi
A trze ci się w le gio nach
z ka ra bi nem bie dzi.

Czy za wa diac ka: 

Na sza ar ty le ria w Obo zier skiej stoi 
Pi sze do Le ni na, że się go nie boi.
Pi sze doń uprzej mie, jak

do przy ja cie la,
Że mu kra sną gwar dy ję do no gi

wy strze la…
kpią cą nie mi ło sier nie z ba te rii

prze ciw ni ka.
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Żar ty i drwi ny z in nych for ma cji po -
ja wia ły się w tych pio sen kach tak że czę -
sto, zna lazł się też pasz kwil pie chu ra
na uła nów (Za chcia ło się raz uła nom
woj ny) itp. In ny zu peł nie na strój po sia -
da na pi sa na w Ar chan giel sku, w grud -
niu 1918 r. peł na du my, roz ma chu pię -
cio zw rot ko wa pieśń Idą w bo je, któ rą
roz po czy na zwrot ka:

Po sze ro kiej ży znej Ukra inie, 
Zrów na ny mi kro ki,
By stro, szum nie jak po to ki 
Woj sko pły nie.
Hej ge ne ra le! dziel ne, bit ne woj ska

two je
Idą w bo je.

Tyl ko jed na z pie śni ude rza swą od -
mien no ścią: jest bar dziej li rycz na i ła god -
niej sza w na stro ju. Jest ma ło zna na
a tak bar dzo cha rak te ry stycz na i w sym -
bo li ce, i ogól nej wy mo wie, że war to ją
przy to czyć w więk szym frag men cie:

Prze bu dził wio skę wśród sa dów 
Szczęk bro ni i strza łów huk: 
Mści cie le przy szli pra dzia dów, 
Roz bi ty precz umknął wróg.
Precz umknął wróg roz pro szo ny, 
Zwy cię ska trąb ka gra,
Przy by ły do wsi le gio ny,
Grzmią trąb ki: ta ra ta ta 

i tra ta -tra ta 
Ba gne ty błysz czą, rżą ko nie,
Lśni or ła sre brzy sty znak, 
Dziew czę ciu ser ce drży w ło nie,
Jak trwoż ny, schwy ta ny ptak
Lecz los żoł nie rza nie sta ły 

Wciąż da lej, da lej gna,
Na alarm trąb ki za gra ły 
Zło wro go: tra ta ta ta -tra ta -tra ta...
A mo że w da li usły szy
Dźwięk zna ny: tra ta ta -tra ta -tra ta

Wy da nie śpiew ni ka nie za koń czy ło
jed nak żoł nier skiej służ by Bo gu sła wa
Szu la. W paź dzier ni ku 1919 ro ku ja -
ko szef szta bu gru py gen. Sta ni sła wa
Pru szyń skie go brał udział w zaj mo wa -
niu Po mo rza i Ma zow sza a w lu -
tym 1920 r. na wła sną proś bę zo stał
prze nie sio ny na front wschod ni
do gen. Wa cła wa Iwasz kie wi cza ja ko
szef szta bu Od dzia łu III. W wol nych
chwi lach pi sał te raz po waż ne stu -
dium z za kre su tak ty ki i stra te gii,
któ re go już nie zdo łał do koń czyć.
W cza sie ofen sy wy na Ki jów po pro -
sił o służ bę li nio wą w 52 puł ku pie cho -
ty ja ko do wód ca ba ta lio nu. 27 ma -
ja 1920 r. po pro wa dził z ka ra bi nem
w rę ku na tar cie na wieś Cze twer ty -
nów kę nad Bo hem, bę dą cą waż ną
po zy cją ze wzglę dów stra te gicz nych.
By ła to już ostat nia wal ka Sła wecz ka:
dwie bol sze wic kie ku le ugo dzi ły go:
w gło wę i w brzuch.

Cięż ko ran ne go lecz przy tom ne go
wy niósł z po la ostrza łu chłop ukra iń ski,
po czym pa trol sa ni tar ny prze wiózł go

do Tul czy na. W cza sie tej – bar dzo cięż -
kiej dro gi – też nie stra cił przy tom no -
ści, był spo koj ny i po god ny, choć świa -
dom te go, że je go los się do ko nał.
We dług re la cji świad ków szep tał, że tak
wła śnie chciał zgi nąć – pro wa dząc
do ata ku za Pol skę. W dwie go dzi ny
po otrzy ma niu po strza łów zmarł i po -
cho wa ny zo stał w Tul czy nie. 

Osza la ła z roz pa czy mat ka Ró ża
z Groh sów Szu lo wa dłu go nie mo gła
uwie rzyć w śmierć Sła wecz ka. Ale lo sem
jej sy nów by ła żoł nier ska służ ba, młod -
szy brat Bo gu sła wa, Lu dwik Szul
Skjöldkro na był puł kow ni kiem, Sze fem
Szta bu Pol skich Sił Po wietrz nych
w Wiel kiej Bry ta nii w cza sie II woj ny
świa to wej, po woj nie już ni gdy nie po -
wró cił do Pol ski.

18 lu te go 1933 r. sta ra niem ko ła
„Trze cia ków” spro wa dzo no pro chy
Bo gu sła wa Szu la do War sza wy i z ho -
no ra mi woj sko wy mi zło żo no uro czy -
ście na Cmen ta rzu Po wąz kow skim
nie opo dal kwa te ry le gio ni stów. Obe -
lisk ota cza ją czte ry mo gi ły, w któ rych
po tru dach walk spo czy wa ją czte rej
har ce rze, le gio ni ści wśród nich po eta
Jó zef Mącz ka, Wła dy sław Gnia dy

i Ru dolf Bran dys. Z lo tu pta ka mo gi -
ła wy glą da jak har cer ski krzyż.

Na na grob ku Bo gu sła wa Szu la na pi -
sa no: ur. 13. XI. 1895 r., pod puł kow nik
szta bu Ge ne ral ne go, by ły har cerz, by -
ły czło nek dru żyn so ko lich, ofi -
cer III puł ku pie cho ty Le gio nów Pol -
skich i II Pol skie go Kor pu su
na Wscho dzie, by ły szef szta bu od dzia -
łów Pol skich na Mur ma niu, pie śniarz
czy nu Le gio nów, ka wa ler Krzy ży: Vir -
tu ti Mi li ta ri, Nie pod le gło ści i Wa lecz -
nych, po legł w bi twie pod Cze twer ty -
nów ką dnia 27 ma ja 1920 r.”

* * *

W do mu mo ich ro dzi ców wi siał
na ścia nie nie wiel kich roz mia rów olej -
ny por tret. Spo glą dał z nie go mło dy,
pięk ny chło pak w woj sko wym mun du -
rze. Miał czy stą, mło dzień czą twarz
i po waż ne spoj rze nie, to wła śnie był
Bo gu sław Szul Sklöjdkro na, Sła we -
czek – uko cha ny sio strze niec mo jej
bab ci He le ny z Groh sów Gaud ni ko wej.

■
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BIA ŁO WIE ŻA PRZE WOD NIK

OSO BI STY

Bo le sław Łasz czyń ski (1843-1909) był
zna nym ma la rzem pol skim (m.in. Śmierć
Szo pe na) i zręcz nym pu bli cy stą. Kształ cił
się w He idel ber gu (ar che olo gia), a w Mo na -
chium, gdzie przy jaź nił się z Gie rym skim,
ukoń czył aka de mię sztuk pięk nych. Miesz -
kał we Flo ren cji, Rzy mie, a póź niej w War -
sza wie i Po zna niu. Dzi siaj po wie dzie li by -
śmy, że był czło wie kiem świa to wym i je go
spo strze że nia by ły wol ne od uprze dzeń. Ilu -
stro wał współ cze sne mu utwo ry li te rac kie
m.in. A. Mic kie wi cza i H. Sien kie wi cza.
Przy to czo ny po ni żej opis je go po by tu
w Pusz czy Bia ło wie skiej w 1883 ro ku jest
ma ło zna ny, a dzię ki spo strze gaw czo ści oka
ma la rza po zwa la uru cho mić wy obraź nię
i prze nieść się do Pusz czy Bia ło wie skiej
sprzed 130 la ty, za nim jesz cze po wsta ły
car skie re zy den cje. Au tor je dzie do Bia ło -
wie ży przez Haj nów kę i Zwie rzy niec,
a więc tra są, któ rą i my prze mie rza my. Pi -
sząc o świer kach na zy wa je jo dła mi (kal ka
z ru skie go sło wa joł, joł ka). Ude rza za chwyt

ar ty sty nad wi do kiem pier wot nej pusz czy,
utoż sa mia nej z ogrom ny mi po wa ła mi
świer ko wy mi, któ re sta no wią o jej dzi ko ści
i pięk nie. Tekst był ocen zu ro wa ny i w war -
stwie po li tycz nej mu siał być po praw ny. Tu -
taj za cho wa ny jest w pi sow ni ory gi nal nej.

PUSZ CZA

[...] Wszel ki ogrom w na tu rze, czy to gó -
ry, czy mo rze, czy ten las bez koń ca, rów -
ne za wsze na czło wie ku wy wie ra wra że nie
groź ne go ja kie goś ma je sta tu, cze goś, co
miaż dży je go ma leń kość. Ca ła py szał ko -
wa tość ludz ka na gle przy ci cha i zni ka,
a dresz czem wstrzą śnię ta du sza od czu wa
na gle obec ność Twór cy w nie skoń czo no -
ści. Ta czar na lin ja pusz czy tak sa mo
do du szy prze ma wia. Wpa trzo ny, za po mi -
nasz, że cię ko nie cią gną – las je dzie
na cie bie: ro śnie, pod no si się bez prze rwy,
na resz cie po nu rym, ogrom nym obej mu je
cię krę giem. Fan ta stycz ne kon tu ry la su na -
da ją mu wy gląd ja kie goś mia sta ol brzy -
mów, po nad któ re go gma cha mi ster czą tu
i ów dzie wy nio ślej sze ko pu ły wie ku istych

Wycieczka po

XIX‐wiecznej Puszczy

Bolesława Łaszczyńskiego  

Wspomnienia z wycieczki w roku 1883 (fragmenty)

Pusz cza Bia ło wie ska, re zer wat ści sły, 2017 ro ku. 

JA NUSZ KOR BEL
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dę bów i jo deł wie że go tyc kie. Bar wa dziw -
nie czar na tej pusz czy nie jest two rem mo -
jej wy obraź ni; bar wa ta ude rzy ła mnie
na sa mym wstę pie i te go wra że nia do zna -
ją wszy scy, któ rzy po raz pierw szy wi dzą
bia ło wie ską pusz czę. Po le gać to mu si
na złu dze niu optycz nem, spra wio nem za -
pew ne nie ty le od ręb ną bar wą te go la su, ile
ra czej wiel ko ścią si nej wstę gi, za my ka ją -
cej ca ły wi dok do ko ła.

Po wo li i wnę trze pusz czy się otwie ra.
Roz róż niać już moż na po je dyń cze drze wa;
wy su wa ją się ol brzy mie dę by, jo dły i li py,
ja kich się ni gdy nie wi dzia ło, na tle ich so -
czy stem kil ka wzno si się słu pów błę kit ne -
go dy mu, po chwi li wy su wa ją się da chy, to
Haj nów ka, ostat nia wieś na brze gu pusz czy
po ło żo na. W Haj nów ce znaj du je się re zy -
den cja nad le śni cze go bia ło wie skiej pusz -
czy, wów czas był nim nie ja kiś Cam pio ni,
mo skal.

Zna jo mość pa na ta kie go mo gła być nie
bez po żyt ku dla mnie, zwłasz cza, że mia łem
i lek kie ma rze nia o po lo wa niu, któ re, na tle
przy pusz czal nej pro tek cji pa na nad le śni -
cze go, w cud ne roz wi ja ły się ob ra zy. Ka za -
łem te dy przed dwór je go za je chać. Zo sta -
łem przy ję ty na der go ścin nie przez pa nią
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Cam pio nio wą i licz ną je go ro dzi nę. Sa me -
go zaś pa na nad le śni cze go na nie szczę ście
nie by ło dnia te go w do mu. Miesz kań cy ci
krań ca za miesz ka łe go świa ta, gdzie rzad ko
tyl ko zja wia się du sza ja ka, try um fal nie nie -
mal mnie przy ję li, a cóż do pie ro, gdy się
do wie dzie li, że ja „chu doż nik” (ar ty sta)!
Usil nie o prze no co wa nie pro szo ny, po dzię -
ko wa łem jed nak że i za ba wiw szy kil ka go -
dzin, wsia dłem na wó zek, by jesz cze
przed no cą do le śni ka w zwie rzyń cu do je -
chać.

Ko ni ki cią gnę ły mnie trak tem sze ro kim,
pro wa dzą cym do Bia ło wie ży, wśród ci szy
i szu mu le śne go. Las mie sza ny, spodem gę -
sto pod szy ty, gdzie nie gdzie więk sze ob sza -
ry, przej rzy ste po po ża rach wio sen nych,
gdzie nie gdzie znów wie kiem i ro ba ka mi
sto czo ne ster czą ol brzy mie jak wie że so sny,
bez ko na rów, bez ko ry, bia łe jak ko ścio tru -
py, ist ne upio ry le śne. Po cie szam się po tro -
chu, bo to jed nak las nie zwy kły: ro ślin ność
co raz buj niej sza się sta je, drze wa, ja kich
w ży ciu nie wi dzia łem, ra so we dzie ła na tu -
ry, ludz ką jesz cze nie po psu te sztu ką,
a spodem coś na kształt gę sto ści i bo gac twa
ba jecz ne go pod zwrot ni ko wych la sów.

Na raz miej sce otwar te, ni by park wspa -
nia ły; w środ ku, na łącz ce, na wy so kim pie -
de sta le żubr wiel ko ści na tu ral nej ze spi żu,
a tro chę głę biej za my ka ob raz za gro da i do -
mek le śni ka, czy li straż ni ka, cel dzi siej szej
po dró ży. Je ste śmy w zwie rzyń cu. Już też
i noc za pa da ła a szka pi ny le d wo no ga mi po -
su wa ły. Straż nik Toł ścik. pod któ re go strze -
chą szu ka łem go ścin no ści, przy jął mnie
z naj więk szą uprzej mo ścią.

Miej sce uro cze, gdzie po ło żo na by ła le -
śni czów ka, w świe żo ści ran ne go słoń ca wy -
da ło mi się wie le jesz cze pięk niej szem, ani -
że li kie dy tu wjeż dża łem wczo raj o zmro ku.
Owa par tja par ko wa z żu brem w środ ku,
sta no wią ca jak by za jazd przed le śni czów kę,
oto czo na by ła naj wspa nial sze mi drze wa mi,
ja kie kie dy kol wiek wi dzia łem. Dę by, je sio -
ny i li py, pro ste i wy nio słe jak masz ty okrę -
to we, gdzieś wy so ko do pie ro ko ro ny swe
roz ta cza ły i łą czy ły w jed no gę ste skle pie nie
la su, od bi ja jąc ja śniej szą zie le nią na ciem -
nem, czar nem pra wie tle jo deł i po tęż nych
so sen. Po mię dzy ko rze nia mi pni wi ła się
jak wąż czar na od bi ciem gąsz czu i lśnią ca
stru ga, w któ rej się ką pa ły błysz czą ce ja sną
zie lo no ścią pa pro cie. Przed do mem straż ni -
ka, po rząd nie z drze wa zbu do wa nym, opa -
trzo nym we ran dą kry tą, by ło nie wiel kie po -
dwó rze, ze sto dół ką, obo rą i śpi chle rzem,
czy li świ ron kiem, jak go tu na zy wa ją i tuż
za raz roz po czął się z po tęż nych ko łów zro -
bio ny par kan, czy li ostro kół, sta no wią cy
ogro dze nie zwie rzyń ca. Zwie rzy niec ten,
zbu do wa ny dla po lo wań car skich, obej mu -
je ob szar ogrom ny la su 800 dzie sia tyn, czy li
ty leż hek ta rów, po dzie lo ny zaś jest na trzy
czę ści, osob nym uję te par ka nem: jed na
część, więk sza, dla żu brów prze zna czo na,
dru ga dla dzi ków, trze cia dla je le ni. Żu brów
uwię zio nych w zwie rzyń cu by ło za mej byt -
no ści trzy dzie ści prze szło sztuk. Zwa bio ne
one tam by wa ją po rą zi mo wą sto ga mi won -
ne go sia na; wcho dzą ca łe mi sta da mi przez
otwar te wro ta, któ re po ich wej ściu za my ka -
ją za nie mi ukry ci ga jo wi.

[...] Z po cząt ku po ru sza li śmy się la sem
jo dło wym prze waż nie; wśród któ re go dość
swo bod nie po ru szać się jesz cze moż na by -
ło. Nie ba wem do sta li śmy się do bo ru prze -
waż nie li ścia ste go, drzew wszel kie go ro -

dza ju, gdzie na gle opa sał nas splot ro ślin, że
wszyst ko ko ło sie bie jak sieć gę stą roz ry wać
mu sie li śmy, chcąc się na przód po su wać.
Dzi kie chmie le, prze róż ne nie zna ne mi ga -
tun ki blusz czów i po wo jów opla ty wa ły
drze wa i zwie sza ły się z ko na rów naj wyż -
szych do zie mi, zu peł nie jak lia ny pod -
zwrot ni ko wych la sów [praw do po dob nie au -
tor wi dział bro dacz ki – kil ku me tro we
po ro sty, któ re na sku tek pre sji czło wie ka
wy gi nę ły w la tach 50. – do pi sek Ja nusz
Kor bel]. Czę sto sta wa łem w miej scach wid -
niej szych, nie mo gąc się cud no ścią wi do ku
na sy cić. Po chwi li otwo rzy ła się przed na -
mi in na zu peł nie kra ina dę bów, olch i lip,
gdzie gó rą tak gę sty roz ta czał się su fit li ścia,
a do łem znów jesz cze gęst szą mło dzież le -
śna ro ze sła ła koł drę, iż pro mień ża den świa -
tła do spodu się nie prze dzie rał i nie raz pół -
mrok sta wał się ta ki, że na ze gar ku go dzi ny
wy czy tać nie mo głem. Ro zu mie się sa mo
przez się, że śmy w pro stym kie run ku
na prze łaj iść nie mo gli, lecz wy bie ra li śmy
so bie dro gę prze smy ka mi mniej za ro śnię ty -
mi, cza sa mi uła twia ły nam po chód ścież ki
przez żu brów wy dep ta ne. Gąszcz ten dość
dłu go się cią gnął i ustał na gle, gdy śmy się
spu ści li do ja ru głę bo kie go, gdzie no wa na -
stą pi ła zmia na de ko ra cji. Był to ko cioł za -
pad nię ty, błot ni sty, z miej sca mi otwart sze -
mi gdzie oko dość da le ko za pusz czać się
mo gło. Tu i owdzie, wśród barw nych traw
i ro ślin błot nych, błysz czą ce się w pro mie -
niach sło necz nych du że ły si ny wo dy, czar -
ne od bi ciem bo ru, miej sca mi znów ja skra -

wo od bi ja ły pła ty urwisk piasz czy stych,
po któ rych ko rze nie drzew sta cza ły się, jak -
by ol brzy mie wę że. Ca łe do ko ła sze re gi jo -
deł i so sen ob umar łe ster cza ły, pnie ol brzy -
mie, bez ko ry, bez ko na rów, bia łe jak
ko ścio tru py, oszpe co ne du że mi od ro ba -
ków dziu ra mi. Upio ry te le śne nie ru cho me
sta ły i ci che; po mni ki mi nio nych stu le ci,
usta wio ne rę ką na tu ry, zda wa ły się wy so ko
po nad roz ta cza ją cem się ży ciem młod szych
po ro stów zna czyć go dzi ny wiecz no ści
w cią głem od na wia niu się rze czy. Po wyj -
ściu z te go ko tła ze szli śmy na ni zi nę piasz -
czy stą o kar ło wa tych drze wach i ja łow cach
ogrom nych, i wkrót ce sta nę li śmy nad bło -
tem roz le głem, wśród któ re go gdzie nie -
gdzie krza ki chu de i trzci ny ster cza ły. O sto
kro ków od nas pięć ło siów sta rych i dwa
cie lę ta w wo dzie uży wa ły chło du. Mu sia ło
im tam być do brze, bo pa trzy ły na nas spo -
koj nym wzro kiem, nie my śląc się ru szyć.
Do pie ro gdy śmy się na ja kie kro ków
30 przy bli ży li, pod niósł się sta ry ro gal i dał
resz cie to wa rzy stwa ha sło do od wro tu.

Naj pięk niej sza jed nak nie spo dzian ka cze -
ka ła po po łu dniu, gdy wła śnie już ku do mo -
wi kie ro wa li śmy na sze kro ki. Na gle przed -
sta wił się oczom mo im ob raz, dla któ re go
sa me go już do pusz czy przy je chać by ło war -
to. Po wszyst kich nad zwy czaj no ściach od -
wiecz ne go la su ja kie już wi dzia łem ta by ła
naj wspa nial sza. Ze zbi te go i ciem ne go bo ru
zna leź li śmy się na raz w ogrom nej wy rwie,
uczy nio nej tu przed la ty już kil ku trą bą po -
wietrz ną. Pas znisz czo ne go la su miał oko ło
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wior sty sze ro ko ści a cią gnął się da le ko jak
oko się ga ło. Ol brzy mie drze wa po wyw ra ca -
ne, wy ko rze nio ne lub po trza ska ne pię trzy ły
się jed ne na dru gich w sto sach bez kształ tu
i na zwy i ca ła prze strzeń wy rwa ne go la su
za pcha na, za ta ra so wa na nie prze by tym wa -
łem pni, ga łę zi, ko rze ni, chru stu i na tym
splo cie nad zwy czaj nym wierz chem osia dać
za czy na ła na mchach i na na sia nej wia trem
zie mi, mło da ro ślin ność le śna i ma low ni cza,
ja sną zie le nią go re ją ca pa proć. Gó rą wi dok
był wol ny zu peł nie, ale do łem ścia na ru mo -
wisk le śnych cia sne tyl ko oku na kre śla ła
gra ni ce. Naj fan ta stycz niej sze, naj dzik sze
ukształ to wa nia, w ty sią cz nych od mia nach,
to dzi wacz ne, to groź ne two rzy ły dzi wa dła.
Jo dły zwłasz cza, po wyw ra ca ne, le ża ły z roz -
pię tym u dol ne go koń ca pa ra so lem ko rze ni,
ster czą cym na wy so ko ści do 10 me trów,
nie raz. Krę gi te ko rze ni, pła sko roz ło żo ne,
czar ne, ob wie szo ne szma ta mi mchów i czar -
nej zie mi, wśród któ rej gdzie nie gdzie dziu -
ra ja sna świe ci ła, mia ły cza sa mi wy gląd ja -
kie goś smo ka wą sa te go z błysz czą ce mi
ocza mi, cza sa mi znów za stę po wa ły dro gę,
jak upio ry strasz ne z roz krzy żo wa ne mi ra -
mio na mi, z któ rych zwie sza ły się łach ma ny
ca łu nu. In dziej zno wu two rzy ły się w tym
nie ła dzie za wa łu głę bo kie, czar ne ja ski nie,
go to we dla niedź wie dzi bar ło gi; to znów
wierz chem kło da za wie szo na w po wie trzu
mię dzy dwo ma pię trzą ce mi się gro bla mi,
wy glą da ła jak most in dyj ski rzu co ny nad pa -
ro wem. Kto te go cha osu dzi kiej na tu ry wła -
sne mi nie oglą dał oczy ma, te mu bla dy ten
opis nie wy two rzy ni gdy w wy obraź ni zbli -
żo ne go na wet po ję cia rze czy. Dość bę dzie
po wie dzieć, że nie tyl ko czło wiek, przy naj -
więk szem wy si le niu, nie jest w sta nie
i na dwie ście kro ków za pu ścić się w głąb tej
ba ry ka dy ol brzy miej, zwie rzę ta bo wiem le -
śne, jak zwin na sar na, któ ra prze cież nie lę -
ka się naj gęst szych za ro śli, tu, przed tym
mu rem za wró cić się mu si.

MIESZ KAŃ CY PUSZ CZY

[...] Naj więk sza ze wsi pusz czań skich jest
Bia ło wie ża. Le ży w po środ ku pusz czy
nad rze ką Na rew ką; te ry to rium jej ma oko -
ło 9 wiorst ob wo du i sta no wi ni by ogrom -
ną, okrą głą dziu rą wśród zbi te go czar ne go
bo ru. Du ża to lecz brzyd ka wieś; jed na dłu -
ga i mo no ton na uli ca chat drew nia nych
i sto dół na go łej rów ni nie, za mknię tej do ko -
ła czar ną ścia ną la su. Jest tu li sto wa sta cja
pocz ty, je dy na na ca łą pusz czę, raz na ty -
dzień, w pią tek, ma ją ca ze tknię cie z resz tą
świa ta; są też i han del ki, gdzie moż na do stać
naj nie zbęd niej sze rze czy. Przy brze gu Na -
rew ki, na pa gór ku, wzno si się dość du ży pa -
ła cyk my śliw ski drew nia ny, zbu do wa ny
jesz cze przez Au gu sta III, do któ re go Sta ni -
sław Au gust przy bu do wał jesz cze dwa pa -
wi lo ny. W gma chu tym, nie zbyt gu stow -
nym, rzad ko kie dy za miesz ka nym,
prze cho wy wa ne by ły sie ci ło wiec kie
na gru be go zwie rza. Nad brze giem też Na -
rew ki, mię dzy wsią a pa ła cy kiem ło wiec -

kim, stoi po mnik w kształ cie obe li sku, z pia -
skow ca [...].

Lud wiej ski za miesz ku ją cy wsie i osa dy
bia ło wie skiej pusz czy, jest mie sza ny z Li twi -
nów, Ru si nów i Ma zu rów. Zwy kły ubiór
męż czyzn skła da się z czar nej, z weł ny do -
mo rod nej ro bio nej, sier mię gi i z łap ci, czy li
cho da ków z li po wej ko ry na no gach. Ko bie -
ty ma ją strój ogól nie ma zo wiec ki. Strój ten
wie śnia czy u męż czyzn i tam już, wśród
dzie wi cze go la su na wet, za czy na się mie szać
i cha rak ter swój za tra cać; oprócz sta ro żyt nej
sier mię gi wie lu z nich już ro bi so bie ja kieś
kur ty z sza rej czę sto w czar ne prę gi weł ny.

Prze mysł tu tej sze go lu du ogra ni cza się
na szczu płem rol nic twie, cho wie by dła
i pszczół po ulach i bar ciach, do star cza ją -
cych w wiel kiej ob fi to ści bia łe go i żół te go
mio du. Po raz pierw szy wi dzia łem tu taj na -
rzę dzie rol ni cze, któ re zna ne mi do tąd by ło
tyl ko z po mni ków: jest to sta ro żyt na so cha,
ca ła drew nia na o dziw nie dłu gim dy sz lu; in -
ne go płu ga tu nie zna ją.

Rów nie pier wot nej mo dy są tu i uprzę że;
ma łe wąz ko to ro we brycz ki, do któ rych naj -
czę ściej je den koń za przę ga ny by wa;
wszyst ko tu z drze wa tyl ko, ani że la za, ani
po stron ków ani rze mie ni nie ma; koń idzie
pod ho ło blą, od któ rej do brycz ki idą, jak -
by po stron ki przy koń cu po skrę ca ne dwie
mło de brzóz ki. In nych nie wi dać tu ekwi pa -
żów, ta kie mi wi dzia łem po dró żu ją cych
po pusz czy dzia dów. Dzia dy te (a tyl ko nie -
wi do mych tu spo ty ka łem) nie raz wca le do -
bre go po sia da ją ko ni ka i ma ją wy rost ka,
ja ko opie ku na za ra zem i stan gre ta. Ogrom -
ne od le gło ści zby tek ten dzia dow ski uspra -
wie dli wia ją.

Wio ska bud ni ków przed sta wia się le piej.
Cha ty ob szer ne i bu dyn ki go spo dar skie bar -
dzo schlud nie z gru bych dy lów zbu do wa ne,
do my miesz kal ne nie kie dy gan ka mi opa -
trzo ne, we wnątrz czy ste i prze stron ne,
o wie le mil sze czy ni ły wra że nie, niż po spo -
li te cha ty lu du pol skie go.

Szko ły ani ko ścio ła nie by ło, ale by ła
nie ste ty karcz ma. Na szczę ście lud ten nie
jest pi jac ki, mniej jed nak obro nić się umie
li chwie ży dow skiej. We wsi i na oko ło wsi
ol brzy mie drew nia ne krzy że, z wy ry te mi
na nich mo dli twa mi, świad czy ły o go rą -
cem uczu ciu re li gij nem po czci we go te go
i sro dze prze śla do wa ne go lu du.

Oso bli wość, da ją cą się spo tkać na Li twie
tyl ko, sta no wi li miesz kań cy sa mi tej wsi
(bud nic kiej), któ rzy wszy scy na zy wa li się
Sa wic cy. Przy ta cza ne w „Pa nu Ta de uszu”
nie jed no krot nie, do trzy stu na wet męż czyzn
li czą ce ro dzi ny So pli ców, Do brzyń skich,
Mic kie wi czów, któ re do tąd bra łem za utwór
fan ta zji po etyc kiej, tu taj przed sta wi ły mi się
ja ko naj zu peł niej ist nie ją ca rze czy wi stość.
[...] Na le żą oni do po tom ków owych bud ni -
ków, z Ma zow sza nie gdyś spro wa dzo nych tu,
osad ni ków dla wy ra bia nia po ta żu, smo ły i ter -
pen ty ny i ob da rze ni od kró lów przy wi le ja mi,
któ re do tąd naj star szy po śród nich pa try ar cha
ja ko naj święt sze prze cho wu je re li kwie.
Wszy scy są ka to li ka mi, go rą co do wia ry oj -
ców przy wią za ni; mo wa ich jest na rze cze
bia ło ru skie z lek ką do miesz ką pol skie go.

Ra sa to lu dzi jak w ca łej pusz czy pięk na,
ale zwłasz cza ko biet: wszyst kie wy so kie,
wy smu kłe, w ru chach wdzięcz ne, o oczach
i wło sach ciem nych. Ubiór ko biet, ni czem
się nie róż nią cy od sza ty ma zo wiec kiej;
męż czyź ni na to miast w tej czę ści pusz czy
ubiór swój zu peł nie zmie ni li, tak w kro ju,
jak i w bar wach. Spodnie naj czę ściej płó -
cien ne, w krat ki nie bie skie drob ne, ka po ta
lub ku brak sza rej bar wy, cho da ki z li po we -
go ły ka. W dni świą tecz ne przy wdzie wa ją
strój nie co dzi wacz ny, skła da ją cy się ze
spodni jak po wy żej i z kur ty tak że w krat ki
nie bie skie, lecz z do miesz ką żół tych i czer -
wo nych, co im na da je pew ne do ar le ki nów
po do bień stwo.

Go ścin ność u nich z wie ków ubie głych
jesz cze. Gdym wszedł do cha ty Ne sto ra ple -
mie nia, Sta re go Paw lu ka, po krót kiem przy -
wi ta niu, po sta wił na sto le gą sio rek lip ca,
bo che nek chle ba ra zo we go, któ re go woń
sma ko wi ta, ko ja rzą ca się z aro ma tem ma jo -
we go ma sła, bu dzi ła prze czu cia roz kosz ne.
Na próż no by ło by o ma śle tem pra wić:
o ma śle z aro ma tem traw pusz czań skich.

[...] Za czą łem do py ty wać o naj dzik sze
ostę py pusz czy. Te go jed nak nie mo gli zro -
zu mieć. Na raz przy szła mi myśl do gło wy:
sko czy łem do ku fer ka i do byw szy „Pa na
Ta de usza” po czą łem, aby in ter lo ku to rów
mo ich na wła ści wy trop wpro wa dzić, czy -
tać im ustęp: „Któż zba dał puszcz li tew -
skich prze past ne kra iny...”

Wiesz czu nasz! Mo że to ja pierw szy za -
nio słem w głąb pusz czy od lud nej two je nie -
śmier tel ne pie śni? [...]

Szki co wa łem za pa mię ta le, ma lo wa łem
por tre ty po czci wych mo ich go spo da rzów
w upo mi nek, spro wa dza łem so bie ty po -
wych sy nów pusz czy, któ rzy chęt nie po zo -
wa li, tyl ko ko bie ty bro ni ły się upo rczy wie,
twier dzi ły, że umrą, je śli bę dą na ma lo wa ne.
A mia łem już od daw na na oku ślicz ną jed -
ną Ma ry nę ze sła wet ne go ro du Sa wic kich.
W rze czy sa mej by ła to jed na z naj pięk niej -
szych dziew cząt wiej skich, ja ką kie dy kol -
wiek wi dzia łem, ale też i naj opor niej sza
do po zo wa nia. Na mo wy, sta ra nia, for te le
roz bi ja ły się o upór nie po ko na ny: lę ka ła się
śmier ci i tak że wy śmie wa nia się dru gich
dziew czyn. [...] „Zie mia” nr 9, 1884 r.

PS: Trud no uwie rzyć, że miej sco wa
dziew czy na mia ła na imię Ma ry na (ta kie
imię nie wy stę po wa ło ra czej w re gio nie bia -
ło ru skim). Rów nież na zwi sko Toł ścik brzmi
wąt pli wie. Nie wy klu czo ne jed nak, że Łasz -
czyń ski spo tkał się w Zwie rzyń cu z łow -
czym Ne wer lym, któ ry miał wów czas dłu gą,
si wą bro dę i przy po mi nał sław ne go w owej
epo ce ro syj skie go pi sa rza, we ge ta ria ni na
i obroń cę lu du – Toł sto ja.

■

Ma te riał udo stęp nio ny dzię ki uprzej ‐
mo ści re dak cji mie sięcz ni ka Dzi kie Ży cie.
(12‐1/282‐283 Gru dzień 2017 / Sty ‐
czeń 2018).

Mie sięcz nik wy da wa ny jest przez Sto ‐
wa rzy sze nie Pra cow nia na rzecz Wszyst ‐
kich Istot.

JA NUSZ KOR BEL (1946‐2015) – je den z li de rów pol skie go ru chu eko lo gicz ne go, dzien ni karz, fo to graf, pu bli cy sta, ar chi tekt. Za ło ży ‐
ciel Pra cow ni na rzecz Wszyst kich Istot oraz Mie sięcz ni ka Dzi kie Ży cie. Au tor wie lu pu bli ka cji i ksią żek. Przez ostat nie la ta swo je go
ży cia zwią za ny z Pusz czą Bia ło wie ską. Był zwo len ni kiem po więk sze nia Bia ło wie skie go Par ku Na ro do we go na ob szar ca łej Pusz czy.
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S
to do ły (Sto doll, od 1936 Ho chlin-
den) – nie wiel ka wieś gór no ślą ska,

daw na po sia dłość cy ster sów, a dziś
dziel ni ca Ryb ni ka, le ża ła w la tach 1922-
39 na gra ni cy pol sko -nie miec kiej. Zgod-
nie z po sta no wie nia mi kon fe ren cji pa ry-
skiej z 1919 r. – miesz kań cy Gór ne go
Ślą ska mie li się opo wie dzieć, w ja kim
pań stwie chcie li by miesz kać: w Pol sce,
czy w Niem czech. 20 mar ca 1921 prze-
pro wa dzo no ple bi scyt, w któ rym 65%
miesz kań ców Sto dół wy bra ło Pol skę.
Mi mo to – Sto do ły po zo sta wio no po nie-
miec kiej stro nie gra ni cy. Są sied nia wieś
zo sta ła przy łą czo na już do od ro dzo nej
Pol ski wraz z Ryb ni kiem. No wą gra ni-
cę państw okre śli ła de cy zja Ra dy Am-
ba sa do rów w Pa ry żu 20 wrze śnia
1921 r. Od Sto dół zo sta ły odłą czo ne
daw ne przy siół ki tej wsi a mia no wi cie:
Pnio wiec i Ol szo wiec. Oba daw ne przy-
siół ki Sto dół zna la zły się po pol skiej stro-
nie gra ni cy, co na le ży tu od no to wać, bo
na Pniow cu w Chwa łę ci ciach zo sta ły
wy bu do wa ne pol skie bu dyn ki Stra ży
Gra nicz nej. 

Hi tler po trze bo wał ja kie goś pro pa gan-
do we go uspra wie dli wie nia ata ku na Pol-
skę. Róż ne służ by or ga ni zo wa ły więc
„ban dyc kie na pa dy Po la ków” na obiek-
ty nie miec kie wzdłuż ca łej gra ni cy.
Z ko lei od dzia ły Fre ikorp su, wspar te lo-
gi stycz nie z te re nu Nie miec, do ko ny wa-
ły zu chwa łych ata ków na bu dyn ki pol-
skiej Stra ży Gra nicz nej i Cel nej, a na wet
oku powa ły wsie przy gra nicz ne w po szu-
ki wa niu po wstań ców ślą skich. Na pa dy
roz po czę ły się na prze ło mie lip ca i sierp-
nia 1939 r., np. Zwo no wi ce i Wil cza zo -
sta ły opa no wa ne na je den dzień przez
dy wer san tów nie miec kich. Ata ki mia ły
na ce lu spo tę go wa nie stra chu wśród
miej sco wej lud no ści. Pra sa nie miec ka
do no si ła o „ata kach band pol skich”
na te ry to rium nie miec kim. Praw da wy-
glą da ła jed nak zgo ła ina czej. 

Fal start

25
sierp nia o godz. 5.00 oko ło 100-
oso bo wa ban da dy wer san tów nie-

miec kich za ata ko wa ła i ostrze la ła ogniem
z bro ni ma szy no wej pol ski po ste ru nek
gra nicz ny we wsi Chwa łę ci ce na li nii
Ryb nik -Ru dy (Gross Rau den). W tym sa-
mym cza sie 30 Niem ców uzbro jo nych
w sześć lek kich ka ra bi nów ma szy no wych
na pa dło na bu dy nek Stra ży Gra nicz nej
w Zwo no wi cach. Ostrze li wa li go przez
dłuż szy czas. Przed po łu dniem te go sa-
me go dnia, tj. o go dzi nie 11.50 oraz
o 12.30 Niem cy – w si le od po wied nio
30 oraz 100 lu dzi – ostrze li wa li bu dyn-
ki Stra ży Gra nicz nej w Su mi nie, Zwo no-
wi cach i Chwa łę ci cach. Wszyst kie te pol-
skie wsie pod le ga ły Ko mi sa ria to wi
w Ryb ni ku. 

Naj waż niej szym ak tem zu chwal stwa
z sze re gu in cy den tów nad gra nicz nych
by ło znisz cze nie bu dyn ku pol skiej ad mi-
ni stra cji cel nej w Chwa łę ci cach, co
z ko lei mia ło wpływ na kom pli ka cje
prze bie gu póź niej szej ak cji w Ho chlin-

Stodoły 1939

Nieznany epizod II wojny światowej

den (Sto do ły), bę dą cej te ma tem ni niej-
sze go ar ty ku łu. W no cy z 24 na 25 sierp-
nia uzbro jo na gru pa oko ło 20 lu dzi
na po le ce nie Abweh ry (wy wia du woj-
sko we go), pod le głej do wódz twu
We hr mach tu, prze kro czy ła gra ni cę
na od cin ku Ho chlin den – Chwa łę ci ce.
Gru pa ta prze rwa ła li nię te le fo nicz ną,
któ ra mia ła zo stać wy ko rzy sta na wie czo-
rem 25 sierp nia przez in ną gru pę Niem -
ców, prze bra nych w mun du ry pol skie. 

Tu trze ba przy po mnieć, że Hi tler
wy dał dwu krot nie roz kaz do ata ku
na Pol skę. Naj pierw wy zna czył da -
tę 26 sierp nia, na stęp nie 1 wrze śnia
1939 r. Za pierw szym ra zem roz kaz zo -
stał od wo ła ny ze wzglę du na pod pi sa-
nie so ju szu woj sko we go pol sko -bry tyj-
skie go oraz z po wo du bra ku go to wo ści

wspar cia przez fa szy stow skie Wło chy.
Każ de mu z tych roz ka zów to wa rzy szyć
mia ły na pa dy „Po la ków” na róż ne pla-
ców ki w przy gra nicz nych miej sco wo-
ściach, tj. w By czy nie (le śni czów ka),
w Sto do łach oraz na ra dio sta cję gli wic-
ką. Miej sca te zo sta ły wy bra ne i za ak-
cep to wa ne przez sa me go Him m le ra
i Hey dri cha.

W od nie sie niu do tych dzia łań mo że-
my więc mó wić o dwu krot nych pró bach
oskar że nia Pol ski o wy wo ła nie woj ny:
w dniach 25/26 sierp nia oraz w no cy
z 31 sierp nia na 1 wrze śnia 1939 r. O ile
pro wo ka cja gli wic ka jest po wszech nie
zna na i do brze opi sa na, o ty le du żo po-
waż niej sza ope ra cja w Sto do łach po zo -
sta je na dal fak tem ma ło zna nym. Pierw-
szą pu bli ka cją na ten te mat by ła książ ka

HENRYK POSTAWKA

Au tor pod dę bem

„Stwo rzę pro pa gan do wy po wód roz po czę cia woj ny; nie waż ne, czy bę dzie on
wia ry god ny” – za pew niał swo ich ge ne ra łów Adolf Hi tler na po sie dze niu
szta bu głów ne go 22 sierp nia 1939 ro ku. 
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nie miec kie go pro ku ra to ra Al fre da Spies-
sa i dzien ni ka rza He ine ra Lich ten ste ina,
wy da na do pie ro w ro ku 1979. Książ kę
tę na tych miast prze tłu ma czo no na ję zyk
pol ski i do pie ro od te go cza su wy da rze-
nia w Sto do łach wzbu dza ją (wciąż mier-
ne) za in te re so wa nie pol skich hi sto ry ków.
Z pol skich pu bli ka cji na ten te mat, po -
za ar ty ku ła mi w pra sie i au dy cja mi
w ra diu i te le wi zji, naj cen niej szą wy da-
je się książ ka Ja na De lo wi cza z ro -
ku 2009. 

Głów ni ak to rzy wy da rzeń 
w Sto do łach w sierp niu 1939 

H
i tler po le cił Him m le ro wi i Hey dri-
cho wi zor ga ni zo wa nie gru py do wy-

ko na nia za da nia, po le ga ją ce go na sfin-
go wa nym ata ku na obiek ty nie miec kie
przy wschod niej gra ni cy pań stwo wej.
Ta ka pro wo ka cja da ła by Hi tle ro wi sku-
tecz ny (pro pa gan do wo) pre tekst do ata-
ku na Pol skę. Hey drich za pro po no wał
plan na pa du na urząd cel ny w oko li cach
Ra ci bo rza z udzia łem prze bra nych agen-
tów SS i SD w pol skich mun du rach
w go dzi nach noc nych krót ko przed ata-
kiem na Pol skę. 

Na po cząt ku sierp nia Hey drich i Him-
m ler przed sta wi li pro jekt pla nu Hi tle ro-
wi. Obaj zresz tą od wie dzi li oso bi ście
m.in. Ho chlin den (Sto do ły) dwu krot nie
w peł nym mun du ro wa niu, przy glą da jąc

się znad szla ba nu gra nicz ne go przej ściu
w Ho chlin den i wzbu dza jąc za in te re so-
wa nie pol skich cel ni ków w Chwa łę ci-
cach.

8 sierp nia 1939 r. od by ła się na ra da
w sie dzi bie SD w Ber li nie, w któ rej
wzię li udział mię dzy in ny mi SS -Obe r-
sturm bannführer Ot to Hel wig, SS -Oberf-
ührer dr Ot to Rasch, SS -Oberführer
dr Her bert Mehl horn oraz ko men dant
Szko ły Stra ży Gra nicz nej w Pretzsch
SS -Stan dar tenführer dr Hans Trum m ler.
Kil ka dni po tej na ra dzie usta lo no plan
dzia ła nia, co tak opi su je Spiess we
wspo mnia nej książ ce:

Urząd Cel ny i owa miej sco wość gra-
nicz na zo sta ły wy bra ne bar dzo spryt nie.
No wy [nie miec ki] Urząd Cel ny w Sto do-
łach, ob sa dzo ny do pie ro la tem 1939 r.,
był po ło żo ny w pew nej od le gło ści od wsi
i nie mal na gra ni cy, któ ra pro wa dzi ła
przez wol ną prze strzeń. Do brze wi-
docz ną gra ni cę za zna czo no je dy nie zwy-
kłym dru tem; nie prze bie ga ła ona re gu-
lar nie. Pas pol skie go te ry to rium wci nał
się tak głę bo ko w nie miec ki ob szar pań-
stwo wy, że moż na by ło po nad nim
ostrze lać bu dy nek Urzę du Cel ne go, nie
opusz cza jąc te ry to rium Rze szy. Da lej
gra ni ca prze bie ga ła wzdłuż rzecz ki Ru -
da. Na jej wschod nim brze gu, na le żą cym
do ów cze sne go te ry to rium Rze szy, znaj-
do wał się du ży kom pleks le śny, zwa ny
Rau de ner Forst (Las Rudz ki). Od miej -
sco wo ści Sto do ły urząd cel ny od dzie lał

ziem ny wał, tak więc miesz kań cy nie mo -
gli wi dzieć, co się za nim dzie je. Tak że
pol ski Urząd Cel ny le żał na gra ni cy. Był
on na ty le od da lo ny od pol skiej wsi
Chwa łę ci ce, że jej miesz kań cy nie mo -
gli na czas wkro czyć do ak cji; ist nia ła
na to miast moż li wość od cię cia dro gi
uciecz ki pol skim cel ni kom. 

Szcze gó ły to po gra ficz ne, po da ne przez
Mehl hor na i in nych, wi dać czę ścio wo
na map ce. Ukształ to wa nie te re nu oraz
wa run ki geo gra ficz ne i po li tycz ne de cy-
do wa ły o pla nie Hey dri cha. Po wia do mił
on rów nież sze fa opol skie go Ge sta-
po Schäfe ra, któ ry (po woj nie) re la cjo-
no wał pla ny w ten spo sób:

Do wie dzia łem się też, że po roz po czę-
ciu wła ści wej ak cji bę dzie trze ba za te-
le fo no wać do pol skich pla có wek woj sko-
wych w Ryb ni ku z in for ma cją, że pol scy
żoł nie rze uwi kła li się w strze la ni nę
z nie miec ki mi cel ni ka mi na gra ni cy
w oko li cy Ryb ni ka. Hey drich li czył
na to, że na ta ką wia do mość pol skie do-
wódz two w Ryb ni ku wy śle żoł nie rzy
na gra ni cę. 

Ta ki plan Hey dri cha po twier dził rów-
nież Mehl horn w swo ich ze zna niach:

Na stęp nie z po zy cji wy cze ki wa nia
w Rau de ner Forst rze ko ma pol ska jed-
nost ka Hel l wi ga po prze kro cze niu [rzecz-
ki] Ru dy i gra ni cy pań stwo wej mia ła do-
trzeć do pol skie go urzę du cel ne go,
stam tąd za alar mo wać pol ski gar ni zon
w Ryb ni ku i zwa bić w ten spo sób pol skie

Miesz ka nia ro dzin cel ni ków w Sto do łach. Bu dy nek wy bu do wa ny praw do po dob nie w la tach 1920.
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jed nost ki przez gra ni cę w kie run ku Sto-
dół, gdzie mia ły zo stać uwi kła ne w praw-
dzi wą wal kę przez roz wi nię te na po zy-
cjach bo jo wych jed nost ki po li cji. 

Usta le nie ha seł 

H
a sło uru cha mia ją ce na pad na ra dio sta-
cję gli wic ką brzmia ło: „Bab cia umar-

ła” (Gros smut ter ge stor ben), na to miast
jed no brz mią ce ha sła dla By czy ny i dla
Sto dół to: „Ma ły głu szec” (Kle iner
Au er hahn), co ozna cza ło pierw szy sto pień
go to wo ści – jed nost ki mia ły być w go to-
wo ści alar mo wej i „Du ży głu szec” (Gros-
ser Au er hahn) – jed nost ki mia ły wy ma-
sze ro wać do re jo nu kon cen tra cji. Ha sło
„Aga ta” sta no wi ło sy gnał do roz po czę-
cia ak cji w Sto do łach i w By czy nie.
Na mar gi ne sie war to od no to wać, że
błęd ne uży cie lub nie pra wi dło we zro zu-
mie nie ha sła „Aga ta” nie mal do pro wa dzi-
ło do kom pro mi ta cji służb SS pod czas ak-
cji 25 sierp nia 1939 r., ale to już
in na opo wieść. W kil ku pu bli ka cjach po-
ja wia się rów nież ha sło „Eu le” (so wa), za-
pew ne jest to ja kieś prze kła ma nie, bo ża-
d ne źró dło te go nie po twier dza.

Ka na ły prze pły wu in for ma cji

C
en trum do wo dze nia znaj do wa ło się
w Ber li nie w sie dzi bie Głów ne go

Urzę du Bez pie czeń stwa Hey dri cha
przy Wil helm stras se. Roz ka zy na stęp nie
by ły prze sy ła ne do sie dzi by Ge sta-
po w Opo lu. Szef Ge sta po Schäfer znaj-
do wać się miał pod czas sa mej ak cji
w bu dyn ku stra ży cel nej w Sto do łach
i pil no wać po rząd ku na miej scu ja ko rze-
ko my „pra cow nik stra ży cel nej”. Bez po-
śred nie roz ka zy do do wód ców trzech ak-
cji kie ro wa ne mia ły być do pla ców ki
Ge sta po w Gli wi cach, a z te go miej sca
po przez spe cjal ne go goń ca na mo to rze
do Sła wię cic, Sto dół i By czy ny. 

Do prze pro wa dze nia ak cji po trzeb ne
by ły pol skie mun du ry, któ re miał do star-
czyć Ca na ris z Abweh ry. Dzię ki oso bi -
ste mu za an ga żo wa niu sa me go Hi tle-
ra – Hey drich otrzy mał mun du ry, choć
We hr macht nie sprzy jał tej kon cep cji. Po-
nad to Hi tler oso bi ście po le cił pod puł kow-
ni ko wi von Fran ken ber go wi z Wy dzia-
łu Ia SS (ope ra cyj ny) przy go to wać li stę
SS -ma nów do spe cjal nej mi sji. 19 sierp-
nia Fran ken berg przy go to wał li stę 364 lu-
dzi, od ko men de ro wa nych do tej po trój-
nej ak cji. 

Szko le nie w Ber nau

S
zko le niem mia ła się za jąć Szko ła
Fech tun ku SS w Ber nau ko ło Ber li-

na. Do wód cą jed ne go od dzia łu miał
zo stać ko men dant Szko ły w Pretzsch
Hans Trum m ler, dru gie go – Ot to Hel l -
wig, ko men dant Ofi cer skiej Szko ły Po-
li cji Bez pie czeń stwa. Ich za da niem by -
ło przy go to wać 120 wy ko naw ców ak cji.
Praw do po dob nie du ża część z po wo ła-

nych po cho dzi ła z Gór ne go Ślą ska z do-
brą zna jo mo ścią ję zy ka pol skie go. 

Wszel kie kon tak ty ze świa tem ze-
wnętrz nym by ły su ro wo za bro nio ne.
Uczest ni cy szko le nia ćwi czy li przede
wszyst kim ję zyk pol ski, śpie wa li, tłu ma-
czy li z nie miec kie go na pol ski, uczy li się
dry lu, sa lu to wa nia; ce lem by ło upo-
dob nić się do żoł nie rzy pol skich. Wszy -
scy po wo ła ni pod pi sa li zo bo wią za nie
do za cho wa nia cał ko wi tej ta jem ni cy
pod groź bą śmier ci.

Prze jazd do Sła wię cic

21
sierp nia 1939 ro ku gru pę 80 es es-
ma nów prze trans por to wa no naj-

pierw do By to mia, a 24 sierp nia po ja wi li
się oni w Sła wię ci cach. Sze re go wych
uczest ni ków umiesz czo no w miej sco wej
go spo dzie, na to miast ofi ce rów u do bre-
go zna jo me go Him m le ra: w pa ła cu księ-
cia Mak sa Ho hen lo he -Oerin gen. Wszy -
scy prze bra ni by li w dre li chy. Osob nym
sa mo cho dem wie zio no mun du ry i broń
pol ską. Pod czas trans por tu obo wią zy wał
ab so lut ny za kaz wy chy la nia się po -
za plan de kę cię ża rów ki. 23 sierp nia Hi t-
ler po raz pierw szy wy zna czył da tę ata-
ku na Pol skę: 26 sierp nia przed świ tem.
To ozna cza ło, że ak cja w Sto do łach po-
win na zo stać prze pro wa dzo na w no cy
z 25 na 26 sierp nia, tuż przed wkro cze-
niem We hr mach tu do Pol ski. 

Ak cja „Pusz ka kon serw”

I
n te gral ną czę ścią przy go to wań by ła ak-
cja „Pusz ka kon serw” (Kon se rve do se),

czy li wy se lek cjo no wa nie i trans port
więź niów obo zu kon cen tra cyj ne go Sach-
sen hau sen do Sto dół i By czy ny. Więź-
nio wie te go obo zu by li je dy ny mi
ofia ra mi pro wo ka cji w Sto do łach.
W wiel kiej ta jem ni cy wy bra no więź niów
kry mi nal nych oraz po li tycz nych z prze-
zna cze niem do li kwi da cji pod czas tej ak-
cji. W kar to te ce mia ło po zo stać od no to-
wa ne „Kon se rve do se”. 

Po nie uda nej pierw szej ak cji w Sto do-
łach 26 sierp nia, więź nio wie wró ci li

do obo zu. Na to miast po dru giej ak cji sto-
dol skiej (z 31 sierp nia) 6 więź niów te go
obo zu mia ło już nie po wró cić, bo wiem
spe cjal ny mi li mu zy na mi prze trans por to-
wa no ich do Sto dół, po dro dze za apli ko-
wa no im za strzy ki zwiot cza ją ce, by
w koń cu ich za strze lić. Za da nie po le ga-
ło na bier nym ode gra niu ro li „pol skich
dy wer san tów” pod czas na pa du w Sto do-
łach. Tam zo sta li za bi ci. 

Gdzie po cho wa no „kon ser wy”?

C
ie ka wa jest hi sto ria ofiar ak cji „Pusz-
ka kon serw”. Au tor ar ty ku łu, zna jąc

te ren le śny wo kół Sto dół, prze pro wa dził
re ko ne sans w te re nie i do szedł do na stę-
pu ją cych wnio sków. Na za jutrz po dru-
giej ak cji, tj. 1 wrze śnia, es es ma ni
wró ci li ze Sła wię cic do Sto dół. Po uzy -
ska niu in for ma cji, że naj bliż szy cmen-
tarz znaj do wał się w Ru dach przy ka pli-
cy św. Mag da le ny, pod ję to de cy zję
po zby cia się zwłok w le sie za Sto do ła-
mi. Cię ża rów ki – z es es ma na mi w jed-
nym po jeź dzie i z „kon ser wa mi” w dru-
gim – skrę ci ły w pierw szą dro gę
na le wo, tuż za Sto do ła mi. Po prze je cha-
niu 200 do 300 me trów es es ma ni za ko-
pa li zwło ki w le sie w od le gło ści 20-30
me trów od duk tu le śne go, praw do po-
dob nie po pra wej stro nie. Za ko pa no ich
w le sie, zwa nym Pod Mo krym, po mię-
dzy Dro gą Bo ro wą, ko lej ką wą sko to ro-
wą i szo są do Rud. 

Na sfin go wa nym śledz twie, pro wa-
dzo nym bez po śred nio przez ber liń ską
cen tra lę, szyb ko za koń czo no spra wę.
Jed nak – jak pi sze Den nis Whi te he -
ad – miej sco wy Bürger me ister Sto dół
[Paul Ku ra], zło żył skar gę bez po śred nio
do Głów ne go Urzę du Bez pie czeń stwa
w Ber li nie. W re zul ta cie prze pro wa dzo-
no eks hu ma cję i po cho wa no szcząt ki
ofiar w no wym, ukry tym miej scu. Dzi-
wi mnie to, bo wiem Spiess nic nie
wspo mi na o eks hu ma cji. Mu szę jed nak
od no to wać, że tym pro ble mem nie za-
in te re so wał się do tych czas ża den za wo-
do wy hi sto ryk pol ski ani nie miec ki.
Gro by „Kon serw” (pierw szy i dru gi) mo -
gą wciąż kryć waż ne ta jem ni ce.
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Nie uda na ak cja w no cy 
z 25 na 26 sierp nia 1939 

W
roz dzia le Fal start by ła mo wa o cha -
osie, spo wo do wa nym ak cja mi róż-

nych od dzia łów (Abweh ra, Fre ikorps)
w re jo nie Ryb ni ka. Każ dy wie dział, że
„coś” trze ba zro bić, ale dzia ła nia róż nych
służb i od dzia łów ochot ni czych nie by -
ły sko or dy no wa ne i na wet ko li do wa ły
z ope ra cją głów ną, o któ rej ni żej.

Go niec na mo to cy klu przy wiózł ha sło
roz po czę cia ak cji w Sto do łach 25 sierp-
nia o godz. 22.00. „Pol ski” od dział Hel-
l wi ga miał się za ła do wać na dwie cię ża-
rów ki. Prze słu chi wa ni po woj nie
człon ko wie te go od dzia łu po do tar ciu
na miej sce za uwa ży li przy skrę cie na po-
la nę 10 li mu zyn (mer ce de sów), w któ rych
znaj do wa ły się „Kon ser wy”. Na pod sta-
wie wie lo krot nych wi zji lo kal nych – bio-
rąc pod uwa gę wzra sta nie drzew i go spo-
dar kę le śną – są dzę, że wy marsz na stą pił
praw do po dob nie z po la ny mię dzy Pa pro-
cią a Sto do ła mi nad rze ką Ru dą. 

Od dzia ły „cel ni ków” Trum m le ra oraz
„pol skich” dy wer san tów Hel l wi ga szły
wzdłuż rze ki Ru dy w kie run ku Sto dół,
gdzie się roz dzie li ły. Od dział Trum m le ra
od bił na urząd cel ny,  a gru pa Hel l wi ga szła
da lej wzdłuż mły nów ki (le wej od no gi
rze ki Ru dy), któ ra sta no wi ła jed no cze śnie
gra ni cę pań stwo wą, po cząw szy od Chwa-
łę cic. (Uwa ga. Na pu bli ko wa nych do tych-
czas pla nach na pa du nie za zna cza no prze-
bie gu mły nów ki!). Kil ka set me trów
od urzę du cel ne go Hel l wig ocze ki wał
ha sła „Aga ta”. Z nie wia do mych przy czyn
pod jął de cy zję o wkro cze niu na te ry to rium
pol skie, gdy na gle nad je chał mo to cy kli sta
z roz ka zem od wo ła nia ak cji. Nie wia do-
mo dla cze go Hel l wig (po otrzy ma niu
roz ka zu wy co fa nia się) ka zał od dać strza-
ły w kie run ku prze jeż dża ją ce go pol skie-
go sa mo cho du cię ża ro we go. 

Myl nie twier dzi De lo wi cz, że Hel l wig
za ata ko wał pol ski urząd cel ny w Chwa-
łę ci cach. Z ana li zy pu bli ka cji Spies sa
wy ni ka, że „pol scy” es es ma ni ostrze la li
sa mo chód cię ża ro wy, któ ry prze jeż dżał
od urzę du cel ne go w Chwa łę ci cach
do gra ni cy lub od wrot nie. Ca łe za mie-
sza nie spo wo do wa ne by ło od wo ła niem
ata ku na Pol skę 25 sierp nia przez Hi tle-
ra, gdy ca ła eki pa cze ka ła na roz po czę-
cie ope ra cji. Za miast ha sła „Aga ta” by -
ło od wo ła nie. 

Na za jutrz w Ber li nie Hey drich od wo-
łał Hel l wi ga i Mehl hor na. Do Sto dół
przed dru gim ata kiem na Pol skę
1 wrze śnia wy zna czo no na stęp nych do-
wód ców. Ca ło ścią do wo dził od te raz
dr Trum m ler, któ ry od ra zu wy brał tyl-
ko 40 es es ma nów. Po za tym nie na le ża-
ło do pu ścić do kon fron ta cji z praw dzi wy-
mi Po la ka mi w ra zie po dob nej sy tu acji
jak 25 sierp nia. Do wo dze nie „pol skim”
od dzia łem prze jął Karl Hof f mann. 

Po wtór ka 31 sierp nia

31
sierp nia do wód ca od dzia łu w Sła-
wię ci cach otrzy mał ha sło „Ma ły

Głu szec”. Dr Trum m ler ra zem z Kar lem
Hof f man nem uda li się do Sto dół.
Przed wsią skrę ci li w las i wzdłuż rze-
ki ru szy li w stro nę bu dyn ku cel ne go
w Ho chlin den. Tym ra zem nie by ło
mo wy o wy pa dzie za gra ni cę. Część es -
es ma nów w stro jach Stra ży Gra nicz nej
za trzy ma ła się w re stau ra cji Ży ły (cen-
trum wsi), co po twier dzi ła cór ka Va le -
ska Ży ła. Mó wi ła ona, że sły sza ła strza-
ły na krót ko przed wy bu chem woj ny.

Pod czas na pa du „pol skich żoł nie rzy”
na nie miec ki urząd cel ny, uczest ni cy po-
win ni mó wić wy łącz nie po pol sku. Na le -
wo od dro gi do gra ni cy po win ni za cho-
wy wać się gło śno. Ma ją śpie wać pie śni
an ty nie miec kie i pol ski hymn na ro do wy.
W ję zy ku pol skim wy my ślać na Niem -
ców, wzno sić okrzy ki: „Niech ży je Pol-
ska”, „Precz z Niem ca mi”. Po win ni
strze lać w po wie trze. Po doj ściu do nie-
miec kie go urzę du cel ne go na le ży go
znisz czyć cał ko wi cie, a in wen tarz zra bo-
wać. Nie miec cy urzęd ni cy, znaj du ją cy się
przed urzę dem cel nym, ma ją być za strze-
le ni. Tyl ko jed na oso ba w bu dyn ku ma
być po zo sta wio na w spo ko ju. Cho dzi ło
o (ry zy ku ją ce go wie le) Ema nu ela Schä-
fe ra – sze fa opol skie go Ge sta po. 

Upo zo ro wa ny atak na bu dy nek cel ny
w Sto do łach po wi nien był za cząć się
1 wrze śnia 1939 o godz. 4.00. W tym
cza sie dru ży na funk cjo na riu szy prze bra-
nych w pol skie mun du ry go to wa by ła
do roz po czę cia sfin go wa ne go ata ku.
Pro wa dząc sil ny ogień, strze la jąc w po-
wie trze, ro biąc ha łas z prze kleń stwa mi
i roz ka za mi wy da wa ny mi w ję zy ku
pol skim, na tar li na bu dy nek Urzę du. Wy-
bi li szy by w oknach, wy ła ma li drzwi,
strze la li w dach. Od po ci sków spa dły da-
chów ki. We wnątrz kol ba mi de mo lo wa li
wy po sa że nie. Z dru giej stro ny żoł nie rze
nie miec kiej Stra ży Gra nicz nej przy by li
na czas i wzię li „pol skich” żoł nie rzy

do nie wo li. W tym cza sie, gdy es es ma-
ni w pol skich mun du rach za ję ci by li de-
mo lo wa niem, nie zau wa żo na gru pa ge -
sta pow ców przy wio zła cia ła tzw.
„Kon serw”, czy li więź niów prze bra-
nych w pol skie mun du ry. Jesz cze no cą
wy ko na no zdję cia „pol skich agre so-
rów” i wy sła no je na tych miast do Ber-
li na. 

Pod czas gdy po godz. 4.00 to czy ła się
sfin go wa na ak cja w Sto do łach, po wo li
w stro nę gra ni cy cią gnę ła jużV Dy wi zja
Pan cer na We hr mach tu od Rud. Cen tral-
ny or gan NSDAP „Völki scher Be obach-
ter” do no sił: „Jak do tych czas usta lo no po-
nad wszel ką wąt pli wość, że zo sta ła
za ata ko wa na By czy na w po bli żu Klucz-
bor ka. In ny atak – na Sto do ły – jesz cze
trwa”. Na zwa Ho chlin den by ła w tym
kon tek ście po da wa na błęd nie.

Gdzie po cho wa no „kon ser wy”?

P
ierw sze sześć ofiar z obo zu Sach sen-
hau sen po cho wa nych w ukry ciu w le-

sie za Sto do ła mi nie do cze ka ło się iden-
ty fi ka cji, choć zna my na zwi ska
opraw ców – au to rów tej mi sty fi ka cji. Naj-
bar dziej nie praw do po dob na wy da je się
wia ra na zi stów w sens ca łe go przed się -
wzię cia. Ak cja zo sta ła za koń czo na oko-
ło 4.30, gdy woj skaWe hr mach tu już cze-
ka ły nad gra ni cą. Ochot ni cy z Fre ikorp su
za ata ko wa li rów no cze śnie po ste ru nek
gra nicz ny w Chwa łę ci cach. W Bo gu ni-
cach przez zie lo ną gra ni cę woj ska nie-
miec kie wkro czy ły nie nie po ko jo ne przez
ni ko go na te re ny pań stwa pol skie go. 

Czy ofia ry pro wo ka cji sto dol skiej
wciąż le żą za ko pa ne w bez i mien nej mo-
gi le? Czy ak cja w Sto do łach jest zna na hi -
sto ry kom – na uczy cie lom z Ryb ni ka
i oko lic? Cze ka nas spo ro pra cy, by wy-
ja śnić wszyst kie ta jem ni ce Zie mi Ryb nic-
kiej. Czy zna my ofia ry? Li sta 12 więź-
niów KL Sach sen hau sen wy ty po wa nych
do ak cji w Sto do łach i Gli wi cach, któ rzy
wów czas zgi nę li, mo że za wie rać na-
zwi ska 4 więź niów, po da ne przez Spies-
sa. No tu je on za świad kiem, któ ry prze-
żył woj nę, imio na bez na zwisk
z miej scem uro dze nia. Uda ło się usta lić
na zwi sko jed ne go z nich, Har ry von Bar-
gen ur. 21.11.1904 r. w Al to nie (dzi siej-
szy Ham burg; Al to na to sie dzi ba ostat-
nie go rzą du an ty fa szy stow skie go
Re pu bli ki We imar skiej). W księ dze
zmar łych brak da ty śmier ci!

■

Jar czew ski A., Pro vo ka do, Gli wi ce
31.08.1939, Mu zeum w Gli wi cach, 2008.

Spiess A., Lich ten ste in H., Ak cja „Tan -
nen berg”. Pre tekst do roz pę ta nia II woj ny
świa to wej, War sza wa 1990.

De lo wicz J., Zie mia Ryb nic ko -Wo dzi sław -
ska i jej miesz kań cy w woj nie obron nej 1939
ro ku, Żo ry 2009.

Whi te he ad D., The Gle iwitz In ci dent, [w:]
„After the Bat tle” nr 142, 2008.

Plan „prowokacji stodolskiej”
– na str. 33
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B
iel ski Fe sti wal Sztuk Wi zu al nych to wy da rze nie, któ re,
miej my na dzie ję, na sta łe wpi sa ło się w ka non im prez

w Biel sku -Bia łej po wią za nych z sze ro ko poj mo wa ną sztu -
ką. 29 czerw ca 2018 r. w Biel sku -Bia łej od by ło się uro czy -
ste roz po czę cie czwar tej już edy cji Fe sti wa lu zor ga ni zo wa -
ne go przez Ga le rię Biel ską BWA przy współ pra cy z Mu zeum
Hi sto rycz nym w Biel sku -Bia łej, Fun da cją Cen trum Fo to gra -
fii oraz Związ kiem Pol skich Ar ty stów Pla sty ków Okręg Biel -
sko -Bia ła. W wy da rze niu bie rze udział oko ło 200 ar ty stów
z Biel ska -Bia łej oraz oko lic mia sta. Mi mo te go, że w tym ro -
ku wy raź nie do mi nu je ma lar stwo, pod czas wy da rze nia od bior -
cy ze tknąć mo gą się z wszyst ki mi ka te go ria mi sztuk wi zu -
al nych, ta ki mi jak: rzeź ba, in sta la cja, fo to gra fia czy obiek ty
łą czą ce kil ka form na przy kład sło wo z przed mio tem rze czy -
wi stym. Fe sti wal ob jął pa tro na tem Pre zy dent Mia sta Biel ska -
-Bia łej, Ja cek Kry wult. Wy sta wie to wa rzy szy rów nież ka ta -
log – zbiór in for ma cji na te mat biel skie go śro do wi ska
pla stycz ne go. 

Otwar cie fe sti wa lu by ło nie zwy kle ta jem ni cze. Go ście już
nie mal że po prze kro cze niu pro gu Sta rej Fa bry ki wcią gnię ci
zo sta li w per for mans Agniesz ki Go ła szew skiej, któ ry po zwa -
lam so bie zin ter pre to wać ja ko na wią za nie do wszech obec nej
in wi gi la cji. Ciem ność, błysk lamp ki oświe tla ją cej za le d wie twa -
rze, in sta la cja przy po mi na ją ca bram ki na lot ni sku oraz to wa -
rzy szą cy te mu rytm wy bi ja ny na bęb nie nie wąt pli wie wzbu -
dził w od bior cach wie le róż no ra kich emo cji. Na stęp nie,
po wpro wa dze niu przy by łych go ści w swo isty na strój, na stą -
pi ło roz da nie na gród. Na gro dzo na zo sta ła Te re sa Sztwiert nia.
Ar tyst ka za pra cę Obro na Te ry to rial na Kra ju z 2017 ro ku otrzy -
ma ła na gro dę głów ną ufun do wa ną przez Pre zy den ta Mia sta
Biel ska -Bia łej, Jac ka Kry wul ta. Ju ry zwró ci ło uwa gę na „pre -
cy zyj ny ry su nek, ilu zjo ni stycz ne mo de lo wa nie głę bi, pa ste -
lo wą ko lo ry sty kę, te ma ty kę okre śla ną ja ko re alizm ma gicz -
ny” obec ne w pra cach ar tyst ki. Kry sty na Ni kiel za ob raz
Ka mu flaż, któ ry po cho dzi z cy klu pra cy dy plo mo wej ar tyst -
ki, otrzy ma ła na gro dę od spon so ra wy staw, fir my Aqua SA.
Przy zna ne zo sta ły rów nież czte ry Na gro dy Spe cjal ne Fe sti -
wa lu w po sta ci za pro sze nia do wy staw in dy wi du al nych. Dy -
rek tor Ga le rii Biel skiej BWA, Aga ta Smal cerz, wy róż ni ła fo -
to gra ficz kę, Jo an nę Chu dy. Zwró ci ła uwa gę na mi ni ma lizm
to wa rzy szą cy zdję ciom ar tyst ki skon tra sto wa ny z in ten syw -
ny mi ko lo ra mi. Pre zes Fun da cji Cen trum Fo to gra fii oraz zna -
ko mi ta ar tyst ka, In ez Ba tu ro, na gro dzi ła Mał go rza tę Fo ber, rów -
nież fo to gra ficz kę. Piotr Wi sła, gra fik, ma larz, twór ca lo go
czwar tej edy cji Biel skie go Fe sti wa lu Sztuk Wi zu al nych, zo -
stał wy róż nio ny przez Iwo nę Pu rzyc ką, dy rek tor Mu zeum Hi -
sto rycz ne go w Biel sku -Bia łej. Ostat nia na gro da po wę dro wa -
ła do Ewy Ber gel, au tor ki tka ni ny za ty tu ło wa nej Por tal.
Na gro da zo sta ła przy zna na przez Mi ro sła wa Mi ku szew skie -
go, pre ze sa Biel skie go Okrę gu Związ ku Pol skich Ar ty stów Pla -
sty ków. Jed nak że róż no rod ność prac jest na praw dę ogrom na.
Każ da z nich pre zen tu je cał ko wi cie in ną wi zję ar ty stycz ną, nie
spo sób ich za tem przy wo ły wać, wy bie rać spo śród tak wie lu.
Wszyst kie ob ra zy, rzeź by, in sta la cje, itp. za słu gu ją na od dziel -
ny ar ty kuł, któ ry za wie rał by pró bę in ter pre ta cji czy cho ciaż -
by sam opis da ne go dzie ła. Ide al nie pa su ją tu sło wa Aga ty
Smal cerz, dy rek tor Ga le rii Biel skiej BWA, za miesz czo ne we
wstę pie do wspo mnia ne go ka ta lo gu: „Każ da pra ca mó wi coś
o jej twór cy i o świe cie, któ ry go ota cza. Ję zyk pla stycz ny nie
ma swo je go je dy ne go al fa be tu. Mo że to być ję zyk abs trak cji,
geo me trii, me ta fo ry, re ali zmu, sur re ali zmu. Nie któ re pra ce pod -

da ne są ry go ro wi struk tu ry, w in nych kom po zy cja jest swo -
bod na, eks pre syj na. Są pra ce mi me tycz ne, od zwier cie dla ją -
ce rze czy wi ste przed mio ty czy pej za że, są por tre ty mniej lub
bar dziej prze kształ ca ne czy uni wer sa li zo wa ne, są pra ce sku -
pia ją ce się na wła snym me dium. Obok nie ru cho mych ob ra -
zów, któ rych wni kli we obej rze nie za le ży tyl ko od wraż li wo -
ści wi dza, po ja wia ją się fil my czy pra ce wi deo, na któ rych
po zna nie w ca ło ści trze ba prze zna czyć okre ślo ną ilość mi nut”.

Prze gląd do rob ku ar ty stów po dzi wiać moż na w ga le riach oraz
mu zeum w Biel sku -Bia łej. Dzie ła znaj du ją się w Ga le rii Biel -
skiej BWA, Mu zeum Hi sto rycz nym Sta rej Fa bry ce, Ga le rii Fo -
to gra fii B&B, a tak że Ga le rii PPP. Oprócz te go aż do
26 sierp nia 2018 r. trwa ją róż no rod ne, nie zwy kle in te re su ją ce
wy da rze nia to wa rzy szą ce Fe sti wa lo wi. Dla przy kła du 7 lip ca
br. od bior cy cie ka wi sztu ki mo gli po dzi wiać ją w dość nie co -
dzien nej prze strze ni. Na Szyn dziel ni miał miej sce wer ni saż wy -
sta wy Be skidz kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go BTF 2017.
Nie co póź niej w daw nym schro ni sku na Dę bow cu od bior cy ze -
tknąć się mo gli z pro jek tem „Et no” Be aty Boj dy.

Co wię cej, pierw szy raz w hi sto rii wy da rze nia ar ty ści wy -
szli na prze ciw od bior com sztu ki i za pro si li ich do swo ich pra -
cow ni, a za tem do miejsc, w któ rych na co dzień two rzą, pod -
da ją się swo jej we nie twór czej. Dni Otwar tych Pra cow ni od by ły
się w dniach 13-14 lip ca br. By ła to świet na ini cja ty wa po zwa -
la ją ca za in te re so wa nym le piej za po znać się ze sztu ką, z eta -
pa mi jej wy twa rza nia oraz wi zja mi kon kret nych ar ty stów. Do -
dat ko wo ca łość po łą czo na by ła z moż li wo ścią stwo rze nia
wła sne go dzie ła pod czuj nym okiem spe cja li sty.

Swo je miej sce pra cy ja ko pierw si za pre zen to wa li Ta ma ra
Ber dow ska oraz Le szek Oprzą dek. Z en tu zja zmem opo wie -
dzie li o tym, w ja ki spo sób pa trzą na sztu kę, któ rą sa mi kreu -
ją oraz jak prze bie ga ją ich pro ce sy twór cze. Jak sa mi twier -
dzą, cał ko wi cie się od sie bie róż nią, a przez to uzu peł nia ją.
Pod czas gdy Le szek Oprzą dek po tra fi stwo rzyć rzeź bę nie mal -
że z każ de go ma te ria łu, Ta ma ra Ber dow ska pod da je się ak tom
twór czym ni czym ini cja cji sza mań skiej, bez resz ty od ci na jąc
się od ota cza ją cej ją rze czy wi sto ści. Ko lej ną pra cow nią,
do któ rej mo gli śmy za wi tać by ło SO WA Stu dio. Wła ści ciel -
ka, Iza be la Ewa Oł dak, to ar tyst ka, któ ra spe cja li zu je się w two -
rze niu man da li oraz hip no ty zu ją cych ob ra zów. Jej pra cow nia
to prze strzeń, któ ra, jak sa ma twier dzi, słu ży od kry wa niu sa -
me go sie bie oraz roz wi ja niu na szych we wnętrz nych, nie jed -
no krot nie ukry tych ta len tów. Spę dze nie cza su w tym ma gicz -
nym, wy peł nio nym aro ma tem ka dzi deł miej scu by ło czy stą
przy jem no ścią. Re mi giusz Gryt oraz Alek san dra Chmiel
(Pra cow nia Ce ra mi ki Ke ra mos) tak że mi le nas za sko czy li,
umoż li wia jąc stwo rze nie wła sne go na czy nia na ko le garn car -
skim. Ostat nim punk tem Dni Otwar tych Pra cow ni by ła pra -
cow nia Bo Ja rosz ka, Ga le ria Fo to -Bo. To wła śnie tam po wsta -
ło wie le dzieł fo to gra fa. To ta jem ni cze miej sce nie sie z so bą
śla dy róż no ra kich pro ce sów twór czych, o któ rych skrom nie
opo wia dał sam twór ca.

Wśród fe sti wa lo wych im prez mie ści się rów nież pa nel dys -
ku syj ny z udzia łem ar ty stów uczest ni czą cych w Fe sti wa lu, któ -
ry od był się 3 sierp nia br. w Ga le rii Biel skiej BWA. Wy da rze -
nie po łą czo ne by ło z pre mie rą ka ta lo gu.

Biel ski Fe sti wal Sztuk Wi zu al nych to wy da rze nie nie tu zin -
ko we. Bez wąt pie nia po ru sza wie le za gad nień, uka zu je wie -
lość spo so bów pa trze nia na sztu kę, któ ra prze cież jest tak sze -
ro ko de fi nio wa na. 

■

Bielski Fes!wal

Sztuk Wizualnych   ALEKSANDRA DĘBIŃSKA
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Dziśo mo wie nie na wi ści usta -
wicz nie wy po wia da ją się

róż ne go ro dza ju au to ry te ty, za rów no
praw dzi we, jak i te „za de kre to wa ne”.
Prze strze ga ją przed tą zmo rą na szych
cza sów. Pi szą o tym zja wi sku so cjo lo -
dzy, an tro po lo dzy, po li to lo dzy, pu bli -
cy ści. Jed ni pi szą „ucze nie”, in ni
kom pe tent nie i uczci wie. Jest to te mat
mod ny, ale na der czę sto za stęp czy.
A naj czę ściej jest swo iste go ro dza ju
za sło ną dla cze goś in ne go, co wy ra sta
nie z prze my śleń, czy wraż li wo ści
ser ca a wy zna wa nej ide olo gii. Co kol -
wiek po wie dzieć o mo wie nie na wi ści
to z ca łą pew no ścią zgo dzi my się ze
stwier dze niem, że są to wy po wie dzi
ne ga tyw ne, a na wet skraj nie ne ga tyw -
ne. I za wsze emo cjo nal ne. Są prze ja -
wem pa nu ją cych ste reo ty pów, dys -
kry mi no wa nia i ne go wa nia wszel kiej
in no ści a tym bar dziej ob co ści.
O waż no ści pro ble mu – czy mo że
po trze bie po praw no ści po li tycz -
nej – świad czy de fi ni cja mo wy nie na -
wi ści po da na przez Ra dę Eu ro py.
Gło si ona, iż ter min ten okre śla
„wszyst kie for my eks pre sji, któ re roz -
po wszech nia ją, pod że ga ją, wspie ra ją
lub uspra wie dli wia ją nie na wiść ra -
so wą, re li gij ną, kse no fo bię, an ty se -
mi tyzm lub in ne for my nie na wi ści
wy ni ka ją ce z nie to le ran cji, łącz nie
z nie to le ran cją wy ra żo ną za po mo cą
agre syw ne go na cjo na li zmu i et no cen -
try zmu, dys kry mi na cją i wro go ścią
wo bec przed sta wi cie li mniej szo ści,
imi gran tów i osób ob ce go po cho dze -
nia”. A my – czy li jak to mó wi Te re -
sa Ho łów ka, „sza rzy lu dzie” – uwa ża -
my, iż mo wę nie na wi ści upra wia ją
in ni. To zna czy po li ty cy, dzien ni ka -
rze, ce le bry ci, ak to rzy, biz nes me ni...
Ale prze cież mo wa nie na wi ści kształ -
tu je na sze wy obra że nia. I tu ko ja rzy

mi się przy pi sy wa ne So kra te so wi
stwier dze nie, iż „Wiel kie umy sły roz -
ma wia ją o po my słach, śred nie o wy -
da rze niach, a ma łe o lu dziach”. Zaś
Ele anor Ro ose velt po noć do da wa ła,
że mó wie nie o lu dziach spro wa dza
się za zwy czaj do ich ob ma wia nia. I tu
ro dzi się jesz cze in ne sko ja rze nie.
Z czym? Kon kret nie z daw ną et no gra -
fią, któ ra u swe go za ra nia – ale i póź -
niej – zaj mo wa ła się tra dy cją, zwy -
cza ja mi, ob rzę da mi, oby cza ja mi.
A więc za cho wa nia mi znor ma li zo wa -
ny mi kul tu ro wo, czy li czymś ty po -
wym. Bo ga ta li te ra tu ra do ty czą ca
tych kwe stii do star cza nam spo ro wie -
dzy o pol skich re aliach, o kul tu rze,
o war to ściach. A tek sty pie śni chłop -
skich czy ro bot ni czych ob słu gu ją ce
owe zwy cza je in for mu ją o ostrej li nii
de mar ka cyj nej mię dzy praw dą a fał -
szem. A za tem pi sząc o et no gra fii
„fał szy we go świa dec twa” war to
zwró cić uwa gę na to, że wie le współ -
cze snych za cho wań to usta wicz na ob -
mo wa, po mó wie nie, oczer nia nie,
oszczer stwo, po ni ża nie i znie sła wia -
nie. A jak na to re agu ją ci, dla któ rych
bli ska jest re li gia? Czyż by za po mnie -
li, że ist nie je ósme przy ka za nie, któ -
re gło si: „Nie mów fał szy we go świa -
dec twa prze ciw bliź nie mu swe mu”.
Skąd się bie rze u nas prze ko na nie,
iż ob mo wa nie jest czymś na gan nym.
Prze cież w ten spo sób ska zu je my
tych, któ rych oczer nia my na cier pie -
nie. I za uważ my, że upra wia jąc owo
znie sła wia nie in nych two rzy my swo -
iste go ro dza ju na szą wspól no tę ka -
tów. 

Czyż by to był dziś wzór za cho wa -
nia czę ści z nas? Prze cież ma my aż
nad to du żo przy kła dów, że z lu bo ścią
i za ja dle mó wi my źle o są sie dzie,
o pa ni z wa rzyw nia ka, o li sto no szu.

Etnografia
„fałszywego
świadectwa”

MARIAN GRZEGORZ GERLICH

Ale przy znaj my, że naj chęt niej ob -
ma wia my i oczer nia my tak że
naj bliż szych, do brych zna jo mych
a tak że przy ja ciół. To dziw ne, na ce -
cho wa ne zło ścią za cho wa nie do ty -
czy tak że sfe ry ro dzin nej. Wro giem
sta je się dla nas sio stra, któ ra ze
wzglę dów mo ral nych nie go dzi się
na pew ne go ro dza ju dzia ła nia, czy
ro dzi ce, któ rzy nie chcą zgo dzić się
na ko lej ną funk cję usłu go wą, czy
mo że nie wol ni czą wo bec swo ich
dzie ci. Zo staw my jed nak pre zen ta -
cje dal szych przy kła dów. No, mo że
po za jesz cze jed nym. W za kła dzie
pra cy od cho dzi sta re kie row nic two.
Z go dzi ny na go dzi nę de mon stru je -
my im na szą nie chęć. To ob łu da? No
bo prze cież przez ca łe la ta prze ło żo -
nych ak cep to wa li śmy, a dziś kie dy
od cho dzą na wet nie po tra fi my im po -
dzię ko wać, a niepo da nie im kwia -
tów jest po pro stu do wo dem na szej
„uczci wo ści i od wa gi”. No cóż, ta cy
je ste śmy. Mo wa nie na wi ści to do -
me na in nych. My ko rzy sta my tyl ko
z kla sycz nych środ ków, ta kich jak:
wspo mnia ne ob ma wia nie, oczer nia -
nie. A je śli do te go do da my jesz cze,
że mo że my sko rzy stać z hej to wa nia
w In ter ne cie to przy znaj my, że dys -
po nu je my bro nią nie wy obra żal nie
sil ną i sku tecz ną. Jak że w tym kon -
tek ście wy da je się być nie dzi siej szy
ów pa pież z Ame ry ki po łu dnio wej
gdy prze strze ga i upo mi na, że na ru -
sza nie ósme go przy ka za nia jest
grze chem. Je śli je ste śmy przy wspo -
mnia nej et no gra fii to z ca łą pew no -
ścią – ta daw na i współ cze sna – do -
star cza ją nam bo ga te go ma te ria łu,
któ ry ilu stru je spo sób na sze go daw -
ne go god ne go za cho wa nia. Za tem
war to za sta no wić się nad war to ścia -
mi re al nie wy nie sio ny mi z do mu.
Prze cież każ dy współ cze sny gór no -
ślą ski dom to okre ślo na tra dy cja, ta
lo kal na, jak i ta kre so wa, czy tra dy -
cja tych, któ rzy przy by li tu w po szu -
ki wa niu pra cy. Zwróć my się za tem
do na szych przod ków. Nie za cho -
wuj my się tak, jak pe wien mój zna -
jo my, któ ry w gro nie ro dzi ny or dy -
nar nie kry ty ko wał swo je go zmar łe go
oj ca. Za co? Za to, że miał in ne po -
glą dy po li tycz ne. A po tem ob ma wiał
go tak że wśród in nych, tak na praw -
dę – czło wie ka pra co wi te go, ro dzin -
ne go, wy pę dzo ne go z Kre sów. A jak
re ago wać na te go, któ ry z iro nią
śmie je się z Gór no ślą za ków ja ko wi -
ce -Ży dów. Za tem kry ty kuj my ta kie
peł ne hi po kry zji po sta wy. Twórz my
wspól no tę nie zgo dy na ta kie ob łud ne
dzia ła nie. W prze ciw nym ra zie stwo -
rzy my i utrwa li my swo iste go ro dza -
ju nor mę spo łecz ne go przy zwo le nia
na czy nie nie Zła. 

■
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Kie dy przed pa ro ma ty go dnia mi
od by wa łem spo tka nie z miesz -

kań ca mi Wisz ni Ma łej, po ło żo nej
mię dzy Wro cła wiem a Trzeb ni cą, nie
mo głem im nie po wie dzieć, że na -
zwa ich miej sco wo ści od po wia da
brzmie nio wo pier wot nej po sta ci dzi -
siej szej wi śni, któ rą wła śnie by ła
wisz nia. Zde cy do wa ła się do niej na -
wią zać w ro ku 1945 Ko mi sja Na -
zew ni cza Urzę du Ra dy Mi ni strów,
dys po nu ją ca za pi sa mi Wisz na z ro -
ku 1300 i Wi sna z ro ku 1337.

Gdy z ko lei mó wię o Trze mesz nie,
sta rym gro dzie wiel ko pol skim le żą -
cym ko lo Gnie zna, przy po mi nam
o je go pier wot nej for mie Czrze mesz -
no – utwo rzo nej przy rost kiem – no
od wy ra zu czrzem cha, któ re go od po -
wied ni kiem we współ cze snym ję zy ku
jest cze rem cha, a w gwa rach wiel ko -
pol skich trzem cha. Zmia na Czrze -
mesz na na Trze mesz no to re zul tat
ogól nej zmia ny gru py spół gło sko wej
czrz na trz: rów nież pry mar na czrzo -
da zmie ni ła się na dzi siej szą trzo dę,
czrzon na trzon, czrzop na trzop,
a czrze śnia – na trze śnię (por. na zwy
miej sco wo ści: Trześń w pow. tar no -
brze skim i Trze śnia w pow. strze liń -
skim). Obec ne brzmie nia cze rem cha,
cze re śnia, cze rep zo sta ły wpro wa dzo -
ne ko ło XVII wie ku pod wpły wem
ru skim. Na zwy Trze mesz no, tak że
Trze me śnia (daw niej Czrze mesz -
na) – ko ło My śle nic, Trześń, Trze śnia
są, oczy wi ście, okre śle nia mi to po gra -
ficz ny mi, ozna cza ją cy mi miej sce,
gdzie ro sła cze rem cha, cze re śnia.

Snu jąc po wyż sze roz wa ża nia, bie -
gnę my śla mi do ślą skich gwar,
w któ rych też funk cjo nu ją na zwy
owo ców róż nią ce się od słów stan -

dar do wych, ogól no pol skich. Za cznij -
my od płon ki (płón ki) – „ja bło ni”
(„La toś nóm płón ki piyk nie ło bro -
dziy ły” – czy tam na str. 187 Ma łe go
słow ni ka gwa ry Gór ne go Ślą ska
z ro ku 2000 Bo że ny Cząst ki -Szy -
mon, Je rze go Lu dwi ga i He le ny Sy -
no wiec), „jabł ka” („Ma jóm te płón -
ki chro bo ki?” – tam że). 

W pier wot nym zna cze niu na to -
miast – „drze wa płon ne go, któ re nie
ro dzi owo ców” – uży wa się płon ki
(płón ki) w po łu dnio wych stro nach
Ślą ska: „Mu szy my sie na je siyń no -
we stróm ki (=drzew ka) po sa dzić,
bo te sta re to sóm sa me płón ki”
(tam że). In for mu ją rów nież o płon -
ce „drze wie płon nym, dzicz ce” tek -
sty sta ro pol skie, np. „Z na sie nia po -
spo li cie płon ka się ro dzi, a nie
drze wo do mo we” (Piotr Kre scen -
tyn: Księ gi o go spo dar stwie, Kra -
ków 1549).

Cho ciaż ogól ny agrest ma swo je
fo ne tycz ne wa rian ty ślą skie w po sta -
ciach an gryst, han grys, to prze cież
zna ne są rów nież lek sy kal ne wa rian -
ty szta chlo ki i wie prz ki: „Na żar (ł)
sie zie ló nych szta chlo ków i raź no
(=bie gun ka) go wziy na”, „Ło boc ino,
eli wie prz ki już do źrza ły w ło gród -
ku”, „Za pra wi łach szty ry krau zy
(=sło iki) wie prz ków” („Ma ły słow -
nik...” str. 250, 282).

Szta chlo ki to na wią za nie do nie -
miec kie go wy ra zu Sta chel be ere
– z cha rak te ry stycz ną ty po lo gicz ną
sub sty tu cją: od nie miec kie go zło że -
niu Sta chel + be ere uro bio no
przy rost ko wy de ry wat szta chlo ki.
Wie prz ki z ko lei są lek sy kal nym sko -
ja rze niem kształ tu owo cu agre stu
z wie prz kiem „wie przem, świ nią”. 

Nie miec ka for ma zło żo na Jo han -
nis be ere – „po rzecz ki” – tak że ma
swo je de ry wo wa ne ślą skie od po -
wied ni ki w po sta ciach świyn to jon ki,
wiyn to jon ki, jo han ki, ha ny skiś
(„Słow nik gwa ry ślą skiej” z ro ku
1996 Ilo ny i An drze ja Czaj kow skich
oraz Do ro ty i An drze ja Klu kow -
skich). Świę to jan ki – do po wiedz -
my – są zna ne rów nież po za Ślą -
skiem.

Na ko niec przy wo łaj my jesz cze
ślą skie od po wied ni ki ogól no pol skich
po zio mek i tru ska wek. Są to: po zim -
ki, po zim, po dzim ki (czyt. pod -zim ki
lub po dzim ki), bo dzin ki: „Jak jo ra -
da jym kóm pot z po dzim ków”, „Mo -
cie w ło gród ku po zim ki?” (Ma ły
słow nik…, s. 191, 197).

A sko ro za czę li śmy dzi siej szy od ci -
nek od Wisz ni Ma łej, do po wiedz my,
że spo śród drzew owo co wych szcze -
gól nie pro duk tyw na ja ko pod sta wa
sło wo twór cza nazw miej sco wych jest
ja błoń. Ma my prze cież Ja błon kę, Ja -
błon ną (lub Ja błon nę), Ja bło no wo,
Ja błoń – tak jak do naj po pu lar niej -
szych na zwisk w Pol sce na le ży Ja -
błoń ski, do któ re go mo że my do dać
for my Ja bło now ski, Ja bło niec ki, Ja -
błon kow ski, Ja błon ka, Jabł kie wicz,
Jab czyk, Ja bł czyń ski, Jab czyń ski, Ja -
bło kow, Ja błusz ko, Ja błu szew ski.

Cie ka we, że gru sza, grusz ka – spo -
ra dycz nie bę dą ca pod sta wą nazw
miej sco wych (Gru szów, Grusz czy ce,
Grusz czy no) – od zna cza ła się sil niej -
szą pro duk tyw no ścią w two rze niu
na zwisk: Grusz, Gru szak, Gru szek,
Gru szo wic, Gru szo wiec, Gru szy,
Gru szyc, Gru szy na, Grusz ka, Grusz -
kie wicz, Grusz czyk.

■

Płon ki,
wie prz ki
i świę to jan ki

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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Między
nutami

Od
je sie ni bę dzie my mieć no wą
pa nią dy rek tor w NO SPR. Na -

zy wa się Ewa Bo gusz -Mo ore, jest me -
na dże rem kul tu ry, a tak że wio lon cze -
list ką – ab sol went ką Aka de mii
Mu zycz nej im. K. Li piń skie go we
Wro cła wiu. Za stą pi Jo an nę Wnuk -Na -
za ro wą – na zy wa ną w me diach już
dziś „le gen dą NO SPR”. Jo an na
Wnuk -Na za ro wa – kom po zy tor ka
(ab sol went ka kla sy Krzysz to fa Pen -
de rec kie go w uczel ni kra kow skiej),
pe da gog mu zycz ny, mi ni ster kul tu ry
i sztu ki w rzą dzie Je rze go Buz ka
(1997-1999) pro wa dzi ła NO SPR
przez 18 lat ja ko ja ko dy rek tor na czel -
na i ar ty stycz na, współ pra cu jąc z Ga -
brie lem Chmu rą, Mi cha łem Klau zą,
a ostat nio Ale xan drem Lie bre ichem
ja ko pierw szy mi dy ry gen ta mi. Jej
udział – naj pierw ja ko mi ni stra, na -
stęp nie dy rek tor ka to wic kiej or kie stry,
w nie zwy kle waż nych przed się wzię -
ciach, ja ki mi by ły nada nie ka to wic kiej
„ra diów ce” sta tu su in sty tu cji na ro do -
wej (1999) oraz prze pro wadz ka do no -
wej sie dzi by (2014), prze są dził o ich
suk ce sie. Pol skie śro do wi sko mu -
zycz ne jest jej wsze la ko zo bo wią za -
ne w pierw szym rzę dzie za uru cho -
mie nie i kon se kwent ne roz wi ja nie
bez kon ku ren cyj nej w ska li świa to wej
ak cji pro mo wa nia ro dzi mej twór czo -
ści. Nie ba cząc na tren dy zwią za ne
z glo ba li za cją, li kwi da cją ba rier czy
„uryn ko wie niem”, któ re zdo mi no -
wa ły pol ską po li ty kę kul tu ral ną prze -
ło mu stu le ci, Wnuk -Na za ro wa za -
czę ła ukie run ko wy wać NO SPR
na współ cze sną mu zy kę pol ską. Za -
czę ło się od wy ko nań no wych utwo -
rów Krzysz to fa Pen de rec kie go i Wi -
tol da Lu to sław skie go w ra mach
kon cer tów abo na men to wych, na stęp -
nie przy szła ko lej na dzie ła Woj cie cha
Ki la ra i Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie -
go. Jesz cze w sta rej sie dzi bie przy pla -
cu Sej mu Ślą skie go od by ły się pierw -
sze mi ni -fe sti wa le dzieł tych
kom po zy to rów, za opa trzo ne w atrak -
cyj ne, przy cią ga ją ce pu blicz ność na -
zwy: „Ma ra ton twór czo ści Hen ry ka
Mi ko ła ja Gó rec kie go”, „Dzień Ki la -
ra”, „Noc Ki la ra”. W ro ku 2004 zor -
ga ni zo wa no wspól nie z PKP se rię ob -
jaz do wych kon cer tów pod na zwą
„Po ciąg do mu zy ki Ki la ra”. Au ten -
tycz ny po ciąg wiózł mu zy ków
NO SPR ze Lwo wa – ro dzin ne go
mia sta kom po zy to ra do Czę sto cho wy.
Za trzy my wa no się na dwor cach i tam
gra no kon cer ty. Dwa la ta póź niej
NO SPR -owi cze wsie dli w Gdy ni – ro -
dzin nym mie ście Wnuk -Na za ro -
wej – na sta tek Dar Mło dzie ży, by od -
być po dróż kon cer to wą do por tów
bał tyc kich.

W ro ku 2005 Wnuk -Na za ro wa zor -
ga ni zo wa ła pierw szy fe sti wal no -

MAG DA LE NA DZIA DEK

wych dzieł kom po zy to rów pol skich
pod na zwą Fe sti wal Pra wy ko nań
NO SPR. Ta zor ga ni zo wa na z wiel kim
roz ma chem im pre za, obej mu ją ca kon -
cer ty sym fo nicz ne i ka -
me ral ne i przy cią ga ją ca pol skich
kom po zy to rów wszyst kich po ko leń,
two rzą cych w kra ju i za gra ni cą, ry -
chło sta ła się naj waż niej szym fo rum
pre zen ta cji współ cze snej pol skiej
twór czo ści mu zycz nej. W tej funk cji
z po wo dze niem za stą pi ła „War szaw -
ską Je sień”, któ ra w ostat nich de ka -
dach sta ła się fe sti wa lem, by tak
rzec, ma ło -pol skim. Ideą Fe sti wa lu
Pra wy ko nań by ło udo stęp nie nie es tra -
dy ra dio wej or kie stry wszyst kim pol -
skim au to rom no wych dzieł, nie za leż -
nie od ich wie ku, po zy cji
w śro do wi sku, czy pre fe ro wa nej es -
te ty ki. Im pre za nie zwy kle po mo gła
au to rom mło dym oraz two rzą cym
za gra ni cą, nie mó wiąc już o jej
suk ce sie to wa rzy skim. Przed tem je -
dy nie w oko li cach „War szaw skiej
Je sie ni”, tu dzież w ra mach od by wa -
ją cych się co czte ry la ta Wal nych Ze -
brań Związ ku Kom po zy to rów Pol -
skich pol scy twór cy mie li oka zję
spo tkać się w więk szej gru pie.
Przy Fe sti wa lu Pra wy ko nań te go ro -
dza ju oka zji by ło do wo li; rów nież
i słu cha cze mo gli wresz cie zo ba -
czyć, jak wy glą da „w re alu” ten i ów

kom po zy tor, czy kry tyk. W sta rej
sie dzi bie NO SPR – „Bia łym Do mu”
at mos fe ra by ła nie co sier mięż na.
Za miast ka dzi deł wą cha li śmy opa ry
z kuch ni re stau ra cji Hip no za, a do to -
a let i szat ni scho dzi ło się po z ro ku
na rok co raz bar dziej zde ze lo wa nych
scho dach, omi ja jąc stra szą ce pust ką
ga le rie sztu ki (jed na z nich na zy wa -
ła się wła śnie Pu sta). Po prze pro wadz -
ce na Plac Woj cie cha Ki la ra zro bi ło
się bar dziej ele ganc ko, ale i – dzię ki
pa ni Jo an nie – bar dziej przy jaź nie,
swoj sko, do mo wo. „NO SPR to dom
pol skich kom po zy to rów” – brzmia ło
ulu bio ne po wie dze nie pa ni dy rek tor.
Od no si ło się zresz tą nie tyl ko do kom -
po zy to rów. No wy gmach NO SPR
otwarł bo wiem po dwo je dla wszyst -
kich zna czą cych ślą skich ze spo łów
mu zycz nych. Swo je sta łe sa le i dni
kon cer to we ma ją tu Or kie stra Mu zy -
ki No wej, Kwar tet Ślą ski, Ze spół
Śpie wa ków „Ca me ra ta Si le sia”,
mu zy cy jaz zo wi, mu zycz na mło dzież
itd. W pięk nych wnę trzach no we go
gma chu, któ ry ktoś fi glar nie na zwał
„no wą per łą zie mi ślą skiej”, skon cen -
tro wa ło się de fac to ca łe ży cie mu -
zycz ne Ka to wic. I nie tyl ko – miej sce
to sta ło się tak że cen trum ży cia
to wa rzy skie go dla miesz kań ców gór -
no ślą skiej me tro po lii i oko lic, cią gną -
cych się od Kra ko wa po Wro cław
i Łódź. Przy cho dzą tu za rów no wy -
traw ni me lo ma ni, jak i no wi cju sze,
upra wia ją cy „per for mans toż sa mo -
ścio wy”, co ozna cza, że wi du je się
świet ne stro je i jesz cze świet niej sze
mi ny. Przy cho dzą se nio rzy i ma łe
dzie ci, wy trwa le edu ko wa ne przez ro -
dzi ców, krą żą sa mot ni, pa ry, for mu -
ją się przy ja ciel skie kół ka. Więk -
szość pu blicz no ści po ja wia się
na dłu go przed roz po czę ciem kon cer -
tu. Kwit nie ży cie to wa rzy skie, sto li -
ki ka wo we oku pu je za do wo lo ny,
wręcz roz en tu zja zmo wa ny tłum.
Obec ność te go tłu mu to naj bar dziej
wi docz ny efekt pra cy Jo an ny Wnuk -
-Na za ro wej z NO SPR. Wy star czy
so bie przy po mnieć, że w la tach 80.
i 90. w Ka to wi cach nie by ło mo dy
na kon cer ty or kie stry ra dio wej, zresz -
tą nie by ło ich du żo. To, że z pla ców -
ki bę dą cej w za sa dzie eks po zy tu rą
war szaw skiej „cen tra li”, skon cen tro -
wa nej na pra cy na gra nio wej i wła ści -
wie za mknię tej „na mia sto”,
NO SPR sta ła się po wszech nie do stęp -
ną, przy ja zną i atrak cyj ną dla lu dzi in -
sty tu cją pu blicz ną, jest re zul ta tem
świa do mej po li ty ki Jo an ny Wnuk -Na -
za ro wej, oso by ko cha ją cej mu zy kę,
ko cha ją cej ar ty stów i pu blicz -
ność – z wza jem no ścią. Cóż, w Ka -
to wi cach skoń czy ła się pew na epo ka. 

■

Ko niec
epo ki
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T
y tuł ogło szo ne go w 1999 ro ku to mi -
ku Bar ba ry Gro chol skiej -Kur ko -

wiak – Pod otwar tym nie bem – su ge ru -
je, że w ple ne rze ra ny za bliź nia ją się nie
mo cą in te lek tu al nej te ra pii, ale wła ści -
wie i zwy czaj nie. Dla więk szej przej rzy -
sto ści li rycz nej ofer ty wy bra no fo to gra -
ficz ną okład kę. Bez wąt pli wo ści
wi dzi my au tor kę, uwiecz nio ną jed nak
nie przy biur ku lub na tle wy cho dzą ce -
go na ogród okna, ale w ko stiu mie nar -
ciar ki. Wszyst ko za tem wska zu je, że pra -
gnę ła przy po mnieć czy tel ni kom
o waż nej (wy bit nie wy ko ny wa nej) ro li.
Ośnie żo ne wierz choł ki gór na dru gim
pla nie są po nad cza so we. Jak za wsze, gdy
za mie rza się je wy ko rzy stać w ce lach ilu -
stra cyj nych, za świad cza ją, że o por tre -
ty i au to por tre ty, a tak że o pro wo ka cje
li te rac kie i przy go dy z na tu ry we wnętrz -
ne – ła twiej we wnę trzu pej za żu. 

Do ta kich przy gód za pra sza się in nych,
a na wet z ni mi roz ma wia lub coś z prze -
ko na niem ko mu ni ku je. Współ au to rem
wier sza Szkół ka nar ciar ska jest ma ło let -
ni adept gór i nart: „(...) mó wi łam: / do -
brze jest po lu bić trud // wła ści wie nic //
a on / zo ba czył skrzy dła osła nia ją ce /
i wziął mnie za anio ła stró ża”. Nie do -
wia du je my się, czy ta dzie cię ca de kla -
ra cja, nie wąt pli wie nie do koń ca tyl ko
z te go świa ta, do cze ka ła się od po wie dzi.
Jej wa riant czy moż li we echo za błą dzi -
ło do ko lej nej no tat ki: „wy rzu ca my pió -
ro pu sze zim na / raz skrzy dło anio ła / raz
noc nej fa li roz prysk w skal ne brze gi”.
Zda rza się więc, że nie tyl ko sa mi gra -
my w ży cie, ale że o coś gra ją z na mi gó -
ry bądź mo rza. By wa tak na wet wów -
czas, gdy – w zgo dzie z jesz cze jed nym
li rycz nym za pi sem – „nie ba nie ma / tyl -
ko ścia na i ka mień i głaz”. Na wiersz za -
tem otwie ra nas na wet to nie bo, któ re -
go nie wi dać al bo któ re go ni gdy nie
bę dzie na pew no. Mo że zresz tą coś
waż ne go i nie głu pie go dzie je się z na -
mi nie ty le pod nie bem, ile przed nim,
jak przed drzwia mi, któ re za mknię to
na głu cho, na klucz lub opie czę to wa no
tyl ko na chwi lę. 

Me ta fo ra spor to wa, gdy po nią się -
gnąć, ni cze go no we go w świe cie nie jest
w mo cy od sło nić i nie przy no si żad nej
szcze gól nej po cie chy. W wier szu Wnu -
kom Bar ba ra Gro chol ska -Kur ko wiak
pi sze: „Już was nie do go nię / już się co -
fam / od pa dam w przed bie gu // już się
ni cze go nie na uczę”. Od pa da nie u pro -
gu ry wa li za cji, w przed bie gu, to los tych,
któ rzy prze gry wa ją, nie ma ją na ty le ta -
len tu bądź de ter mi na cji, dla uzyskania
w bie gu na ja kimś dy stan sie do bre go wy -
ni ku. W ży ciu, pod nie bem da ne go
wszyst kim sta dio nu, jest chy ba jesz cze
trud niej, bo wszyst ko dzie je się
przed bie giem głów nym, przed fi na łem,
przed śmier cią. Bo ha te ro wie in nej li rycz -
nej fa bu ły – Mi strzo wie – tyl ko po zor -
nie ma ją le piej, gdy uwię zie ni „w okrzy -
kach tłu mu co wkrót ce od pły nie”,
prze ży wa ją gorz ką chwa łę „z me da -
lem cięż kim na pier si zdy sza nej”. Mo -
że na wet, kie dy tak „sto ją w hym nach
i szar fach”, są bar dziej od in nych sa mot -

ni w swym lo sie, bo już wie dzą, że na -
wet do sko na le przy go to wa ni, sil ni i na -
wy kli do zno sze nia nie ludz kich wy sił -
ków, nie do go nią ni gdy ani ży cia, ani
wła sne go zmę cze nia. 

Wiersz Tre ner ka przy no si spo strze że -
nie, że „(...) nie wy star czy / skó rę wy po -
le ro wać / kształt nadać cia łu / iskrę
mię śniom”. Dla te go, że za rów no upra -
wia jąc sport, jak i uży wa jąc ży cia, trze -
ba so bą roz po rzą dzać roz trop nie. Tak cia -
ła, jak i my śli, choć by śmy naj dłu żej ży li,
do koń ca na szych dni wy sta wia jąc sie -
bie w za wo dach, wy star czy na krót ko.
Za trzy ma na gdzie in dziej, w in nym tek -
ście, re flek sja pod mio tu – „Jesz cze bie -
gnę / i zbie ram / czu le / śla dy two jej obec -
no ści” – jest mo że ba nal na, ale na swój
spo sób dra ma tycz na, bo za da wa nie so -
bie pa mię ci uzna je się za kon tro lę od de -
chu. Bez tej kon tro li bie ga nie naj praw -
do po dob niej nie ma sen su, a je że li coś
zbie ra ne jest „czu le”, to dla te go, że od -
czu wa się ból, od czu wa się mę kę ba nal -
ną, gdyż zmy sło wą. W szcze gól nych,
uza sad nio nych uczu cio wo – lub li te rac -
ko – przy pad kach rze czą ludz ką jest ni -
gdzie nie do bie gać i ni cze go nie wie dzieć
na pew no. Tak przy naj mniej wy ni ka
z wier sza, któ re go ty tuł – Trze cie go lip -
ca – mógł by otwie rać no tat kę w dzien -
ni ku: „Już nie pa mię tam / czy czas biegł
prze sko czył / czy wlókł się bez koń ca /
od chwi li jed nej jak błysk”.

Umie ra nie z wier sza Śmierć nad mo -
rzem jest wła ści wie nie wi docz ne, jak by
tro chę onie śmie lo ne, za wsty dzo ne i pra -
gną ce ukryć się przed so bą. Uto nął je -
de na sto let ni chło piec i ra tow ni cy za nur -
ko wa li w po szu ki wa niu to piel ca – „jak
del fi ny / mięk ko do tknąw szy sto pą wo -
dy / w głę bi zni ka ją zie lon ka wej”. Je ste -
śmy pew ni, że wy ko na ją swo ją pra cę,
wy do bę dą z wo dy cia ło, przy wró cą je
bli skim i ża ło bie. W ga da tli wym świe -
cie nie bę dzie jed nak żad nej pau zy, nic
się nie zmie ni. Mi mo że „mo rze hu -
czy” – tak jak ma w zwy cza ju al bo do -
tkli wiej – lu dzie czy ta ją sie bie z otwar -
tej, sło necz nej książ ki: „we so ło wska ku ją
do fa li / któ ra wy no si ich na pia sek syp -
ki / a na za to ce roz pę dzo ne ża gle we so -
ło i spraw nie / krą żą / zma ga jąc się z wia -
trem”. W igrasz kach ża gli, w ich
spraw nej – z wia trem lub pod wiatr – wę -
drów ce jest ży cia ty le, ile trze ba, ani wię -
cej, ani mniej. Je de na sto let ni chło piec nie

mu si się już zma gać ani z wia trem, ani
z wo dą. Uto nął. Nie na ru sza po rząd ku
rze czy. Na kry ty ja kimś płót nem od po -
czy wa na nie ru cho mym pia sku pla -
ży – jak we wnę trzu klep sy dry, w któ -
rej za trzy mał się czas.

Z bie giem cza su, z je go upły wem, po -
wta rza ją się ob ra zy i kra jo bra zy, a wi do -
ki na ży cie od mie nia ją co naj wy żej de -
ta le. Na wet na ka me ral nej ne kro po lii,
od wie dza nej je sie nią, moż na do strzec już
tyl ko – „w (...) po mie sza niu rze czy / spa -
da ją cych i od la tu ją cych” – czy jeś „du -
sze prze źro czy ste”. Mo że to nie du sze
zresz tą, a za mglo ne na grob ki. Któ re goś
dnia spad nie śnieg i bę dą przy po mi na -
ły zim ne ka mie nie. 

W li rycz nych za pi skach Bar ba ry Gro -
chol skiej -Kur ko wiak du żo jest śnie gu
i bie li, róż nych wa lo rów śnie gu i bie li.
W wier szu Mó wię ci o tych gó rach
zwie rza się ko muś obec ne mu lub nie obec -
ne mu: „Mó wię ci o tych śnie gach / nie że -
byś za zdro ścił / nie że byś się smu cił / żeś
od le gły // ale / że by przed to bą cho dził
blask”. Ta ki blask, ta kie świa tło ma tak -
że wie le wa lo rów. Mo że trze ba być wier -
nym bie li i kie dyś – jak pra gnie przy po -
mnieć wiersz O umie ra niu – do niej
po wró cić: „(...) otwo rzysz się bia ły jak
kar ta / ca ły zwró co ny ku świa tło ści”. Ale
sil niej od tej lub jej po dob nym obiet ni cy
prze ma wia do mnie re la cja z co dzien no -
ści: „mie szam bar wy i bie le / w smu gę
słoń ca w dech wia tru // rę ce gru be oło -
wia ne łą czę z cie niem / czo ło za nu rzam
w pla mę chło du”. Tej re la cji da ła au tor -
ka ty tuł Skoń czo ne pra nie. Gdy by
wszyst kie na sze prze ście ra dła, po dusz -
ki i koł dry za wie sić na tle gór, po dob ne
by by ły do pła tów śnie gu, któ ry śni się
lu dziom i Bo gu. ■

Rok olim pij ski 

RYSZARD JASNORZEWSKI

Dostatek bieli

Re dak cja mie sięcz ni ka „Śląsk” prze -
pra sza Au tor kę wier szy opu bli ko wa -
nych na stro nie 39 w nu me rze 7 (272)
/2018 mie sięcz ni ka Śląsk za ty tu ło wa -
nych Odej ście po ety oraz Odej ście z ży -
cia za błąd w dru ku. Pra wi dło wy za pis
na zwi ska Au tor ki po wi nien brzmieć
Sta ni sła wa Ka lus. Prze pra sza my.

Re dak cja
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Pro fe sor
Ire ne usz Opac ki

MARIAN KISIEL
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Był cha ry zma tycz nym mów cą. Kie -
dy za czy nał wy kład, wcho dził

w so bie zna ny świat. Po zor nie nie -
obec ny, roz ma wia ją cy tyl ko ze swo -
imi my śla mi, nie tra cił kon tak tu ze słu -
cha czem. Wie dział, że mu si nad nim
za pa no wać. Mo du lo wał głos na wie -
le spo so bów, po ta ki wał gło wą, gdy
chciał za ak cen to wać ja kąś myśl, dla
roz luź nie nia wąt ku wpla tał cza sem

aneg do tę. Ni by try skał ener gią, a jed -
nak po wy kła dzie wi dać by ło je go
zmę cze nie. Tak jest, kie dy sztu kę
ora cji trak tu je się po waż nie, a nie dla
po kla sku. Ire ne usz Opac ki uwa żał
wy kład za naj wyż szą for mę aka de mic -
kie go dys kur su. W od róż nie niu
od spra woz daw ców uni wer sy tec kich,
któ rzy pro wa dzi li kurs od li nij ki, on
przed sta wiał w nim swo ją wi zję li te -

ra tu ry. Alek san der Na wa rec ki pi sał
o tych wy kła dach: „Prze kro cze nie
pro gu mo wy jest gło śne i do bit ne. Ma
być zda rze niem. Sło wa na bie ra ją cię -
ża ru i mo cy. Mo wa sta je się prze mo -
wą. Krzep nie w re to rycz nym kształ -
cie. Ła two ją za pa mię tać, nie spo sób
jej zlek ce wa żyć, trud no jej się prze ciw -
sta wić” (Zna jo mym go ściń cem, 1993,
s. 181). W swo ich wy kła dach Pro fe -
sor kon cen tro wał się za sad ni czo na ro -
man ty zmie, sku piał na kwe stiach dla
te go cza su naj waż niej szych, na tym,
co na zy wał „ro man tycz ny mi prze ło -
ma mi”. Owe „prze ło my” to – naj ogól -
niej rzecz uj mu jąc – róż ni ce mię dzy
epo ka mi, prze mia ny we wnętrz ne bo -
ha te ra, ewo lu cje form po etyc kich,
świa to po glą do we spo ry i po le mi ki. 

Na py ta nie, ja kie mu kie dyś za da łem
(Ro man tyzm to wal ka o od dech,
„Śląsk” 1996, nr 2): „Dla cze go ro man -
tyzm?” – i czym uwio dła go ta epo ka,
że po świę cił jej swo je ży cie, „od naj -
du jąc ro man tycz ne śla dy za grob ne
rów nież w li te ra tu rze po ro man ty zmie?
Świa to po glą dem? Spe cy ficz nym,
na wskroś ludz kim od czu wa niem?
Sfe rą na ro do wej mi to lo gii? A mo że
na tę mi łość mia ło wpływ do mo we
wy cho wa nie?” – od po wie dział tak:
„My ślę, że wszyst kie te czyn ni ki de -
cy do wa ły. Po cho dzę z do mu kre so we -
go, z Kre sów Wschod nich, gdzie wie -
le rze czy sprzy ja ło za pa trze niu
w dzie dzic two ro man ty zmu. Bi blia do -
mu mo je go dzie ciń stwa: Mo hort Win -
cen te go Po la w pięk nym, ilu stro wa -
nym wy da niu, rzecz o straż ni ku
pol sko ści Kre sów. Zresz tą „Mo hort”
to rów nież oku pa cyj ny pseu do nim
kon spi ra cyj ny mo je go Oj ca. Pej zaż
pol sko -ukra iń skie go Po do la, zry te go
ja ra mi – jak z Ma rii Mal czew skie go.
At mos fe ra dzie ciń stwa z lat oku pa cji:
ukra iń skie rze zie, re al na re pli ka Zam -
ku ka niow skie go Gosz czyń skie -
go. I nie sły cha nie sil ne po czu cie toż -
sa mo ści na ro do wej, cha rak te ry stycz ne
chy ba dla każ de go pol skie go do mu
na Kre sach, for mo wa ne go w ty glu
spo łecz no ści wie lo na ro do wej, pol -
skiej, ukra iń skiej, ży dow skiej… To
dzie ciń stwo. Póź niej tzw. re pa tria cja,
przy mu so wa po dróż na Zie mie Od zy -
ska ne. I bli skość kli ma tu li te ra tu ry
emi gra cyj nej pol skie go ro man ty zmu,
prze nik nię tej tę sk no tą do utra co nej
„ma łej oj czy zny”, „kra ju lat dzie cin -
nych” – tym bar dziej że pej zaż Ślą ska
był tak od mien ny od pej za żu ro dzin -
ne go Po do la. By li śmy, oczy wi ście,
w Pol sce – ale z da la od ro dzi mej „ma -
łej oj czy zny”, jak by na wy gna niu,
na przy mu so wej emi gra cji. To ro dzi -
ło bli skość tam tej, ro man tycz nej li te -
ra tu ry, nie ja ko w spo sób na tu ral ny.
A póź niej jesz cze – mło dość uni wer -
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sy tec ka, okres stu diów. Tak się zło ży -
ło, że mo je po ko le nie doj rze wa ło
i od by wa ło stu dia w la tach pięć dzie -
sią tych, w okre sie naj sil niej szych pre -
sji sta li ni zmu, w pierw szej po ło wie
tych lat. Stu dio wa łem w Ka to lic kim
Uni wer sy te cie Lu bel skim, zna nym
w tam tych la tach ja ko „przy sta nek
Wol no ści” – ośro dek, w któ rym z jed -
nej stro ny nie sły cha nie sil nie od czu -
wa ło się pre sję ze wnętrz ną, z dru giej
o spra wach tych mó wi ło się otwar cie,
ję zy kiem lu dzi wol nych. I ta idea
wol no ści, cen tral na idea wła śnie ro -
man ty zmu, od czu wa na i ma ni fe sto wa -
na ja ko bunt prze ciw pre sji za bor cy,
w tam tych la tach na KUL -u by ła bar -
dzo moc no od czu wa na i kul ty wo wa -
na. I to rów nież po wo do wa ło po czu -
cie bli sko ści li te ra tu ry wła śnie
ro man tycz nej. Do brze to od da ją sło -
wa Ma rii Ja nion, któ ra na ja kiejś
póź niej szej kon fe ren cji po wie dzia ła,
że ro man tyzm był tym, co po zwa la ło
nam wte dy od dy chać. My – na KUL -
-u – od dy cha li śmy peł ną pier sią.
Dzię ki przede wszyst kim stu dio wa niu
po ezji ro man tycz nej u pro fe so ra Cze -
sła wa Zgo rzel skie go. Ską di nąd – też
kre so wia ka wi leń skie go”. 

Pro fe sor Ire ne usz Opac ki – ba dacz
po ezji pol skiej XIX i XX wie ku, je -
den z głów nych ar chi tek tów za głę -
biow skiej i ślą skiej po lo ni sty ki. Je go
por tret wła ści wie na le ża ło by za cząć
od koń ca, a nie od po cząt ku. Kie dy
umarł, nad Za głę biem Dą brow skim
i Ślą skiem roz po starł się płaszcz pie -
kiel nej du cho ty. Słoń ce pra ży ło nie -
mi ło sier nie jak w mło do pol skich
wier szach o za mie ra niu świa ta. Ża łob -
ni cy, któ rych przy by ło wię cej niż
moż na się by ło spo dzie wać, nie we -
szli do – ob li czo nej na skrom ny na -
jazd – ka pli cy w so sno wiec kiej Dań -
dów ce, na gło śnie nie nie zda ło
eg za mi nu. Wszyst ko jak by wbrew
pro chom, ja kie wy sta wio no na wprost
oł ta rza, wbrew ko ściel nej zwierzch -
no ści, któ rej prze wod ni czył bp Adam
Śmi giel ski – i wbrew te mu dniu,
któ ry od sy łał do wspo mnień, a nie
do smut ku. Bo te go dnia – daw no te -
mu – za czę ła się bi twa pod Goł ko -
wem, te go dnia Jó zef Pił sud ski od mó -
wił zło że nia przy się gi ce sa rzom
nie miec kie mu i au stro -wę gier skie -
mu. Hi sto ria sprzed lat Pro fe so ro wi,
któ ry o niej pa mię tał, przy po mnia ła
się w je go dniu ostat nim. Po wie -
dzia łem wte dy swo je pierw sze w ży -
ciu po że gna nie. Nie pa mię tam, co po -
wie dzia łem. Za bie ra jąc się dzi siaj
za ten por tret, kil ka na ście lat po zgo -
nie Pro fe so ra i w czter dzie sto le cie
zna jo mo ści z nim (oka zjo nal nej, dal -
szej, bliż szej), chciał bym go przed sta -
wić nie ja ko czło wie ka, choć o nim

tak że po wiem, ale ja ko uobec nio nej
w prze strze ni kul tu ry – oso bo wo ści. 

„To był ktoś”. Tak zwykł ma wiać
o waż nych per so nach na sze go
cza su Fe liks Netz. Tak, Ire ne usz
Opac ki – ja kimś sza tań skim chwy -
tem – wszedł od ra zu w za głę biow -
sko -ślą skie śro do wi ska na uczy -
ciel skie, na uko we i kul tu ral ne
i zdo mi no wał je swo ją oso bo-
wo ścią. Kie dy przy szedł do Uni wer -
sy te tu Ślą skie go w ro ku 1973, by ło tu
ra czej ubo go. Pro wa dzo ne ba da nia li -
te ra tu ro znaw cze by ły skrom ne, a ich
wy nik sła by. Nie za leż nie od do brych
opi nii, ja ki mi ob da rza ją ucznio wie
swo ich na uczy cie li, nie by ło tu li de -
ra. Mą drzy i dow cip ni wy kła dow cy
nie po tra fi li stwo rzyć szkół ba daw -
czych, po nie waż ogra ni cze ni wła sną
wy obraź nią, bądź moż li wo ścia mi,
nie dą ży li do wy ra zi sto ści. Na wet
na ob sza rze ba dań ślą sko znaw czych
nie po ja wi ły się żad ne zna czą ce tek -
sty, do któ rych mo gli by śmy się gnąć.
Do po lo ni sty ki cza sów WSP moż -
na by od nieść sło wa, ja kie skie ro wał
w ro ku 1974 do śro do wi ska mło do li -
te rac kie go Edward Zy man: „ci si
nad wy raz nie wa dzą ni ko mu”. 

By ła to po lo ni sty ka przy czyn ków
i ko niek tur, za mknię ta w krę gu pa ru
na zwisk. Mo że tak wi dzia no ro lę
uczo ne go w WSP, ale je śli tak, to by -
ło to wi dze nie ab so lut nie mi ni ma li -
stycz ne. Sta ra szko ła hi sto rycz no li te -
rac ka nie wpusz cza ła w swo je
sze re gi my śle nia no wo cze sne go,
nad in ter pre ta cję przed kła da ła fak to -
gra fię, wpły wo lo gię i nu żą cą re cep cję.
Za miast bły sków in dy wi du al no -
ści – nud ne re fe ro wa nie sta no wisk. Za -
miast od kryć – zgo da na od kry cia in -
nych. Przy by cie Opac kie go (ale nie
tyl ko je go) by ło więc dla te go śro do -
wi ska zba wien ne i okrop ne. Czter dzie -
sto la tek – am bit ny, elo kwent ny, spraw -
ny re to rycz nie, czu pur ny, zna ją cy
swo ją war tość, ma ją cy do bre kon tak -
ty z ogól no pol skim śro do wi skiem
po lo ni stycz nym, nie uzna ją cy przy -
czyn ków i aka de mic kiej mi mi kry – to
mu sia ło cie szyć i zgrzy tać. Cie sząc,
zgrzy ta ło. Krzysz tof Kło siń ski na pi -
sał: „Pro fe sor Opac ki ist nie je w na szej
świa do mo ści ja ko oso bi stość ży cia na -
uko we go i kul tu ral ne go, a tak że ży cia,
jak to po wie dzieć, aka de mic kie go,
edu ka cyj ne go, wy cho waw cze go
na Ślą sku i w Za głę biu. Ak cen tu jąc
wy miar oso bo wy, chcę pod kre ślić
wła śnie osob ność, by cie oso bą, któ rej
nie da się w ża den spo sób spro wa dzić
do ja kiejś zbio ro wo ści, nie po wta rzal -
ność, brak de ter mi nu ją ce go za bar -
wie nia ko lo ry tem lo kal nym”. 

Ma gi ste rium na pi sał u Cze sła wa
Zgo rzel skie go, wów czas do cen ta

i nie ba wem pro fe so ra, ale wte dy te
róż ni ce sta no wisk – pro fe sor, do -
cent – li czy ły się mniej, bo czas był
in ny i ina czej pa trzo no na oso bo wość
na uko wą. Zgo rzel ski był Mi strzem nie
dla te go, że stał za nim ogól nie zna ny
i trud ny ży cio rys, ale dla te go, że
włą czył w głów ny nurt my śle nia hu -
ma ni stycz ne go naj waż niej sze osią -
gnię cia li te ra tu ro znaw stwa swo je go
cza su. By ło wia do mo, że struk tu ra -
lizm (a wcze śniej ro syj ska szko ła
for mal na) zdo mi nu je my śle nie po lo -
ni stycz ne. To by ła al ter na ty wa dla wą -
sko zo rien to wa ne go mark si zmu, któ -
ry – prze cież nie tak głu pi – re du ko wał
jed nak pod miot do so cjo lo gicz nej
oso by, jak że nie miesz czą cej się w ob -
rę bie jej prze żyć i do znań. A prze ży -
cia i do zna nia to wła śnie – ro man -
tyzm. Zgo rzel ski wie dział, że
struk tu ra lizm z ma te ma tycz ny mi
wiąz ka mi re la cji nie za bi je li te ra tu ry.
Bo struk tu ra lizm to tak że otwar cie
na sztu kę in ter pre ta cji. Zgo rzel ski
struk tu ra li stą nie był, choć go ce nił.
Opac ki wy niósł z tej szko ły sza cun -
ku ideę zwią za nia: struk tu ra jest pod -
sta wą do dal szych sta rań o wy ja -
śnie nie sen sów.

Ma gi ste rium po wsta ło w ro ku 1957,
a czte ry la ta póź niej opu bli ko wał je
pod ty tu łem Ewo lu cje bal la do wej
opo wie ści. Za gad nie nie nar ra to ra
i nar ra cji w bal la dzie lat 1822-1920.
W tej roz praw ce za zna czo ne zo sta ły
głów ne po la za in te re so wań ba da cza
i je go warsz tat. Przede wszyst kim po -
ka zał się tu ja ko zwo len nik ta kie go
tłu ma cze nia li te ra tu ry, gdzie praw dy
ogól ne wy pro wa dza się z „ma te ria łu
ana li tycz ne go”, ten zaś – jak czy ta -
my – „z jed nej stro ny po zwa la
na opar cie ro zu mo wa nia o kon kret,
z dru giej na za ry so wa nie in dy wi du -
al nych kon kre ty za cji zbież nych za sad
struk tu ral nych w po szcze gól nych
utwo rach” (s. 9). Mó wiąc ina czej: naj -
pierw zbie ra my ma te riał, a na stęp nie
szu ka my hi sto rycz no li te rac kie go kon -
kre tu i od no si my go do struk tu ry
utwo ru. (Pi sał o tym Opac ki w stu -
dium Ge no lo gia i hi sto rycz no li te -
rac kie kon kre ty, 1959). Nie wy obraź -
nia pre cep to ra za tem, ale opar cie się
na li te rac kim „pew ni ku” sta no wi
punkt wyj ścia funk cjo na li za cji „pew -
ni ka” w dzie le. W stu let nich dzie jach
pol skiej bal la dy idzie więc o to, aby
zo ba czyć jak zmie nia się „sto su nek
nar ra to ra do świa ta przed sta wio ne go”
i – tym sa mym – od kryć, że jest on
„za sa dą struk tu ral ną utwo rów”. Eo ip -
so: „Nie no wość ele men tu, ale no wość
funk cji ele men tu sta no wi głów ny
czyn nik ewo lu cji” (s. 9). 

Już tu taj zo sta ła za zna czo na sil -
na więź ucznia i mi strza – Opac kie -
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go ze Zgo rzel skim. Uczeń przy jął te -
zę mi strza, że ga tu nek nie jest czymś
sta łym i nie zmien nym, ale od wrot nie:
cha rak te ry zu je go „płyn ność i zmien -
ność w cza sie roz wo ju” (s. 8). Roz -
wi nię cie tej ob ser wa cji sta nie się
pod sta wą kla sycz ne go w do rob ku
ba da cza stu dium Krzy żo wa nie się
po sta ci ga tun ko wych ja ko wy znacz nik
ewo lu cji po ezji (1963; prze druk w to -
mie Od wró co na ele gia, 1999),
gdzie – oprócz istot nej kwe stii prze -
ni ka nia „po sta ci ga tun ko wych” – za -
ak cen to wa na zo sta nie nie by wa le waż -
na dla ba da cza sfe ra na uko we go
dys kur su: na ob sza rze po ezji wie -
ków XIX i XX zwłasz cza, hi sto ria li -
te ra tu ry jest za sad ni czo hi sto rią form
po etyc kich (ga tun ków), a nie tyl ko te -
ma tów czy świa to po glą do wych idei,
ode rwa nych od struk tu ral nej za sa dy
utwo rów. 

Opac ki wpro wa dza w swo im stu -
dium o „po sta ciach ga tun ko wych”
po ezji na stę pu ją ce usta le nia: „Ce chy
kon sty tu tyw ne nie zmien ne, sta łe, ga -
tun ko wi nie przy słu gu ją. Po pierw -
sze – ze wzglę du na za cho dzą ce
»prze po sta cio wa nie« w trak cie ewo -
lu cji. Po dru gie […] ze wzglę du
na prze su wa nie waż no ści dys tynk cyj -
nych po szcze gól nych cech struk tu ry
w za leż no ści od li te rac kie go kon tek -
stu epo ki czy prą du. W trak cie ewo -
lu cji zmie nia się nie tyl ko je den ga -
tu nek, lecz wszyst kie, sta no wią ce
dlań kon tekst. I na przej ściu mię dzy
jed nym prą dem li te rac kim a dru gim
na stę pu je prze war to ścio wa nie hie rar -
chii ga tun ków: ga tu nek daw niej
ubocz ny, dzię ki po sia da niu cech spe -
cjal nie przy dat nych dla no we go prą -
du, wy cho dzi na czo ło. O tym je go

awan sie de cy do wa ły ce chy dlań dys -
tynk tyw ne w po przed niej fa zie roz -
wo ju. Te raz – sta jąc się ga tun kiem ko -
ron nym – udzie la on tych wła śnie
cech dys tynk tyw nych, któ re o je go
awan sie za de cy do wa ły, ga tun kom
in nym. Sta ją się te ce chy cha rak te ry -
stycz ne dla ca łe go prą du li te rac kie -
go, prze sta jąc być tym sa mym czymś
dys tynk tyw nym dla te go ga tun ku, sta -
ją się ce cha mi nie wy róż nia ją cy mi,
lecz upodob nia ją cy mi go do ga tun -
ków in nych” (Od wró co na ele gia,
s. 66-67). 

Upro ść my ten wy wód: ga tu nek jest
hi sto rycz nie zmien ny i ma na nie go
wpływ hi sto rycz no li te rac kie oto cze -
nie (epo ka, prąd). Każ dy czas ma swo -
ją hie rar chię ga tun ków, na ich cze le
stoi „ga tu nek ko ron ny”, z któ rym
in ne ga tun ki wcho dzą w „związ ki
krwi”. Dzię ki te mu po ezja mo że się
roz wi jać, a no we ga tun ki lśnić w no -
wej for mie. Ta, wy da wa ło by się,
oczy wi sta dzi siaj kon sta ta cja, w cza -
sie kie dy się ro dzi ła – by ła re wo lu cyj -
na (ewo lu cja też cza sem by wa re wo -
lu cją). Zmie nia ła daw ne spoj rze nie
na ga tu nek ja ko ze spół sta łych cech,
czy niąc z nie go to, co Ken neth Bur -
ke na zy wa „for mą” świa ta, da ją ce j te -
mu świa tu swo je „tak” lub „nie”.
Opac ki za le d wie prze czu wał, że
„uwy dat nie nie” for my sta nie się ry -
go ry stycz ną za sa dą li te ra tu ry dru -
giej po ło wy XX wie ku, po ło żył jed -
nak pod wa li ny pod li te ra tu ro znaw cze
my śle nie ewo lu cjo ni stycz ne. Za pew -
ne dzi wił się póź niej, że ob le ka się ono
we wciąż no we stro je. 

Pi sząc o bal la dzie (w stu dium ma -
gi ster skim, po tem w edy cji w ra -
mach Bi blio te ki Na ro do wej we spół

z Cze sła wem Zgo rzel skim, a wresz -
cie – rów nież ra zem – w osob nej pra -
cy w ra mach se rii Po ety ka. Za rys en -
cy klo pe dycz ny), Opac ki naj pierw
wy od ręb niał struk tu ral ne re gu ły ga -
tun ku (epic kie, dra ma tycz ne, li rycz -
ne), a na stęp nie – w łań cu chu cy ta -
tów – po ka zy wał zmien ność tych
re guł. Tak teo ria li te ra tu ry (po ety ka hi -
sto rycz na) łą czy ła się ze sztu ką in ter -
pre ta cji (po dob ny spo sób pi sa nia
uwy raź nia li w tym cza sie Je rzy
Kwiat kow ski i Ma ria Pod ra za -Kwiat -
kow ska, od wo łu ją cy się wsze la ko
do fran cu skich teo rii wy obraź ni). 

Co ba da cza in te re so wa ło naj moc -
niej? In dy wi du al ność utwo ru. W na -
pi sa nym wspól nie z An ną Opac ką sło -
wie wstęp nym do zbio ru Ruch
kon wen cji. Szki ce o po ezji ro man tycz -
nej (1975), do wo dził, że „Wszyst kie
[…] py ta nia, skie ro wa ne pod ad re sem
kon kret nych utwo rów li te rac kich,
po zwa la ją wpraw dzie na za ry so wa nie
ich po zy cji hi sto rycz no li te rac kiej,
ale też od bie ra ją tym utwo rom po tro -
sze ich in dy wi du al ność (ści ślej: prze -
cho dzą mi mo niej, nie dą żą do jej wy -
do by cia). Są to bo wiem py ta nia
bar dziej o wzor ce w tych utwo rach
utrwa lo ne niż o spo sób i ja kość kon -
kret nej, nie po wta rzal nej re ali za cji
tych wzor ców. Stąd pły nie uni ka nie
ocen es te tycz nych, któ re przy słu gu -
ją utwo rom uj mo wa nym ja ko »in dy -
wi du al no ści«, ale w znacz nie mniej -
szym stop niu przy słu gu ją ujaw nia nym
przez te utwo ry po nadin dy wi du al ‐
nym wzor com czy re gu łom po etyc -
kie go po stę po wa nia. Tu wła ściw szy
wy da je się ję zyk opi su i in ter pre ta cji
niż ję zyk oce ny es te tycz nej” (s. 7-8).
Kon kret, in dy wi du al ność, po nadin dy -
wi du al ne wzor ce. Te trzy ka te go rie
do pro wa dzą ba da cza do sfor mu ło wa -
nia trzech po zio mów „ru chu kon -
wen cji”, wo bec któ rych nie po dob -
na się nie okre ślić, al bo wiem ma ją
swo ją nie pod ra bial ną dy na mi kę.
Pierw szy po ziom to kon wen cja ja ko
po le moż li wo ści (uję cie teo re tycz no -
li te rac kie); po ziom dru gi – kon wen -
cja w ru chu, w uję ciu dia chro nicz nym
(uję cie hi sto rycz no li te rac kie); po -
ziom trze ci – kon wen cja ja ko prze -
strzeń dia lo gu: „Kon kret ne do ko na -
nie po etyc kie zo sta je uję te ja ko
in dy wi du al na kon fi gu ra cja prze ję tych
z tra dy cji ele men tów kon wen cji”
(s. 12). In ny mi sło wy: trze ci po ziom
kon wen cji na le ży do sztu ki in ter pre -
ta cji. I owóż wła śnie do ty ka my – chy -
ba – isto ty li te ra tu ro znaw czej mi sji
Opac kie go, on chce być tłu ma czem
sen sów utwo ru li te rac kie go. Ni kim in -
nym. Alek san der Na wa rec ki ujął to
bar dzo zgrab nie: „Wy bór ta kiej po sta -
wy jest po chwa łą bli sko ści tek stu
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i bez po śred niej służ by li te ra tu rze”
(Zna jo mym go ściń cem, s. 185).

„Po chwa ła bli sko ści tek stu”, al bo
„ra dość czy ta nia”, uwy raź ni ła się
w kil ku mi strzow skich in ter pre ta -
cjach, z któ rych dwie – Za dym ki Ju -
lia na Tu wi ma i Z le gend daw ne go
Egip tu Bo le sła wa Pru sa – we szły
do ka no nu dwu dzie sto wiecz nej pol -
skiej sztu ki in ter pre ta cji. „In ter pre ta -
cja jest dla nie go [Opac kie go] – pi sał
Krzysz tof Kło siń ski – zda rze niem,
w któ rym ujaw nia się to, co nie by wa -
łe, więc nie zda rza ją ce się” (Tka ni -
na, 2003, s. 349). Bły sko tli wość
sty lu, nerw przy to czeń, dow cip nar -
ra cyj ny i, jed no cze śnie, trzy ma nie
czy tel ni ka w na pię ciu – to sy gna tu ry
wy jąt ko wo ści owe go „zda rze nia”,
któ re nie boi się ode słać nas na róż -
ne po zio my wie dzy, a jed no cze śnie
moc no uwy raź nia, że tym, co naj waż -
niej sze jest – po przez kon kret – in dy -
wi du al ność utwo ru, na pi sa ne go przez
in dy wi du al ność twór czą. Bo dla
Opac kie go oby dwa two ry – pi sarz i je -
go dzie ło – mu sia ły od kryć swo ją
osob ność. Nie dla te go cza su, w któ -
rym ży ją pi sarz i je go dzie ło, ale dla
te go in ne go cza su, któ ry on na zy -
wał – „po nadin dy wi du al nym”. 

Czas okre ślo ny w pierw szej bro szu -
rze Opac kie go, 1822-1920, wy zna czył
ob szar je go za in te re so wań ba daw -
czych. Po cząt kiem był ro man tyzm,
koń cem wiek XX. Ju rij Łot man pi sał,
że „Ka te go rie »po cząt ku« i »koń ca«
sta no wią punkt wyj ścio wy, z któ re go
mo gą na stęp nie roz wi jać się za rów -
no kon struk cje prze strzen ne, jak i cza -
so we”, ale „moc ne na ce cho wa nie
któ rejś z tych ka te go rii (po cząt ku
lub koń ca) nie ko niecz nie mu si za kła -
dać ana lo gicz ną po zy cję struk tu ral ną
po zo sta łej ka te go rii, al bo wiem nie we
wszyst kich syn te zach two rzą one pa -
rę opo zy cyj ną”. I owóż u Opac kie go
te dwa cza sy by ły z so bą nie by wa le
sil nie po wią za ne. Dwie za sad ni cze je -
go książ ki (w ostat nich re dak cjach, bo
mia ły one wcze śniej sze wa rian ty):
„W środ ku nie bo krę ga”. Po ezja ro -
man tycz nych prze ło mów (1995) oraz
Król Duch, He ro stra tes i co dzien ność.
Szki ce (1997) przy no szą w ja kimś sen -
sie sum mę prac o dwu po przed nich
stu le ciach. Książ ka pierw sza jest hoł -
dem od da nym Mic kie wi czo wi i Sło -
wac kie mu, a tak że Nor wi do wi w bły -
sko tli wej in ter pre ta cji Be ma pa mię ci
ża łob ne go rap so du; książ ka dru -
ga – Ska man dry tom (Le cho nio wi,
Tu wi mo wi, Ba liń skie mu), choć tak -
że i Ba czyń skie mu, i Brze chwie.
Wiel ki ro man tyzm i mię dzy wo jen ne
dwu dzie sto le cie sta ną się w ten spo -
sób zna ka micza su od bi ty mi w bio gra -
fii pry wat nej Pro fe so ra. 

O je go in ter pre ta cji po ezji ro man -
tycz nej Cze sław Zgo rzel ski pi sał, że
jest „do cie kli wa, re wi zjo ni stycz -
na wo bec utar tych po glą dów, a w od -
kryw czo ści swo jej nie zmier nie su ge -
styw na”. Zo fia Ste fa now ska do da wa ła
uwa gę o „ory gi nal no ści in wen cji kry -
tycz nej”, a Sta ni sław Pi goń – czy ta -
jąc stu dia Opac kie go – „ra do wał się
w ser cu chlub ny mi per spek ty wa mi
na szej po lo ni sty ki”. Tych szki ców
nie bę dzie osta tecz nie wie le, rap tem
zło żyć się mo gą na dwie śred niej gru -
bo ści książ ki. Ich isto tę zro zu mie my
wte dy, kie dy przy po mni my so bie,
co Opac ki pi sał o od kry ciu przez ro -
man tyzm „czło wie ka hi sto rycz ne -
go”. A pi sał tak: „Sta je się po ezja na -
rzę dziem »unie śmier tel nia nia« lu dzi
w hi sto rii, na rzę dziem sku tecz ne go
wpro wa dza nia ich w cią głość na ro do -
wej pa mię ci, sta je się dla te raź niej szo -
ści »trans mi sją w przy szłość«. Tak że
dla nich – »pry wat nych«. Przy pa tru -
jąc się hi sto rii, do strze gli też ro man -
ty cy nisz czą cą si łę dzia ła nia cza su hi -
sto rycz ne go, zo ba czy li, że hi sto ria jest
też – »prze mi ja niem«. […] Zro zu mie -
li ro man ty cy, że hi sto ria do ty czy nie
tyl ko spraw »wiel kich«, spraw »na -
ro dów«, ale że do ty ka ży cia oso bi ste -
go, pry wat ne go. Że ono też jest za ko -
rze nio ne w bie gną cym »cza sie
hi sto rii«, że nic z kar bów hi sto rii nie
mo że się uwol nić. Że nie ma czło wie -
ka po za hi sto rią” (Po zna cie mnie
po gło sie, 2006, s. 45). I wła śnie ów
nie ro ze rwal ny styk hi sto rii i te raź niej -
szo ści, owo ro man tycz ne „czu cie
cza su”, sta nie się dla Opac kie go naj -
waż niej szą spra wą do od kry cia: po -
ka za nia pod mio tu hi sto rii w je go te -
raź niej szo ści.

Nie ina czej bę dzie w stu diach ska -
man dryc kich, w któ rych ba dacz naj -
pierw od kry je »dra mat na ro do wej
wy obraź ni« (Le choń, Wie rzyń ski)
i te mu wąt ko wi dzie dzic twa ro man -
tycz ne go przy glą dał się bę dzie naj dłu -
żej. Mi ty pol skie, od ży wa ją ce na
no wo i bu rzo ne z im pe tem u pro -
gu II Rzecz po spo li tej, a na stęp nie da -
ją ce po cie chę na emi gra cji, do cze ka -
ją się pod pió rem Opac kie go wie lu
wni kli wych opi nii. Ale pod miot hi sto -
rii uję ty w je go cza sie rze czy wi stym
naj sil niej ob ja wi się w ana li zie po ezji
Tu wi ma i Ba liń skie go, gdzie owo
»czu cie cza su«, »prze mia ny te raź niej -
szo ści« sta ną się tym, co wy zna czy
mia rę po etyc kie go wi dze nia. O Tu wi -
mie ba dacz na pi sze, że ak cep tu ją cy
cy wi li za cję miesz czań ską wi ta lizm
Ma rii Paw li kow skiej -Ja sno rzew skiej
i Ka zi mie rza Wie rzyń skie go zo stał
w twór czo ści au to ra Czy ha nia na Bo -
ga prze ciw sta wio ny wi ta li zmo wi an -
ty cy wi li za cyj ne mu, na to miast pro -

ble ma ty kę je go po ezji moż na „spro -
wa dzić do kil ku pod sta wo wych
opo zy cji: na tu ra – kul tu ra, in dy wi du -
um – zbio ro wość, au ten tyzm
– po zo ry, sa mot ność – wspól no ta”
(Ska man der, I, s. 44). Al ter na ty wy te,
wzię te z my śli Ja na Ja ku ba Ro us se -
au, prze kła da ją się z ko lei na ta kie
kwe stie, jak: kon cep cja zu ni for mi zo -
wa nej wspól no ty, świat war to ści po -
zor nych, tra gizm oso bo wo ści roz bi -
tej na »być« i »wy da wać się«,
prze ciw sta wie nie mia sta i pro win cji,
ję zy ka in tym ne go i pu blicz ne go, kon -
cep cja po wro tu do na tu ry i sen ty men -
tal ne go bun tu, ro zu mia ne go ja ko ma -
ni fe sta cja sa mot no ści. O po ezji
Ba liń skie go po wie ja ko dą żą cej ku
»neo se man ty zmo wi«. „Po ezji, w któ -
rej od wo ła nie do tra dy cji bez u stan nie
jest nie sły cha nie sil ne – ale też jest to
od wo ła nie tra dy cję tę od mie nia ją ce
w jej zna cze niach, prze ta so wu ją ce
»punkt wyj ścia« z po zy cji »te raz«,
wno szą ce go no we hie rar chie i no we
ele men ty, ale za wsze zde rzo ne z tra -
dy cją, wy ra zi ście przy wo ły wa ną.
„Te raz”, obar czo ne pa mię cią o swo -
im »wczo raj szym« punk cie wyj ścia,
zmie nia ją ce splo ty owych »wczo raj -
szych« ni ci, do peł nia ją ce je nić mi no -
wy mi – ale ni ci tych nie zry wa ją ce,
za cho wu ją ce cią głą toż sa mość”
(Ska man der , X, s. 12).

Tak oto dwu dzie sto wiecz ny pod -
miot hi sto rii prze ży wa swój czas.

Pi sząc syl wet kę Pro fe so ra mam
świa do mość, że do tkną łem za le d wie
nie wiel kiej czę ści je go my śli i na tu -
ry. Był ży wio ło wy, dy na micz ny, eks -
pre syj ny. Wi dać to w je go sty lu – jak -
że nie lę ka ją cym się po wtó rzeń,
pod kre śleń, szy ku prze staw ne go, zdań
roz po czy na ją cych się od „że”. To
wszyst ko, co chciał po wie dzieć czy
na pi sać, roz gry wa ło się w mo wie,
w wy kła dzie, w bez u stan nym, nie by -
wa łym zde rza niu my śli, któ re każ do -
ra zo wo mu sia ły być in ter pre ta cyj -
nym zda rze niem. Od szedł na mie siąc
przed swo imi 72. uro dzi na mi, po wa -
lo ny przez nie ubła ga ną cho ro bę.
W tym ro ku, w sierp niu, miał by 85 lat.
Wiek – dzi siaj – nor mal ny, nie bu dzą -
cy zdzi wie nia u ko go kol wiek. 

Wte dy, w lip cu 2005 ro ku, dzień
po wia do mo ści o śmier ci Pro fe so ra,
szli śmy z żo ną pa sa żem uni wer sy tec -
kim, obok In sty tu tu Fi zy ki im. prof.
Au gu sta Cheł kow skie go. Żo na,
uczen ni ca Pro fe so ra, po wie dzia ła
wte dy, że pięk nym zwień cze niem
bo ga te go ży cia uczo ne go by ło by na -
zwa nie In sty tu tu Na uk o Li te ra tu rze
Pol skiej je go imie niem. By łem wte -
dy dy rek to rem te go In sty tu tu. I tak się
sta ło. 

■
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Po
1922 ro ku re pre zen ta cyj na „Ca fe
Ot to”, od 1905 ro ku pod tym szyl -

dem czyn na przy War szaw skiej vis à vis te -
atru Wy spiań skie go i ap te ki „Pod or łem”,
prze bran żo wi ła się na cu kier nię, wte dy
ucho dzą cą za lo kal bar dziej eli tar ny niż ka -
wiar nia. Swo je ry wal ki prze wyż sza ła wła -
sny mi wy ro ba mi, co za pew nia ło im za wsze
świe żość i ory gi nal ny za pach a po za tym
fach cu kier ni ka miał o wie le star szą me try -

kę i bo gat sze do świad cze nie. Od wie dza ły
ją ko lej ne po ko le nia miesz kań ców mia sta
i oko li cy. Pa no wa ła tu taj nie po wta rzal na at -
mos fe ra. De gu sta cja wy śmie ni tych wy ro -
bów, ich wy gląd, za pach i smak, na dłu go
po zo sta wał w pa mię ci sta łych by wal ców
i prze lot nych go ści.

Ser wo wa ła wy szu ka ne spe cja ły wy so -
kiej kla sy, przy rzą dza ne we dług ory gi nal -
nej re cep tu ry, ze wszel ki mi szy ka na mi

sztu ki cu kier ni czej. Nę ci ła pra lin ka mi,
po mad ka mi i cze ko la do wą ga lan te rią – naj -
lep szych w Eu ro pie – szwaj car skich i ho -
len der skich pro du cen tów. Tak jak sta ro -
świec kie kon fi se rie odu rza ła se kret nym
aro ma tem nie wi dzial ną smuż ką pły ną -
cym z „ka ra fek i wa zo nów, miesz czą cych
w so bie li kie ry, sy ro py i cu kry”. Do lo ka -
lu pa na Li bo riu sa wstę po wa li mi ło śni cy
Mel po me ny wy bie ra ją cy się na spek takl
do te atru Wy spiań skie go. Mie li zwy czaj
ku po wa nia cze ko la dek pa ko wa nych
w bom bo nier ki wy ście ła ne je dwa biem, ko -
szycz ki i skrzy necz ki ozdo bio ne
malowidełkami. Nie mógł o tym za po -
mnieć ża den sza nu ją cy się za lot nik, na rze -
czo ny ani też pan mąż. Pod czas an trak tu,
swo jej da mie – miał apli ko wać pi guł kę
cze ko la do wej roz ko szy. 

Cu kier ni cza re no ma nie ozna cza ła, że
„Ca fe Ot to” zre zy gno wa ła z wy kwint ne go
pa rze nia i po da wa nia ka wy. Rów nież i w tej
dzie dzi nie na le ża ła do ści słej czo łów ki.

W ka te go rii cu kier ni prze szła do hi sto -
rii ja ko naj sław niej sza w mie ście. 

By ła szla ra fią zdo mi no wa ną przez ko -
bie ty z to wa rzy stwa. U wy so ko ce nio nych
mi strzów tej pro fe sji, przez star sze po ko -
le nie na zy wa nych kon fi se ra mi, go ści ły żo -
ny i cór ki do brze sy tu owa nych miesz czan
i wyż szej ran gi biu ra li stów. Z umia rem
i sa lo no wą skrom no ścią ra czy ły się le gen -
dar ny mi tor ci ka mi Sa che ra wy pie ka ny mi
we dle wie deń skie go prze pi su i wło ski mi
li kie ra mi. O ich do bre sa mo po czu cie
trosz czy ło się kil ku żwa wych gar so nów
i usłuż nych pi ko la ków. Aby ich przy wo -
łać kon su ment ka dys kret nie po stu ki wa ła
pier ścion kiem lub ob rącz ką w mar mu ro -
wy blat swe go sto li ka.

W stre fie ka fe te rii, w któ rej wca le nie
bra ko wa ło wy kwint nych słod ko ści, klien -
ta mi by li głów nie męż czyź ni. Do nich go -
spo darz kie ro wał nie tak sło dzo ną, ale za to
bar dziej uroz ma ico ną ofer tę. Z me nu mo -
gli wy bie rać tak że po sił ki; naj czę ściej
śnia da nia wie deń skie. Dżen tel me ni nie
stro ni li od ka wy z ara kiem bądź orzeź wia -
ją ce go ma za gra nu, czy li ka wy z do dat kiem
ko nia ku. By wa li tu so lo lub w to wa rzy stwie
zna jom ków tak jak oni swo je al ter ego od -
kry wa ją cych w do bo ro wym gro nie po dob -
nych do sie bie sin gli, uni ka ją cych sza rej co -
dzien no ści biu ra li stów, za wie dzio nych
ko chan ków, nie sy tych aplau zu ar ty stów
oraz ad o ru ją cych swe go ido la świ te zia nek. 

W 1928 ro ku krąg klien tów te go lo ka lu
o kil ka in nych cha rak te ry stycz nych po sta -
ci po sze rzył uważ ny pu bli cy sta „Ga ze ty
Ro bot ni czej”:

„by ło to lo cum, gdzie da wa ły so bie
»rand ki« róż ne za ko cha ne i nie za ko cha ne
par ki. Po za tem szu ka ją tu rów nież »szczę -
ścia« wszel kie »sło mian ne« i fak tycz ne
wdo wy, wdów ki, no i roz wód ki. Oczy wi ście,
że przy cho dzi i »po rząd ne« to wa rzy stwo, jak
»pod ta tu sia li« pa no wie i »pod ma mu sia łe«
pa nie, czę sto kroć na wet w to wa rzy stwie
swo ich »mi lu siń skich«. Za pew nia my, że to
ostat nie to wa rzy stwo przy cho dzi bez wsze -
la kich ubocz nych ce lów, a wy łącz nie dla
»szlag sa ny« (bitej śmietany), a cza sa mi
dla »po plot ko wa nia«.”

Mi mo wszyst ko ra czej sa lo no wą at -
mos fe rę lo ka lu, w któ rym obo wią zy wał

Pod egidą Szarlenki i św. Klemensa

Zapomniane

konfiserie Katowic
HENRYK SZCZEPAŃSKI
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nie pi sa ny ko deks ho no ro wy, za kłó ca ły
gro te sko we i sen sa cyj ne „wy da rzon ka”:
w 1932 ro ku Jed no z nich od no to wał bacz -
ny spra woz daw ca tej sa mej „Ga ze ty Ro -
bot ni czej”.

„We wto rek w go dzi nach po łu dnio -
wych sie dział przy otwar tem oknie ka wiar -
ni »Li bo rius Ot to« p. Przy by ła, po cią ga jąc
z za do wo le niem kłę by dy mu z cy ga ra.
W tem do okna pod szedł ja kiś pan i na ca -
łą uli cę oraz na ca łą ka wiar nię zwró co ny
do nie go krzyk nął »Za płać mi Pan za cy -
ga ra! Hoch sta pler Przy by ła! Zło dziej!«,
po czem od da lił się. Na Przy by łe ta de mon -
stra cja nie zro bi ła żad ne go wra że nia. Da -
lej sie dział i za do wo lo ny po cią gał dym
z cy ga ra. Wi docz nie do bre mu sia ło być cy -
ga ro!”

W tam tych la tach, pod okiem wyż szych
ran gą kel ne rów – z nie miec ka ty tu ło wa -
nych „ober” a po pol sku „pa nie star -
szy” – na ele ganc kie sa le kon sump cyj ne ka -
to wic kiej ga stro no mii po raz pierw szy
wkro czy ły do rod ne i fi lu ter ne kel ner ki, uro -
dą i oby ciem po dob ne do bo gi ni wiecz nej
mło do ści He be, któ ra po da wa ła do sto łów
na mi tycz nych ucztach swe go oj ca olim -
pij skie go Zeu sa. Rzy mia nie na zy wa li ją Ju -
ven tus i uzna wa li za opie kun kę mło dzie -
ży mę skiej.

„Od owe go cza su He be jest opie kun ką
Cu kierń i Ka wiarń, bo w jej rę kach i pod jej
klu czem są nek tar i am bro zja, ten na pój
i po si łek bo gów” – w 1845 ro ku, hi sto rycz -
ny se kret zdra dził żur na li sta „Ku rie ra
War szaw skie go”, któ ry od wie dził sław ną
kon fi se rię Szy mo na Bel li przy uli cy Se na -
tor skiej i z ukon ten to wa niem do da wał:
„wy wo ła no z ka wiarń kel ne rów, a za stą pio -
no ich ka wiar ka mi, bo nie męż czyź ni, ale
tyl ko mło de zgrab ne i pięk ne ka wiar ki mo -
gą re pre zen to wać He be na zie mi”.

Lo kal pa na Bel li, emi gran ta z le gen dar -
ne go kan to nu Gri son w Szwaj ca rii, ucho -
dzą ce go za ko leb kę eu ro pej skie go cu kier -
nic twa, zro bił na dzien ni ka rzu wra że nie
„przy byt ku cu krów, kon fek tów i chłod ni -
ków” czy li ciast, cu kier ków oraz le mo niad,
na le wek i in nych trun ków chło dzą cych,
znu żo nym zja da czom chle ba po wsze dnie -
go uprzy jem nia ją cych po rę let nie go zmierz -
chu. 

Dziś w Ka to wi cach, zu peł nie ina czej
przy rzą dzo ne chłod ni ki ser wu je „Pie kar -
nia i cu kier nia Mi chal skie go” przy pla cu
Ka ro la Miar ki. Kon ty nu uje tra dy cje daw -
niej miesz czą cych się tu taj kon fi se rii.
Moż na tu zjeść „chłod nik ar bu zo wy” al -
bo „Kre mo wy chłod nik z ogór ka i avo ca -
do z do dat kiem do mo wych lo dów ko per -
ko wych”.

We wcze snych la tach la bel le epo que
w Ryn ku, pod da chem ka mie ni cy Fröli -
chów za czę ła funk cjo no wać naj star sza
w mie ście – cu kier nia Al ber ta Dan zi ge ra.
Na kra wę dzi wie ków zmie ni ła bran żę
na mod niej szą wte dy ka fe te rię. Jej ko lej -
ny mi wła ści cie la mi zo sta li: Ju liusz Ol len -
dorf – zięć Dan zi ge ra, a w okre sie po ple -
bi scy to wym – Fran ci szek Licz biń ski.
W książ kach te le fo nicz nych i anon sach re -
kla mo wych wy stę po wa ła pod ad re sem
Ry nek 1. U schył ku stu le cia am bit ni kon -
fi se rzy prócz ka wia ren ki ze świe żo pa lo -
ną i pa rzo ną ka wą, otwo rzy li pio nier ską
i mod ną wte dy cze ko la de rię czy li pi jal nię
ka kao i go rą cej cze ko la dy. Do tych de li cji

po da wa li chru pią ce „VPB” – „Veritable
Petit Beurre czyli – ma śla ne her bat ni ki
z Nantes. Tak jak ka to wic kie ka fe te rie mia -
ła se ce syj ne ume blo wa nie w wie deń skim
sty lu.

Oko ło 1927 ro ku przy uli cy 3 Ma ja 5
w Ka to wi cach, cu kie ren kę z ką ci kiem ka -
wo wym otwo rzy ła Pau li na Schle sin ger,
wnucz ka Lo uisa Bo rin skie go, le gen dy ka -
to wic kie go ku piec twa. Lo kal pod szyl dem
„Roy al” de dy ko wa ła spor tow com i ki bi -
com róż nych dys cy plin olim pij skich.
Czy ćwierć wie ku póź niej, jej po mysł był
na tchnie niem dla in we sto rów ka to wic kie -
go Do mu Spor tow ca, wznie sio ne go vis
à vis na fun da men tach ka mie ni cy, w któ -
rej u schył ku XIX stu le cia spo ty ka li się
za ło ży cie le miej sco we go To wa rzy stwa
Gim na stycz ne go „So kół”? 

Obie cu ją co pach ną cy lo ka lik o uni ka to -
wej – jak na Ka to wi ce – na zwie, przez ścia -
nę są sia do wał z bu dyn kiem sław nych De -
li ka te sów dziad ka Lo uisa. Pro mo wa ła go
ja ko miej sce se kret nych „Ren dez -vo us
dla spor tow ców”. Prócz ma łej czar nej
i cia ste czek ofe ro wa ła ni gdzie in dziej nie
ser wo wa ne „mio dy mie sza ne”. Dziś po nęt -
ny mi aro ma ta mi, sma ko szy wa bi tam po -
pu lar na cu kier nia „Sło wik”. Spe cja li zu je
się w wy pie ku wy łącz nie pącz ków w za -
ska ku ją co licz nych i prze pysz nych od mia -
nach.

„We ne cja” by ła ge la te rią czy li lo dziar -
nią to jest cu kier nią spe cja li zu ją cą się
w pro duk cji i sprze da ży mro żo nych przy -
sma ków w po sta ci sor be tów lub kla sycz -
nych lo dów w wa fel kach. Wy róż nia ła się
ory gi nal ną ofer tą i po pu lar no ścią. Nie bez
zna cze nia dla te go roz gło su był oso bi sty
urok sze fa za kła du, przy stoj ne go Wło cha
Umber to Da la sta i ko rzyst ne usy tu owa -
nie – na naj bar dziej uczęsz cza nym ka to wic -
kim cor so czy li uli cy Dy rek cyj nej. Pod nu -
me rem 4 – na prze ciw ka wiar nia ne go
ogród ka ho te lu „Mo no pol”. 

Wcze śniej w sa lach te go lo ka lu Cu kier -
nik Aloj zy Do min prócz do sko na łych wy -
ro bów cze ko la do wych sprze da wał tak że
kwia ty a nad wej ściem umie ścił je dy ny
w Ka to wi cach szyld z na pi sem „Con fi se -
rie”, któ ry przy po mi nał o pro we nien cji tej
na zwy i jej fran cu skich tra dy cjach. 

Legendy i memuary

Od
wie lu po ko leń w ro dzi nach ka to wic -
kich pie ka rzy, bab cie i ma my opo -

wia da ły baj kę o bo gi ni Szar len ce:
„Na zie mię gór no ślą ską na pa dły ob ce na -

ro dy, pu sto szy ły kraj i plą dro wa ły. Na ród
uciekł i scho wał się do la sów i ży wił się
grzy ba mi i po ziom ka mi. W je go naj więk -
szej bie dzie uka za ła mu się bo gi ni gór skich
ostę pów – Szar len ka i po pro wa dzi ła
do skał, w któ rych wy ku te by ły otwo ry,
do pie ców pie kar skich po dob ne. Na ród wo -
łał: pie cy! pie cy! (pie ce). Bo gi ni pro wa dzi -
ła ich da lej i wska za ła ukry te za pa sy mą -
ki, po czem zni kła, a na ród szczę śli wy,
na pa lił pie ce i za czął wy ra biać chleb.
Kie dy w kra ju na stą pił spo kój i no wy król
Bo le sław III, zwa ny Krzy wo usty, zwie dzał
Śląsk, zna lazł się w po bli żu la su, w któ rym
wy pie ka no chleb. Zdzi wio ny ogrom ne mi
chmu ra mi dy mu, py tał, co to zna czy. Pie -
ka ry! (pie kar nie) od po wie dział na ród.
Od tej chwi li po wsta ła miej sco wość Pie -
ka ry na pa miąt kę od wie dzin kró la, a ku
uczcze niu bo gi ni Szar len ki, są sied nią wio -
skę na zwa no Szar lej.”

Za pa tro na swe go ce chu ka to wic cy pie -
ka rze i cu kier ni cy ob ra li św. Kle men sa
Dwo rza ka, po boż ne go mni cha i rze tel ne -
go pie ka rza ży ją ce go w XVIII wie ku
w Ta so wi cach na Mo ra wach, a za pa triar -
chę tu tej szej kon fra ter ni – pie ka rza mi strza
Gnie liń skie go, któ ry w 1859. wraz z soł -
ty sem Trol lem wcho dził w skład za rzą du
wsi Ka to wi ce i brał udział w ne go cjo wa -
niu zmian gmin ne go sta tu tu. 

Chleb, buł ki i wy ro by cu kier ni cze z je -
go pie ców tra fia ły na sto ły pro bo stwa
w Bo gu ci cach, do ho te li „We lta” i „De
Prus se” oraz na la dy miej sco wej karcz my
Fröli chów przy ka to wic kim tar go wi sku
nad sta wem Hut ni czym. Kro ni ka rze ka to -
wic kie go rze mio sła twier dzą, że mistrz
Gnie liń ski wraz z ko le ga mi po fa chu oraz
in ny mi rę ko dziel ni ka mi już w 1858 ro ku
za ło żył wie lo bran żo wy cech, do któ re go
na le że li Pie ka rze, Pier ni ka rze i Cu kier ni -
cy. Ja ko naj star sze w mie ście wy mie nia ją:
pie kar nię „Dan zi ge ra” (póź niej Kro ne sa)
oraz „Ro sen baum” w do mu Ulri cha. Kro -
ne so wie do 1914 ro ku mie li ka mie ni cę

Cafe und Conditorei Otto, wnętrze piekarni
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i kon fi se rię w Ryn ku pod sió dem ką. Tam
też swo ją sie dzi bę mia ło nie miec kie Brac -
two Cu kier ni ków. 

W 1901 ro ku god ność Star sze go Ce chu
pie ka rzy w Ka to wi cach, ko le dzy po wie rzy li
cech mi strzo wi pie kar skie mu Ju liu szo wi Po -
kor ne mu z Ka to wic. Or ga ni za cja li czy ła
wte dy 120 człon ków, za trud nia ją cych po -
nad 80 cze lad ni ków. W lip cu 1907 ro ku je -
go li de rzy by li or ga ni za to ra mi kil ka dni
trwa ją cej Ślą skiej Wy sta wy Pie kar sko -
-Cu kier ni czej. 

Cech cu kier ni ków w Ka to wi cach po wstał
w 1927 ro ku. W rok póź niej brać pie kar -
ska i cu kier ni cza zor ga ni zo wa ła uro czy ste
po świę ce nie no we go, pol skie go sztan da ru
ce cho we go. W 1932 ro ku sku piał wo kół
sie bie 29 człon ków. W tym cza sie na cze -
le Ce chu stał star szy cech mistrz Ar tur
Klupsch, za stęp cą je go był An to ni Bo nin,
a skarb ni kiem Lu dwik Krömec ke.

Pierw szym Star szym ce chu Pier ni ka rzy
w pol skich Ka to wi cach zo stał cech mistrz
Pa weł Ku rzik. W 1932 ro ku je go sto wa rzy -
sze nie li czy ło 36 człon ków.

Za rząd Ce chu Pie ka rzy i cu kier ni ków
pro wa dził biu ro na Ma riac kiej 9, gdzie An -
to ni Sa dłow ski, ge ne ral ny se kre tarz
Związ ków Pie kar skich miał „skład, pie -
kar nię i cu kier nię” a po nad to ulo ko wał tu -
taj biu ro Związ ku Ce chów Pie kar skich
wraz z re dak cją „ślą skie go pie ka rza i cu -
kier ni ka”.

Ca fe Ot to

P
od na zwi skiem swe go za ło ży cie la, ka -
wą, ciast kiem bądź wie deń skim śnia da -

niem wi ta ła go ści w la tach 1905 do 1945.
Po tem przez kil ka se zo nów za pra sza ła ja -
ko „Lo tos”, a w pa mię ci kil ku po ko leń ka -
to wi czan prze trwa ła ja ko „Krysz ta ło wa”.
Po pu lar ną na zwę za wdzię cza po wo jen nym
ga stro no mi kom i ak to rom ka to wic kie go te -
atru, po dru giej woj nie świa to wej przy by -
łym ze Lwo wa. Za uwa ży li, że wie deń ską
ar chi tek tu rą i ma ho nio wo -orze cho wym
wnę trzem jest zdu mie wa ją co po dob na
do „Krysz ta ło wej”, ja ką po zo sta wi li w sto -
li cy pol skich kre sów wschod nich. Jesz cze
na po cząt ku XXI wie ku, do jej sta ro -
świec kie go in te rieu ru oświe tla ne go lam pa -
mi osa dzo ny mi w kan de la brach ze szkła
krysz ta ło we go wcho dzi ło się przez za byt -
ko we drzwi ob ro to we z rów nie pięk ną
świe tli stą szy bą. Daw niej stał przed ni mi
gar son w zie lo nej li be rii. Wi tał i wpro wa -
dzał kon su men tów do za re zer wo wa nych
sto li ków. 

Ka wiar nię i cu kier nię pod szyl dem z wła -
snym na zwi skiem za ło żył Li bo rius Ot to, któ -
ry ja ko ga stro no mik za de biu to wał w 1894
ro ku, w uzdro wi sko wym Wies ba den nad Re -
nem. Z żo ną Zu zan ną z do mu Ma sur oraz
dwój ką dzie ci An to ni ną i Fran cisz kiem za -
miesz kał w apar ta men cie nad cu kier nią.
W 1929 ro ku po sprze da ży fir my Spół ce
Han dlo wej An to nie go Bal ce ra, wy je chał
do Nie miec. Wkrót ce po tem z „Ca fe Ot to”
roz stał się kie row nik lo ka lu An to ni Ra dec -
ki i kie row nik pie kar ni Kurt De the. 

W 1929 ro ku wła ści cie lem i do brym du -
chem ka wiar ni i ca łej praw dzi wie miesz -
czań skiej ka mie ni cy za miesz ka łej przez
zna nych le ka rzy i ad wo ka tów zo stał Sta -

Cafe Otto około 1912 widok z zewnątrz

Cafe Otto, wnętrze około 1914

Ogródek letni przed kawiarnią Otto 1913
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ni sław Besz czyń ski, dy rek tor ge ne ral ny
Spół ki Han dlo wej, któ rej prze wod ni czył
An to ni Bal cer. Besz czyń ski był sy nem Sta -
ni sła wa, współ za ło ży cie la To wa rzy stwa
Gór no ślą skich Prze my słow ców i To wa rzy -
stwa Gim na stycz ne go „So kół” w Ka to wi -
cach; uczest ni kiem Po wstań Ślą skich,
kon su lem ho no ro wym Kró le stwa Wę gier,
pio nie rem sze ścio bo ju cięż ko atle tycz ne go
w Pol sce i pre ze sem kil ku or ga ni za cji spor -
to wych: To wa rzy stwa Gim na stycz ne go
„So kół”, Pol skie go Związ ku Mo to cy klo -
we go oraz Ślą skie go Okrę go we go Związ -
ku Atle tycz ne go. 

Dla upa mięt nie nia swe go po przed ni -
ka – no wy po se sjo nat za cho wał daw ny
szyld „Ca fe Ot to”. 

Na dru gim pię trze, w ob szer nym apar -
ta men cie z nu me rem 5 – za aran żo wał ga -
bi net dy plo ma tycz ny, w któ rym go ścił
Wę grów i Po la ków, nie zmien nie ży ją cych
w przy jaź ni ja ko „dwa bra tan ki – i do sza -
bli i do szklan ki”. Kosz ty swo jej mi sji zle -
co nej przez mi ni stra spraw za gra nicz nych
Wę gier po kry wał z wła snych środ ków. Zaj -
mo wał się pro mo cją go spo dar czą, han dlo -
wą i kul tu ral ną, ale przede wszyst kim
trosz czył się o sport i spor tow ców. W 1939
ro ku nie miec cy fa szy ści nie usza no wa li je -
go im mu ni te tu. W cza sie oku pa cji wię zi li
go w my sło wic kich i kra kow skich ka za ma -
tach przy Mon te lu pich.

Nie masz jak u Li bo riu sa 

L
o kal mi strza Ot to le gi ty mo wał się mar -
ką ochron ną czy li za strze żo nym zna kiem

to wa ro wym. Miał bu fet i sklep. Mie ścił się
w czte rech sa lach na par te rze sta ro świec -

Anons re kla mo wy cu kier ni Li bo riu sa Ot to opu bli ko wa ny w: Te atr im. St. Wy spiań skie go w Ka to wi cach.
Pro gram na se zon 1938-1939. „Car men”. Ope ra w 4 ak tach. Mu zy ka Je rze go Bi zet'a. Li bret to
Me il hac'a i Ha le vy'ego. W 100-let nią rocz ni cę uro dzin Bi ze ta. 

Legion 1934 nr 4 kawiarnia Liborius Otto życzy dosiego roku

kiej ka mie ni cy. Za wsze roz brzmie wał po -
pu lar ny mi me lo dia mi wy gry wa ny mi przez
kon cer tu ją ce go ta pe ra. Wy peł nia ły go aro -
ma ty świe żo pa rzo nej ka wy i eg zo tycz nych
owo ców.

Oka za ły bu fet z kon tu arem – w tym lo -
ka lu był tak waż ny jak oł tarz w ko ście le.
Na pół kach lśni ły róż ne go kształ tu i wiel -
ko ści fla sze z wy tło czo ny mi, wy sre brzo -
ny mi bądź wy zło co ny mi na zwa mi wy twór -
ców a w nich czer wo ne, błę kit ne,
prze źro czy ste i in ne trun ki z ca łe go świa -
ta. W szkla nych sło jach kłę bi ły się naj roz -
ma it sze cu kier ki i po mad ki a za krysz ta -
ło wą szy bą ga blot zdu mie wa ła praw dzi wa
ga le ria ciast i tor tów o ory gi nal nej ko lo -
ry sty ce i wy myśl nej ar chi tek tu rze. W osob -
nej, oszklo nej sza fie re zy do wa ły so ki, li -
kie ry, bom bo nier ki, cze ko la dy oraz owo ce
kan dy zo wa ne. Waż ne miej sce zaj mo wa ła
wa ga. Cu kier nia pro wa dzi ła sprze daż
na wy nos i na te le fo nicz ne za mó wie nie,
z do sta wą do do mu. Przy kon tu arze naj -
czę ściej ku po wa no tor ty. By ły naj waż niej -
szym przy sma kiem na przy ję ciach ro -
dzin nych i świą tecz nych, na ban kie tach
wy da wa nych przez zna czą ce in sty tu cje
mia sta. Po mszy nie dziel nej, Ka to li cy
i Ewan ge li cy szli na ciast ka do pa na Li bo -
riu sa. Moż na tu by ło za mó wić sło dy cze
na we sel ne, cu kro we ko la cje, ce le bro -
wa ne przy łoż ni cy pań stwa mło dych
w ostat nich kwa dran sach po prze dza ją -
cych noc po ślub ną. Struc le Li bo rius ofe -
ro wał na Bo że Na ro dze nie a ma zur ki
na Wiel ka noc. Kto nie po sma ko wał wy ro -
bów Li bo riu sa, ten nie wie dział, że ży je! 

Kunszt ar ty stycz ny pie ka rzy i cu kier ni -
ków „Ca fe Ot to”, rów nież w cza sach no -
wej pol skiej ob sa dy za Besz czyń skie go ma -

te ria li zo wał się w rzeź bie i kunsz tow nej bu -
do wie oka za łych, trój wy mia ro wych ciast
i tor tów wy obra ża ją cych kwia ty, drze wa,
zwie rzę ta, pta ki i cu da ar chi tek tu ry. W 1936
ro ku, z oka zji ju bi le uszu uru cho mie nia
pierw szej ka to wic kiej sta cji ko lei że la -
znych, na wy sta wie po pu lar nej cu kier ni,
klien ci i prze chod nie oglą da li wy so ką
na pół me tra cze ko la do wą lo ko mo ty wę
z ten drem i ko mi nem a 2 la ta póź niej wio -
sen ną rów nież z cu krów, cia sta i cze ko la -
dy wy cza ro wa ną ko lek cję kwia tów,
li ści i ga łą zek po mię dzy któ ry mi przy cup -
nę ły zło ta wo brą zo we chra bąsz cze – wy glą -
da ją ce jak ży we. 

Nie wszyst kim się to po do ba ło. Po zba -
wio ny po czu cia hu mo ru, dy żur ny mal kon -
tent „Ga ze ty Ro bot ni czej” kon te sto wał:
„cho ciaż w bie żą cym ro ku z po wo du zim -
na nie »ob ro dzi ły« się też tak chra bąsz cze.
Wi docz nie bo le je nad tem cu kier nia ka to -
wic ka »Li bo rius Ot to« przy uli cy Mar szał -
ka Pił sud skie go, bo brak chra bąsz czy na -
tu ral nych sta ra się za stą pić sztucz ny mi,
ta ki mi z cu kru i cze ko la dy. »Ho du je się«
zaś je w oknie wy sta wo wym mię dzy cia -
sta mi i in ny mi sło dy cza mi. By wal com
te go lo ka lu ży czy my »smacz ne go«. 

Przed bu fe tem sta no wią cym swe go ro -
dza ju wy sta wę cy me sów i pro mo cyj nych
nie spo dzia nek fir my, znaj do wa ło się kil ka
sto li ków, przy któ rych zaj mo wa li miej sce
nie zde cy do wa ni klien ci. Ten bu fet i nie -
wiel ki sa lo nik z kwia ta mi na prze ciw le głej
ścia nie za pa mię ta ła pa ni Mał go rza ta Ce bu -
la, któ ra ja ko stu dent ka wstę po wa ła do cu -
kier ni „Krysz ta ło wej” i przy sto li ku z ka -
wą po tu rec ku spę dza ła dłu gie kwa dran se
na lek tu rze ulu bio nych po wie ści z epo ki
Bo le sła wa Pru sa. Jest pew na, że na ścia -

„Głos Górnego Śląska” 1922, wydanie jubileuszowe, reklama Liborius Otto

Liborius Otto znak firmowy rok założenia 1894
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nach oglą da ła ob ra zy ale nie przy po mi na
so bie co przed sta wia ły. 

– W po miesz cze niach do mu tyl ne go
pan Li bo rius oso bi ście a po tem je go
ucznio wie wy pie ka li cu kier ni cze sma ko wi -
to ści. Na sze ro kim tro tu arze przed ka mie -
ni cą – już w dniu św. Ja na za pra szał ogró -
dek uciech dzie cię cych, gdzie ła kom czu chy
w krót kich spoden kach za sia da ły przy sto -
li kach z tor ci ka mi i le mo nia dą – wspo mi -
nał dr An drzej Ro ża no wicz, któ ry w 1925
ro ku uro dził się w apar ta men cie nad słod -
ko pach ną cą cu kier nią i miesz kał w nim ca -
łe ży cie. Je go ro dzi ce wpro wa dzi li się
tam w 1910 r. a oj ciec sto ma to log nad po -
pu lar nym lo ka lem miał ga bi net den ty -
stycz ny. Dok to ra Stanisława Ro ża no wi cza
ka to wi cza nie za pa mię ta li ja ko pre ze sa ka -
to wic kie go gniaz da „So ko ła” a je go sy na
An drze ja ja ko ży wą hi sto rię mia sta i wy -
bit ne go dzia ła cza Związ ku Har cer stwa
Pol skie go.

Dr Cze sław Ry mer, syn Jó ze fa Ry me ra,
pierw sze go wo je wo dy ślą skie go, po raz
pierw szy do „słod kie go Li bo riu sa” tra fił ja -
ko na sto la tek:

– „Do ka wiar ni Li bo rius Ot to cho dzi łem
już ja ko uczeń gim na zjum, pod ko niec
lat 20. XX w, ze star szą sio strą al bo ko le -
gą i je go oj cem, wi ce dy rek to rem Wyż sze -
go Urzę du Gór ni cze go. Tam by ło wszyst -
ko. Ja zwy kle tam pi łem her ba tę, ale
moż na się by ło oczy wi ście na pić ka wy, cze -
ko la dy, ka kao, zjeść cia sto. To by ła naj e -
le gant sza ka wiar nia w Ka to wi cach. Cho -
dzi ła tam śmie tan ka ów cze snych Ka to wic,
na cze le z mar szał ka mi Kon stan tym Wol -
nym i Ka ro lem Grze si kiem. By wa li tam ad -
wo ka ci, le ka rze, sę dzio wie. Pa mię tam jak
dziś, że w środ ku pięk nie pach nia ło ka wą,
jak w naj lep szych wie deń skich ka wiar -
niach. Me ble by ły wy ście ła ne, pod okna -
mi sta ły ma łe ka na py do sie dze nia. Na pod -
ło dze – dy wa ny. By ły też du że fi gu ry, np.
le żą ce go ty gry sa. W pierw szej sa li moż na
by ło ku pić cia sta na wy nos, by ły tam też
miej sca do sie dze nia, w ko lej nych sa -
lach – już ty po wa ka wiar nia. Pa mię tam, że
ka wa bia ła, naj prost sza, kosz to wa ła tam
55 gro szy, sa ma ka wa – 50 gro szy plus
10 proc. na piw ku dla kel ne ra, do li cza ne -
go przez nich sa mych. Kel ne rzy, wy łącz -
nie męż czyź ni, no si li fra ki, a la tem – bia -
łe ma ry nar ki. Pa nie też tam pra co wa ły, ale
już za ba rem. Mąż go spo si mo jej sio stry był
kel ne rem w Krysz ta ło wej, stąd wiem, że
śred nio za ra bia li oni tam 800 zł (tyl ko z na -
piw ków, bo pen sji nie mie li). To by ło
mnó stwo pie nię dzy, dla po rów na nia star -
szy rad ca wo je wódz ki, czło wiek z wyż -
szym wy kształ ce niem, za ra biał 550 zł
na mie siąc.”

W mię dzy wo jen nych Ka to wi cach ka -
wiar nia pa na Ot to nie by ła lo ka lem ar ty -
stycz nym. Ulo ko wa ła się w ka mie ni cy
osnu tej le gen dą ży dow skie go do mu mo dli -
twy, ale nie sta ła się kul to wym za ka mar -
kiem or sza ku 9 Muz Apol li na. W po -
przed nim stu le ciu na le ża ła do za moż ne go
kup ca Sa lo mo na Gold ste ina. 

W mie ście miesz ka ła spo ra gro mad ka
twór ców sztu ki – ma la rzy, mu zy ków, li te ra -
tów i ak to rów, jed nak wśród nich za bra kło
owe go ta jem ni cze go spi ri tus mo vens, któ ry
w tych ścia nach wy kre ował by scen kę ka ba -
re to wą, ga le rię ma lar stwa czy gra fi ki po dob -
ne do tych ja kie kra ko wia nie wy cza ro wa li

Cafe Otto około 1922 kartka kolorowana

Liborius Otto 1939 widok z zewnątrz

Cafe Otto zbliżenie na fasadę 1915
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przy Flo riań skiej, w prze sław nej „Ja mie
Mi cha li ko wej”, od ka to wic kiej ka wiar ni
star szej za le d wie o 10 lat. 

Na miast ką po dob nych na tchnień po zo -
sta je wciąż roz pro szo na ko lek cja ry sun ków
i ka ry ka tur, któ re wy szły spod rę ki Mie czy -
sła wa Ro lec kie go, piór kiem lub ołów -
kiem por tre tu ją ce go wła ści cie li i go ści ka -
to wic kich za kła dów ga stro no micz nych.
Po czet je go mo de li i mo de lek, w al bu mie
Ka ry ka tu ry ślą skie, w 1932 ro ku uwiecz -
ni ło wy daw nic two „Po lo nia”. W ka to -
wic kich ka wiar niach Ro lec ki po ka zy wał
swo je pra ce na kil ku dnio wych wy sta -
wach. Wśród nich był tak że je go au to por -
tret, do któ re go Sta ni sław Ja nic ki do pi sał
ry mo wan kę:

„Nie bez piecz ny ma larz głó wek
Bru si stę pio ny ołó wek,
Kto mu ry sun ki za cze pi,
Te mu jesz cze moc niej wle pi.:”

Z „Księ gi go ści” wzmian ko wa nej tyl -
ko we wspo mnie niach srebr no wło sych ga -
wę dzia rzy wy ni ka, że w „Ca fe Ot to”
przy sto li kach z mar mu ro wym bla tem za -
sia da ły gwiaz dy ar ty stycz ne go i po li -
tycz ne go fir ma men tu lat 20. i 30. Ka wą
po wie deń sku po da wa ną w por ce la no wych
fi li żan kach ra czył się tu taj Lu dwik Sol ski,
wo je wo da Gra żyń ski, (oby dwaj po cho dzą -
cy z Gdo wa nad Ra bą), Po la Go ja wi czyń -
ska, au tor ka po wie ści Zie mia Elż bie ty,
w 1931 ro ku miesz kan ka Pie kar Ślą -
skich, ak tor ka Ire na Kwiat kow ska, okla -
ski wa na na sce nie Te atru Pol skie go a tak -
że de biu tu ją cy war szaw ski po eta
Kon stan ty Il de fons Gał czyń ski ogła sza -
ją cy swo je wier sze na ła mach ka to wic kiej
„Po lo nii”. 

Do cu kier ni po dob nej do lwow skich lo -
ka li w wie deń skim sty lu na tor cik Sa che -
ra lub Ra detz ky'ego z am puł ką do bre go
fran cu skie go ko nia ku za cho dził dy rek tor
Ślą skie go In sty tu tu Rze mieśl ni czo Prze my -
sło we go, in ży nier Mie czy sław Bi zoń z żo -
ną Mar tą z Krant zów. Obo je by li mi ło śni -
ka mi ope ry i ko lek cjo ne ra mi ma lar stwa.
Czę sto to wa rzy szy li im sio strzeń cy: Jan
Krantz wła ści ciel ślą skiej wy twór ni wi tra -
ży i oszkleń ar ty stycz nych „An ti que”,
(w la tach 50. XX wie ku wy emi gro wał
do USA i otwo rzył wła sną pra cow nię
w No wym Jor ku. Za sły nął z „Czar nej
Ma don ny”, mo zai ki po da ro wa nej pre zy -
den to wi Sta nów Zjed no czo nych i do dziś
bę dą cej ozdo bą ko ścio ła w Pan nie Ma -
rii – naj star szej, pol skiej świą ty ni Ame ry -
ki.) oraz Ka zi mierz Gruss, au tor słów
do tan ga „Trud no” i kil ku in nych przed wo -
jen nych prze bo jów. Oby dwaj uwiel bia li
jeść pie czo ne wło skie kasz ta ny. Ostat nim
przed sta wie niem ja kie oglą da li na sce nie
Te atru Wy spiań skie go by ła „Car men”
Geo r ga Bi ze ta wy sta wio na na stu le cie
uro dzin wiel kie go kom po zy to ra.

Mo że my się do my ślać, że by wa li tu taj ak -
to rzy po bli skie go te atru a tak że po eci, pi sa -
rze i lau re aci Ślą skie go To wa rzy stwa Li te rac -
ko -Ar ty stycz ne go; Zo fia Kos sak Szczuc ka,
Gu staw Mor ci nek i po nad dwu dzie stu in nych
mi strzów pió ra za li czo nych do te go gre mium.
Ja ko pre zes prze wo dził im Wło dzi mierz
Że le chow ski. Jak do tej po ry nie uda ło się do -
trzeć do ka wiar nia nych wspo mnień za pi sa -
nych przez mu zy ków i śpie wa ków Ślą skie -

go Kon ser wa to rium Mu zycz ne go ani też
przez ma la rzy al bo gra fi ków sku pio nych
w wo kół Wol nej Szko ły Ma lar stwa i Ry sun -
ku im. Alek san dra Gie rym skie go przy uli cy
Ko ściusz ki 26.

Wdzięcz ny mi kon su men ta mi spe cja -
łów mi strza Li bo riu sa by li miej sco wi ad -
wo ka ci, no ta riu sze i sę dzio wie a wśród
nich dzie kan Ka zi mierz Cza pla ze swo ją
pięk ną żo ną Ma rią z Sze li skich, Se na tor RP
Sta ni sław Ko by liń ski i mar sza łek Sej mu
Ślą skie go Kon stan ty Wol ny. Naj czę ściej
za sia dał z ni mi – ser decz ny ich przy ja -
ciel – dr Bo gu sław Par czew ski, zna ko mi -
ty gi ne ko log i naj więk szy fi lan trop tam -
tych cza sów. W po bli żu mie li kan ce la rie
a dr Par czew ski – ga bi net przy Te atral nej.
W Ryn ku znaj do wa ła się sie dzi ba Ślą skiej
Ad wo ka tu ry a na ro gu Dy rek cyj nej
i Dwor co wej – Wy dział cy wil ny Są du
Okrę go we go. „Ca fe Ot to” upodo ba li so -
bie ofi ce ro wie wyż szych szarż woj sko -
wych – od puł kow ni ka w gó rę. Niż sze
szar że ba wi ły w po bli skiej „Te atral nej” lub
w „Eu ro pie”.

Cu kier nia by ła miej scem fa mi lij nych bie -
siad i to wa rzy skich spo tkań wy ma ga ją ce -
go i za moż ne go miesz czań stwa. Jed na
z plo tek gło si, że naj więk szy ape tyt wy -
bred nych sma ko szy – jej wy ro by za czę ły
wzbu dzać, do pie ro po 1928 ro ku, gdy Li -
bo rius Ot to za trud nił wiel ko pol skie go cu -
kier ni ka An to nie go Ra dec kie go i kil ku je -
go ko le gów. 

„Z tych uro ków wiel ko miej skich, któ re
zresz tą w la tach kry zy su moc no przy bla dły,
ko rzy sta ło przede wszyst kim „gór nych dzie -
sięć ty się cy” o wy so kich do cho dach, czę ścio -
wo tak że śred nia cy” – za uwa żył przed wo -
jen ny dzien ni karz Au gust Gro dzic ki.

Po za przy sma ka mi, na sto li kach kon su -
men ci znaj do wa li naj now sze wy da nia ko -
lo ro wej pra sy kra jo wej i za gra nicz nej.
Już od wcze snych go dzin po ran nych cze -
ka ły na nich dzien ni ki war szaw skie. Obok
le ża ły bli skie ser cu pu bli ka cje „Pol ski za -
chod niej” i „Po lo nii” ale tak że „Za ra nia
Ślą skie go”, w któ rym swo je tek sty pu bli -
ko wa ły ta kie asy jak: Jan Izy dor Sztau dyn -
ger, Emil Ze ga dło wicz, Ju lian Przy boś czy
Kor nel Fi li po wicz. 

Nie każ de go by ło stać na ko rzy sta nie
z usług ta kie go lo ka lu. Nie do stęp ny był dla
bez ro bot nych i bez dom nych. Oni mu sie li
się obejść czy ta niem przez szy bę ka wiar -
nia nej wi try ny.

„W ka wiar niach La mii i Li bo riu sa moż -
na by ło prze czy tać nie mal ca łą pra sę pol -
ską, w tym rów nież li te rac ką, oraz kil ka ga -
zet za gra nicz nych. Naj więk sze dzien ni ki
wy wie sza ły co dzien nie w ga blo tach swo -
je świe że ko lum ny, od „Kat to wit zer Ze -
itung” i „Obe rschle si scher Ku rier” po „Po -
lo nię” i „Ilu stro wa ne go Ku ry era
Co dzien ne go”. Mo ja po ran na wę drów ka
po Ka to wi cach za czy na ła się na uli cy
Ma riac kiej, gdzie czy ta łem te dwa pol skie
dzien ni ki, a koń czy ła na uli cy Sta wo wej,
gdzie w ga blo cie wi sia ły stro ni ce „Obe -
rschle si scher Ku rier”. Wie lu ta kich jak ja,
bez ro bot nych lub po pro stu żąd nych wie -
ści z nie po ko ją ce go świa ta, wy sta wa ło
przed szy ba mi, tło czy ło się w mil cze niu,
szu ka ło praw dy, nie zna jąc jej, nie ste ty,
w nad mia rze” – zwie rzał się Wil helm
Szew czyk, wspo mi na ją cy swo je pierw sze
kro ki na ka to wic kim bru ku.

W „Ca fe Ot to” obok bu fe tu pa la cze pa -
pie ro sów i ty to niu faj ko we go mie li cia sną
i nie zbyt szczel ną se pa rat kę „za dwo ma
schod ka mi”. Stam tąd za la ty wa ły odu rza ją -
ce wo nie i peł za ły smuż ki błę kit ne go dy mu.
Dys tyn go wa ni pa no wie wzo rem po pu lar ne -
go wte dy Fre da Asta ire’a na wy twor ne
fra ki za kła da li jesz cze je dwab ne lub ak sa -
mit ne smo king -jac ke ty chro nią ce ubra nie
przed po pio łem i jeł cze ją cy mi osa da mi ni -
ko ty ny. Ubi ja li in te re sy, ne go cjo wa li trans -
ak cje, gra li w po ke ra i w co raz mod niej sze -
go bry dża. 

Pa nie zaj mu ją ce osob ną sa lę prze glą da -
ły żur na le mód i kro ni ki to wa rzy skie, roz -
ma wia ły o przed sta wie niach ka to wic kie -
go te atru, opo wia da ły co i jak się tań czy,
dzie li ły się to wa rzy ski mi sen sa cja mi, plo -
tecz ką i aneg do tą. 

W wy wia dzie na ła mach ka to wic kie go
„Wie czo ru”, pan Pa weł Ostrow ski, wie lo -
let ni pra cow nik ka wiar ni „Ot to” w cza sach
Besz czyń skie go, wspo mi nał: 

„Krót ko przed otwar ciem lo ka lu od by -
wa ło się tak zwa ne „wy ka dza nie”. Po le ga -
ło ono na tym, że kel ner ob cho dził wszyst -
kie po miesz cze nia z roz ża rzo ną ka wą
w rę ku. W sa li głów nej obo wią zy wał cał -
ko wi ty za kaz pa le nia, tak aby nie przy jem -
ny za pach ty to niu nie opa no wał ka wiar ni.
Pa la cze mo gli oczy wi ście pa lić, jed nak
w spe cjal nie wy dzie lo nej ku te mu sa li.
W »Lo to sie« spo ty ka ła się na dal ca ła
śmie tan ka to wa rzy ska po wo jen nych Ka to -
wic i wciąż przy by wa li tam kup cy i han -
dlow cy z róż nych kra jów. Kel ne rzy obo -
wiąz ko wo mu sie li znać ję zy ki ob ce.
W ka wiar ni bez pro ble mu moż na by ło skła -
dać za mó wie nia po an giel sku, nie miec ku,
fran cu sku i wło sku. Kel ne rzy po da wa li go -
ściom ka wę, her ba tę, wi no, pi wo i róż ne -
go ro dza ju cia sta. Wszyst ko przy go to wa -
ne i ude ko ro wa ne w od po wied ni spo sób.
Wśród ciast zna leźć moż na by ło ta kie
przy sma ki, jak tor ty Sa che ra, sę ka cze czy
droż dżo we bab ki war szaw skie. Wła ści cie -
le, czy li Besz czyń ski, a póź niej je go żo na
dba li o to, by su row ce by ły naj wyż szej ja -
ko ści. Wszyst ko sma żo no i pie czo no
na kla ro wa nym ma śle spro wa dza nym spe -
cjal nie z wo je wódz twa po znań skie go.
Każ dy pą czek i każ de ciast ko, te go sa me -
go ty pu mu sia ło wy glą dać iden tycz nie, jak
dwie kro ple wo dy. Tak zwa ne »resz tów ki«,
czy nie uda ne wy pie ki pra cow ni cy roz da -
wa li za dar mo ubo gim.”

Ta do bra po wo jen na pas sa nie trwa ła
jed nak zbyt dłu go. Skoń czy ła się oko -
ło 1949 ro ku. Sta ni sław Besz czyń ski
miesz kał przy Po nia tow skie go 23. Zmarł
w 1947 ro ku. Je go żo na Anie la, za byt ko -
wą ka fe te rię z kon fi se rią w przed wo jen -
nym sty lu – te raz o na zwie „Lo tos” – pro -
wa dzi ła do 1949 ro ku. Po tem ja ko
„Krysz ta ło wa” funk cjo no wa ła pod za -
rzą dem Ka to wic kich Za kła dów Ga stro no -
micz nych. Atrak cją by ła jesz cze na po cząt -
ku III ty siąc le cia. Funk cjo no wa ła do 2010
ro ku.

W cią gu po nad stu lat ory gi nal nej dzia -
łal no ści ga stro no micz nej za słu ży ła na ty -
tuł ne stor ki i na trwa łe wspo mnie nie
w pa mięt ni kach ży cia oby cza jo we go ka -
to wic kich in te li gen tów, któ rym za pew nia -
ła kom for to wy po czę stu nek i ulu bio ną roz -
ryw kę.

■
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KA TA RZY NA NIE SPO REK Ju bi le usz 85‐le cia

uro dzin Bog da na Dwo ra ka

26
lip ca 2018 ro ku w klu bie No vum w Za wier ciu świę to wa -
no 85-le cie uro dzin Bog da na Dwo ra ka. Ten uro dzo ny

w 1933 ro ku po eta, fe lie to ni sta, pu bli cy sta, za ło ży ciel gru py po -
etyc kiej „Sza lej” oraz or ga ni za tor „czwart ków li te rac kich” jest
jed ną z naj bar dziej zna nych po sta ci zie mi za wier ciań skiej.
Na je go ju bi le usz przy by li nie tyl ko zna jo mi i przy ja cie le, ale tak -
że przed sta wi cie le władz mia sta, in sty tu cji kul tu ry (m.in. Miej -
skiej i Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Za wier ciu oraz
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry „Cen trum” im. Ada ma Mic kie wi -
cza) oraz na uki. 

„Tłu ma czył nam waż ność tra dy cji re gio nal nych, ob rzę dów, mu -
zy ki, li te ra tu ry. Aran żo wał wie le twór czych spo tkań dla tych, któ -
rzy chcą po szu ki wać swo jej toż sa mo ści, któ rzy od czu wa ją
sen ty ment do ro dzi me go kra jo bra zu” – mó wi ła jed na z uczest -
ni czek spo tka nia, wrę cza jąc So le ni zan to wi bu kiet kwia tów
z ju raj skich łąk. „Co moż na po wie dzieć wo bec Ju bi la ta o Ju bi -
la cie?” – roz po czął swo je wy stą pie nie pro fe sor Ma rian Ki -
siel – „Ta kie go ga wę dzia rza jak on, nie ma wśród nas. Bog dan
Dwo rak opo wia da o tym, co go naj bar dziej pa sjo nu je, czy li o tej
zie mi, o lu dziach, o prze szło ści. Co de cy du je o si le je go wy po -
wie dzi? Ta lent. Ale ten ta lent nie bie rze się sam z sie bie. Mo wa
Ju bi la ta wy ra sta z okre ślo nej tra dy cji, kon kret ne go pod gle bia.
Przez ca łe ży cie słu chał lu dzi. On umie słu chać, lu bi słu chać, cho -
ciaż jesz cze bar dziej lu bi mó wić. Dru ga rzecz, któ ra spra wia, że
nasz So le ni zant po tra fi mó wić tak zaj mu ją co – kon ty nu ował ba -
dacz z Uni wer sy te tu Ślą skie go – to wie dza, któ rą wy nio sło się
z po zna wa nia ro dzi me go kra jo bra zu. Jest ona zwią za na z dwie -
ma ko lej ny mi ce cha mi, któ ry mi mo że po szczy cić się nasz sza -
now ny Ju bi lat – z mi ło ścią do lu dzi oraz z sza cun kiem do prze -
szło ści. Pią ta ce cha to otwar tość: na świat, na in ne go, na cu dzą
od mien ność”. Pro fe sor Ma rian Ki siel w swo jej wy po wie dzi przy -
po mniał tak że waż ne sło wa pro fe so ra Wło dzi mie rza Wój ci ka,
któ ry w wy im kach gło sów o twór czo ści So le ni zan ta w to mie Ob -
li czo ne z me ta for pi sał: „Dwo rak oso bi ście uj mu je mnie tym, że
cho dzi ty mi ścież ka mi ży cia, któ ry mi ja cho dzi łem i da lej cho -
dzę. Te „do mo we” ścież ki wio dą nas przez pej zaż za wier ciań -
ski, Ka to wi ce, Dą bro wę Gór ni czą, Ol kusz, brze gi War ty, Czar -
nej i Bia łej Prze mszy czy Bry ni cy. Przez Za głę bie i Śląsk, a więc
przez bli skie ser cu re gio ny, któ re sta no wią waż ny i uro kli wy kom -
po nent Pol ski, Eu ro py i świa ta”. 

Po tych sło wach uzna nia zo sta ły przy po mnia ne wier sze Ju -
bi la ta z no wych wy dań ar ku szy po etyc kich Obrzęk oraz Ob li -
czo ne z me ta for. Od czy ty wał je sam po eta na zmia nę z ak tor -
ką Ewą Trze wi carz. Uwa gę ze bra nych przy kuł szcze gól nie je den
z utwo rów, któ re go in ter pre ta cję przed sta wił pro fe sor
Ma rian Ki siel. Swo ją opo wieść roz po czął od od nie sie nia do to -
mi ku, z któ re go po cho dzi li ryk Poj mo wa nie dzie jów: „Zbior ko -
wi te mu – za pod po wie dzią Sta ni sła wa Swe na Cza cho row skie -
go – zo stał nada ny ty tuł Ob li czo ne z me ta for”. Ba dacz wy ja śnił,
że au tor Klęcz ni ków orioń skich to „w pol skiej po ezji twór ca nie -
by wa le ory gi nal ny, nie po rów ny wal ny z ni kim. Łą czo no go tyl -
ko z Mi ro nem Bia ło szew skim – tak że po etą lin gwi stą, ale moc -
niej kon cen tru ją cym się na me ta fo rze. Je że li Mi ro na
Bia ło szew skie go, mi mo wszyst ko, da ło by się zo ba czyć ja ko po -
etę bar dziej re ali stycz ne go, to Sta ni sław Swen Cza cho row ski
był po etą po etyc kie go sym bo lu. W je go pierw szych to mi kach
by ła bar dzo moc no eks po no wa na pro ble ma ty ka Za gła dy.
W zbior ku Bog da na Dwo ra ka li ryk Poj mo wa nie dzie jów jest po -
świę co ny rów nież Za gła dzie. Ju bi lat na pi sał ten wiersz w ro -
ku 1961, a więc w dwu dzie sto le cie po wsta nia get ta na zie mi,
na któ rej obec nie się znaj du je my. Utwór ten jest po świę co ny pa -
mię ci Ży dów za wier ciań skich. To wiersz dra ma tycz ny”. Pro fe -
sor Ma rian Ki siel po tym wpro wa dze niu od czy tał ów li ryk: 

poj mo wa nie dzie jów

pa mię ci ży dów za wier ciań skich

tau ba mia ła no gi po dob ne do nóg sło nia i nie wi do me go oj ca
pew nej no cy tau bę za bra li za dru ty do get ta
dzia ło się to w trze cią je sień dru giej woj ny świa to wej
a jej nie wi do me go oj ca za strze lo no na pro gu miesz ka nia
mi nął nie ca ły rok na de szło upal ne dusz ne la to
lu dzi z get ta niem cy wy wo zi li w dłu gich po cią gach
do oświę ci mia
– pój dzie my się przejść ko ło to rów – po wie dzia ła mat ka
praw do po dob nie ubi ja ją ich w wa go nach
ni czym śle dzie w becz kach
dłu gi po ciąg wy jeż dżał z ma ga zy nów luft waf fe
lo ko mo ty wa cięż ko sa pa ła
z jed ne go wa go nu roz le ga ło się wo ła nie
był to głos tau by
– pa ni he le no pa ni he le no oni nas wio zą na my dło
niech pa ni syn do cze ka ludz kich cza sów
niech wy ro śnie na bo ha te ra
niech pa ni nie za po mni po zdro wić mę ża jak wró ci z obo zu
niech go pa ni nie za po mni po zdro wić od tau by
co mu da wa ła ma cę a te raz wio zą ją na my dło
– ma mu siu czy to praw da że z nich zro bią my dło
– tak
– to dla te go nie miec cy żan dar mi są za wsze tak czy sto wy my ci
–..............................................................................................!

War sza wa 1961

Po za re cy to wa niu wier sza ba dacz skon sta to wał: „ten wiersz po -
wstał w ro ku 1961, kie dy pa mięć o tym, co się zda rzy ło, by ła pa -
mię cią po wszech ną. Nie wie lu jed nak pa mię ta ło Tau bę. W mło dej
pa mię ci Bog da na Dwo ra ka zo sta ła ona uwiecz nio na. To był czas
nie by wa le trud ny. W 1942 ro ku wy wo żo no z oko lic Za wier cia, Ję -
drze jo wa, Szcze ko cin wszyst kich w tę jed ną stro nę – do obo zu kon -
cen tra cyj ne go. To był okres li kwi da cji owych sku pisk, któ re na -
zy wa ły się get ta mi. Ten wiersz ma w so bie po ra ża ją cą moc dla te go,
że nie ma w nim upięk szeń. Po wie dział bym, że utwór ten, od wrot -
nie niż ty tuł zbior ku Ob li czo ne z me ta for, jest odar ty z me ta fo ry
i wy po wie dzia ny tyl ko i wy łącz nie trze ma gło sa mi: gło sem Tau -
by, gło sem mat ki i gło sem ma łe go chłop ca, któ ry to wszyst ko wi -
dzi. Dzi siaj, kie dy li te ra tu ra na te mat Za gła dy jest tak ob szer na, że
prze sta je my się już w niej orien to wać, war to pa mię tać szcze gól -
nie o jed nej ka te go rii – by stan de ra. Kto to jest by stan der? To jest
ktoś, kto pa trzy na to, co się dzie je i jest wo bec te go wszyst kie go
obo jęt ny, po stron ny. Otóż w wier szu Dwo ra ka nie ma by stan de -
ra. Tu jest ten, któ ry jest bez po śred nio obec ny w tym, co moż na
by na zwać oko licz no ścia mi Za gła dy i rów no cze śnie, któ ry oca la
pa mięć tej jed nej o „sło nio wa tych no gach” ko bie cie, któ ra rów no -
cze śnie jest wiel kim przy po mnie niem wszyst kich tych, któ rych już
nie ma, lecz po zo sta li w pa mię ci”. 

Roz mo wy o po ezji Bog da na Dwo ra ka by ły prze pla ta ne mu -
zy ką. Pio sen ki z re per tu aru m.in. An drze ja Za uchy, Bo gu sła wa
Me ca, Bu ła ta Oku dża wy wy ko ny wa li Piotr Gol jat (wo kal
i kla wisz) wraz z Se ba stia nem Ru ciń skim (gi ta ra) oraz Pio trem
Gór ką (kon tra bas). Spo tka nie za koń czy ło się wspól nym to a stem
i od śpie wa niem tra dy cyj ne go „Sto lat”, po któ rym za brał jesz -
cze głos Wi told Grim, bur mistrz Za wier cia. Po zło że niu Ju bi -
la to wi ży czeń ogło sił, że Ra da Miej ska pod ję ła sta ra nia o nada -
nie Bog da no wi Dwo ra ko wi mia na Ho no ro we go Oby wa te la
Mia sta Za wier cie. ■
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D
wie ście lat te mu znaj do wał się w tym
miej scu chy lą cy się ku upad ko wi

dwór. Po ło żo ny wśród na tu ral nych roz le -
wisk oraz sta wów, wkom po no wa ny
w par ko wy kra jo braz, nad któ rym gó ro -
wa ły po nad stu let nie dę by, stał się in spi -
ra cją do wy bu do wa nia na je go miej scu
pa ła cu. Ten wznie sio ny zo stał w la tach
1810-26 dla rad cy kró lew skie go
Erd man na von Rödern. W ro ku 1842 re -
zy den cja prze szyła w po sia da nie hra bie -
go Car la von Po ur talès. Naj wy raź niej i on
zo stał urze czo ny pięk nem te go miej sca,
po nie waż obiekt po zo stał w rę kach tej ro -
dzi ny do 1945 ro ku.

Na prze strze ni wie ków obiekt był prze -
bu do wy wa ny, w efek cie cze go po wsta ła re -
zy den cja o po wierzch ni po nad 2,5 tys. me -
trów kwa dra to wych, roz lo ko wa na na pla nie
li te ry U. By ła to dwu kon dy gna cyj na bu -
dow la z miesz kal nym pod da szem i bar dzo
roz bu do wa nym sys te mem piw nic. Te no -
ta be ne w więk szo ści są droż ne do dziś, choć
z bry ły pa ła cu nie wie le się za cho wa ło. Pa -
trząc na stan, w ja kim pa łac znaj du je się
obec nie, trud no so bie nie za dać py ta nia o to,
kto przy czy nił się do ta kiej sy tu acji. Cięż -
ko wy ty po wać bez po śred nie go spraw cę
upad ku obiek tu, na je go za gła dę zło ży ło się
wie le czyn ni ków, któ re by ły efek tem za nie -
dbań i źle po dej mo wa nych de cy zji.

Po woj nie w pa ła cu sta cjo no wa li czer -
wo no ar mi ści, któ rzy kie ru jąc się pra wem
zwy cięz ców, gra bi li i nisz czy li co się da -
ło. Odar ty z cen ne go wy po sa że nia, któ re
zo sta ło naj praw do po dob niej wy wie zio -
ne, sprze da ne lub wy mie nio ne na al ko hol,
obiekt zo stał prze ka za ny wła dzy lu do wej.
Póź niej na sta ła era PGR, gdzie obiekt słu -
żył ja ko miesz ka nia pra cow ni cze. Miesz -
kań cy wy cho dząc z za ło że nia, że „to i tak
po nie miec kie” nie kwa pi li się do re mon -
tów. We wnę trzach za cho wa na by ła część
mniej cen ne go wy po sa że nia. Drew nia ne,
znisz czo ne bo aze rie sta ły się źró dłem ta -
nie go opa łu, ele men ty me ta lo we jak nie -
trud no prze wi dzieć wy ci na no, osła bia jąc
tym sa mym kon struk cję obiek tu. W mo -
men cie, gdy ca łość chy li ła się ku upad ko -
wi i za ra sta ła krza ka mi, miesz kań ców
wy sie dlo no. No wym wła ści cie lem znaj du -
ją ce go się już prak tycz nie w ru inie obiek -
tu zo stał „Do lpasz”. Po wsta ły pla ny re wi -
ta li za cji ca łe go za ło że nia pa ła co wo
par ko we go, jed nak bar dziej traf nym okre -
śle niem ob ra zu ją cym ów cze sną sy tu ację
by ło by stwier dze nie, że dla pa ła cu na stał
okres cu dów – pod czas re mon tu, któ ry
przy niósł wię cej strat niż ko rzy ści, za spra -
wą ja kiejś nad przy ro dzo nej si ły z pa ła cu
znik nę ły ozdob ne po sadz ki, więk szość
zdo bio nych w sztu ka te rię su fi tów wy pa -
ro wa ła jak kam fo ra. W koń cu zaś środ ko -
wa część su fi tów ru nę ła.

Po czą tek lat dzie więć dzie sią tych i no -
wo bo gac ka mo da na ku po wa nie te go ro -
dza ju obiek tów spo wo do wa ła, że obiekt
zo stał na by ty przez pry wat ną fir mę
od Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych. Roz -
po czę to ko lej ny re mont, któ ry ogra ni czył
się do za mu ro wa nia wejść i okien. Dach
bez po szy cia ist niał jesz cze po ro ku 2000,
ale obec nie próż no by szu kać je go choć -
by ma łe go ka wał ka, na to miast sam obiekt

Śląskie
ta jem nice cz. 8

Ruiny pałacu w Głębowicach

wy glą da jak by prze żył bom bar do wa nie.
Wszyst kie kon dy gna cje zmie lo ne z ru mo -
szem ce gla nym le żą wśród ki ku tów ścian.
Pod zie mia, piw ni ce, ta jem ni cze przej ścia
i po miesz cze nia – tych jest na praw dę spo -
ro, ale i one no szą śla dy plą dro wa nia, roz -
ku wa nia ścian i stro pów w po szu ki wa niu
skar bów. Czy ta kie tu by ły? Trud no do -
cie kać, wszak utwo rzo no tu ma jo rat,
a póź niej pań stwo sta no we Głę bo wi ce
o po wierzch ni 1736 hek ta rów. Tym cza -
sem sie dem po wo jen nych de kad wy star -
czy ło, by z bra ku po my słu i zwy kłej głu -
po ty ob ró cić w ru inę re zy den cję, któ ra
w okre sie swej świet no ści by ła uwa ża na
za jed ną z pięk niej szych bu dow li te go ty -
pu wy bu do wa nych na Ślą sku, któ ra zo -
sta ła ob ję ta ochro ną kon ser wa tor ską
i wpi sa na do re je stru za byt ków, po dob nie
jak park znaj du ją ce się w nim mau zo leum,
dom ogrod ni ka i oran że ria.

Przy ro da sa ma za bie ra to, co kie dyś jej
wy dar to pod bu do wę pa ła cu, i te raz po -
wo li przej mu je nad nim wła dzę suk ce syw -
nie roz sa dza jąc ko rze nia mi wszyst ko,
co wzniósł czło wiek na chwa łę swej po -
zy cji spo łecz nej i ro du. Po wo li za cie ra -
ją się ścież ki kra jo bra zo we go par ku, co -
raz trud niej zna leźć po zo sta ło ści
po oran że rii i do mu ogrod ni ka. W cie niu
sta rych drzew skry wa się mau zo leum
z ka pli cą, któ rą zdo bią pięk ne po li chro -
mie i cy ta ty z bi blii. Wy bla kłe, le d wo wi -
docz ne od cho dzą tak jak wszyst ko, o co
nie za dba no w Głę bo wi cach. ■

Re gio na list ka, pa sjo nat ka ru in, mi ło -
śnicz ka za byt ków oraz ar chi tek tu ry obron -
nej i prze my sło wej Dol ne go i Gór ne go
Ślą ska, twór czy ni in ter ne to we go por ta lu
Łow cy Hi sto rii, pu bli ku je w mie sięcz ni -
ku „Od kryw ca”.

W za ro śnię tym par ku kra jo bra zo wym za le wa nym przez wy le wa ją ce sta wy i cie ‐
ki wod ne koń czy się hi sto ria pa ła cu, któ ry dwie ście lat te mu ucho dził za jed ną z pięk ‐
niej szych re zy den cji Dol ne go Ślą ska. Po mi mo, że cza sy je go świet no ści bez pow ‐
rot nie prze mi nę ły, jest to miej sce peł ne uro ku, któ re mu ma gii do da ją sta re dę by
szy puł ko we. Nie któ re z nich li czą so bie 350 lat. Tak jak pa łac, rów nież i one po ‐
wo li umie ra ją, bę dąc sie dli skiem ko zio ro ga dę bo sza: chrząsz cza znaj du ją ce go się
pod ści słą ochro ną, któ re go lar wy na miej sce że ro wa nia wy bie ra ją tyl ko sta re dę ‐
by, zja da jąc w świe tle pra wa drze wa, któ re win ny stać się po mni ka mi przy ro dy.

Zna li się od za wsze, pa łac i drze wo. Nie roz łącz ni, ska za ni na swą obec ność
od wie ków, po zo sta li so bie wier ni aż po ży cia kres. Dziś sta ry, uschnię ty dąb o roz ‐
ło ży stych ko na rach wska zu je, w któ rym miej scu znaj du ją się ru iny po tym, co kie ‐
dyś by ło pięk nym kla sy cy stycz nym pa ła cem w Głę bo wi cach. Fron to wa ścia na na ‐
dal jest pięk na, ale scho dy zu peł nie prze jął w po sia da nie park, naj pierw
po kru szył ka mien ne stop nie ko rze nia mi, a po tem za pu ścił mchem by na są czyć
ścia ny wil go cią. Po tęż ne ko rze nie sta rych dę bów kru szą ka mien ne fun da men ‐
ty i bu rzą ścia ny.

Par ko wy sta ro drzew skrzęt nie skry wa swo je ta jem ni ce. Po ło żo ny wśród plą ‐
ta ni ny ście żek, roz le wisk i sta wów dom ogrod ni ka z prze pięk ną oran że rią jest dziś
trud ny do od na le zie nia. Ru ina, ja ka po nim zo sta ła ni czym już nie przy po mi na oszklo ‐
ne go obiek tu z tro pi kal ny mi ro śli na mi, ja kie tu ho do wa no. W nie pa mięć też ode ‐
szli ci, któ rzy po ko cha li Głę bo wi ce, a na miej sce swe go wiecz ne go spo czyn ku wy ‐
bra li kil ku set let ni park, gdzie w to wa rzy stwie sta rych dę bów pa mięć o nich mia ła
prze trwać wie ki. Pię tro we mau zo leum z kar tu szem her bo wym wiel kie go ro du i przy ‐
le gła doń ka pli ca opa trzo na cy ta ta mi z bi blii mia ły pod kre ślać ma je stat ro du i chwa ‐
lić Bo ga. Wy so kie scho dy pro wa dzą do izby pa mię ci o tych, któ rych zło żo no w ni ‐
szach gro bo wych mau zo leum. Pęk nię ta zim na ka mien na pły ta, na niej na zwi ska
i za sty gły w cza sie kurz. Po śmiert ne in skryp cje i już dziś nic nie zna czą ce da ty, wy ‐
ry te dłu tem nie zna ne go ka mie nia rza. Opie czę to wa ne wej ścia do krypt już daw ‐
no zo sta ły roz bi te, zmar li nie za zna li spo ko ju. Spro fa no wa ne szcząt ki, ogra bio ‐
ne z kosz tow no ści i odar te z god no ści zło żo no do jed nej z dwóch nisz mau zo leum,
a wej ście za mu ro wa no.

JULIA MONTEWSKA
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EUGENIUSZ SIKORSKI
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PROLOG

Dla ciebie niosę

kilka prostych słów

Rzeka

Drzewo

Dom

Na słowach tych niosę

swój lęk

o tobie myśl

pokorę

Dlaczego więc zamykasz drzwi

a skobel broni wejść

ŁAŃCUSZEK

Po da ję ci łań cu szek

Je że li chcesz to weź

Pierw sze ogni wo – źdźbło

Dru gie ogni wo – krzew

Trze cie ogni wo – dąb

Czwar te ogni wo – las

Jeżeli chcesz

Tym łańcuszkiem mnie skuj

Potem postawię dom

Ty zawiesisz firanki

A czytał będzie nam Leśmian

KWIATY

Z kamieni nic nie wyrośnie,

one uparcie bezpłodne.

Kwiaty

to co innego,

każdy zdolny

i niepowtarzalny

jak kamień.
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WÓZEK

Gdy mają lat już dziesiąt,

a ich naiwność naście,

ciągłą pieszczotą oczu

strach umierania gaśnie.

Gdy on popycha wózek,

by ulżyć jej w boleści,

jej dobrze tak jak w ten czas,

gdy rzeczywiście pieścił.

Pamięta, co powiedział

pod ich młodości bramą,

jest spokojna, wie, dzisiaj

powiedziałby ro samo.

UTOPIA

Raskolnikow zawiesza

siekierę w powietrzu.

Złodziej puka do drzwi,

aby oddać łup.

Prostytutka wraca 

do matki i ciepłego domu.

Pijak wylewa z butelki

do zlewu.

Prokurator

ma uśmiech na twarzy.

Tomasz Morus nas pozdrawia,

pyta o gościnę i sen.

KOŁATKA

A dom

niech pożar pochłonie,

niechaj powali go trzęsienie ziemi,

wreszcie do piekła zniosą go.

Byle ostała się

kołatka słowa.

Coś w trwożnym świecie

muszę przecież mieć.

EU GE NIUSZ SI KOR SKI – uro dził się w Ka to wi cach w 1957 ro ku. Ab sol went po lo ni sty ki w Uni wer sy te cie Ślą skim. Na uczy ciel
ję zy ka pol skie go w Szko le Pod sta wo wej Fun da cji Ele men tarz w Ka to wi cach i II LO im. J. Ma tej ki w Sie mia no wi cach Ślą skich.
W la tach 1975‐1989 kie row nik ar ty stycz ny Stu denc kie go Te atru 12a w Klu bie Puls w Ka to wi cach. Ja ko twór ca te atral ny za de ‐
biu to wał w 1975 ro ku przed sta wie niem Bia ło szew skie go Te atr Osob ny. Twór ca przed sta wień Bez nie ba otwar te go, Bom ba,
J. Smut ny zre ali zo wa nych z gru pą me to dą kre acji ze spo ło wej, któ re pre zen to wa ne by ły w naj więk szych ośrod kach aka de mic ‐
kich w Pol sce, w klu bach „Sto do ła” w War sza wie, „Ro tun da” w Kra ko wie, „Żak” w Gdań sku, „Chat ka Ża ka” w Lu bli nie. Au tor
wy da nych wła snym sump tem to mi ków wier szy Ero ty ki (1995), Ka mie nio łom (2005), Ba lu stra da (2018). 

WIEK XXI

Pejzaże lasów,

łąk i traw,

dotknięć ciał

gdzieś się zapodziały.

Teraz

ręka ugięta w łokciu,

dłoń z metalem przy uchu,

palce na klawiaturze.

Oczy uwięzione

w srebrze monitora.

MĄKA

Gdy wyjechałaś z miasta,

nic tutaj się nie zmieniło.

Staruszka wyprowadza psa,

patrol leniwie sunie ulicą,

po czerwonym

jak zwykle zapala się zielone,

dzieci grają w klasy,

nie nadciąga burza.

Zapobiegliwi piekarze

porcjują mąkę

na jutrzejszy chleb,

Wojny nie będzie.
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– Za cznę od in try gu ją cej mnie in for ‐
ma cji: Jak Pan się zna lazł na tej li ście
„500 w ochro nie śro do wi ska” z ca łe go
świa ta?

– Za cznij my od przy po mnie nia de fi ni -
cji za war tej w ty tu le pięk ne go po ję cia
„Zrów no wa żo ne go Roz wo ju” sfor mu ło -
wa ne go przez Ko mi sję ONZ p. Brund -
tland pt. „Our Com mon Fu tu re” w 1987
ro ku: „Su sta ina ble De ve lop ment czy li
Zrów no wa żo ny Roz wój – ZR” to ta ki,
w któ rym roz wój obec nych po ko leń nie
od by wa się kosz tem na stęp nych (de fi -
ni cja ZR przy ję ta przez ONZ do sto so wa -
nia w Świa to wej Kon fe ren cji RIO’92
i za pi sa na rów nież w na szej Kon sty tu -
cji 1997). 

Po czą tek da ła kon fe ren cja ONZ
w Sztok hol mie w 1972 ro ku, gdy Szwe -
dzi po zna li już przy czy ny za kwa sze nia
swo ich je zior tzw. kwa śny mi desz cza mi
nie sio ny mi w znacz nym stop niu przez
wiatr z Wiel kiej Bry ta nii. Wte dy po wo -
ła no UNEP czy li Agen cję Ochro ny Śro -
do wi ska ONZ. Tę da tę moż na uznać
za po czą tek świa to we go, praw ne go ru -
chu na rzecz ochro ny śro do wi ska, cho -
ciaż i wcze śniej pro wa dzo ne by ły licz -
ne dzia ła nia w róż nych kra jach.
Szcze gól nie ak tyw ni w tym za kre sie
by li Szwe dzi i ta ki mi po zo sta li do dzi -
siaj. Mia łem moż ność wie le się na -
uczyć, gdy za pro si li mnie do skła du Ra -
dy Na uko wej „Stoc kholm Envi ron ment
In sti tu te”. Mię dzy in ny mi dzi siej sza,
upra wia na w Pol sce tzw. „wierz ba ener -
ge tycz na” jest mo im „im por tem” z tam -
tych cza sów. 

A wy róż nie nie wrę czo no mi w Mo -
skwie w 1998 ro ku w cza sie Świa to we -
go Dnia Ochro ny Śro do wi ska, ale dro ga
do na gro dy jest bar dzo dłu ga i za czę ła się
w har cer stwie tuż po woj nie, gdy prze -
strze ga li śmy Pra wo Har cer skie gło szą ce:

„Har cerz mi łu je przy ro dę i sta ra się ją
po znać” a póź niej ja ko ucznio wie „Ka to ‐
wic kie go Mic kie wi cza” sa dzi li śmy drzew -
ka na apel Wo je wo dy Je rze go Zięt -
ka – po my sło daw cy Wo je wódz kie go
Par ku Kul tu ry i Wy po czyn ku. Moż -
na po wie dzieć, że był to w Pol sce pierw -
szy pro jekt re kul ty wa cji te re nów po -
prze my sło wych. I dzi siaj ze wzru sze niem
do ty kam w par ku bar dzo ro słe drze wa py -
ta jąc: A mo że to mo je? 

Mo ja za wo do wa dro ga ma swój po czą -
tek w 1956 ro ku – wte dy otrzy ma łem dy -
plom w Ka te drze Prze rób ki Me cha nicz -
nej Ko pa lin Po li tech ni ki Ślą skiej i zo sta łem
za li czo ny przez mo je go pro mo to ra śp.
Prof. Ta de usza La skow skie go do „Je go
Dru ży ny”. 

To wspa nia ły czło wiek i wy cho waw -
ca – zna ny rów nież ja ko za ło ży ciel
i pierw szy dy rek tor Głów ne go In sty tu tu
Gór nic twa a tak że wie lo let ni rek tor Po -
li tech ni ki Ślą skiej i czło nek Ra dy Na uko -
wej GIG, gdzie opie ko wał się mło dą ka -
drą na uko wą. Był pro mo to rem mo jej
pra cy dok tor skiej. 

„Przy go to wa nie do ra cjo nal ne go użyt ‐
ko wa nia czy ste go wę gla” by ło Je go
de wi zą ży cio wą i ob sza rem za wo do -
wym któ rym kie ro wał tak że w GIG,
a ta de wi za to naj bliż sza dro ga do by cia
„eko lo giem” na dzi siej szym Ślą sku.
Wraz z gro nem ko le gów do łą czy li śmy
„z ów cze snym na ka zem pra cy” do GIG,
two rząc pod Je go kie run kiem „dru ży nę
za wo do wą” – ale rów nież spor to wą, bo -
wiem Pro fe sor był wiel kim en tu zja stą
spor tu. Otrzy ma łem od Nie go opa skę „ka -
pi ta na” ale w dru ży nie by ło wie lu „mi -
strzów asy sty” jak to dzi siaj mó wią pił -
ka rze. Do na szej „dru ży ny” zo stał
rów nież za pro szo ny inż. Jan Ol szow ski,
któ re go tu wspo mi nam po nie waż był to
czło wiek z wie lo let nim sta żem w pol skim

i nie miec kim gór nic twie o ol brzy miej
wie dzy prak tycz nej.

Z przy jem no ścią chcę rów nież wspo -
mnieć, że swo imi ab sol wen ta mi – a by -
li śmy 1-szym rocz ni kiem ma gi ster skim
Wy dzia łu Gór ni cze go – prof. La skow ski
ob da ro wał in ne roz wi ja ją ce się ślą skie in -
sty tu ty: In sty tut Me ta li Nie że la znych, In -
sty tut Me ta lur gii Że la za, In sty tut Ma te -
ria łów Ognio trwa łych, In sty tut Che mii
Nie orga nicz nej czy In sty tut Cięż kiej
Syn te zy Or ga nicz nej – wszyst kie one by -
ły od po wie dzial ne za ra cjo nal ną go spo -
dar kę su row ca mi, któ re zo sta ły im przy -
pi sa ne. 

– Eko lo gia – ja kie zna cze nie ma to sło ‐
wo?

– Eko lo gia – to po łą cze nie dwóch
słów tak sta rych jak eu ro pej ska cy wi li -
za cja. Bo wiem „oikos” to sta ro grec kie
okre śle nie na „do mo stwo wraz z je go
miesz kań ca mi” a „lo gos” ma wie le zna -
czeń ale naj bar dziej chy ba pa su je sło wo
„ro zum ność” czy li mą dre dzia ła nie. Moż -
na w związ ku z tym po wie dzieć, że
Eko lo gia to ro zum ne dzia ła nie na rzecz
lu dzi i ota cza ją cej ich przy ro dy. My dzi -
siaj pod tym po ję ciem ro zu mie my wszel -
kie dzia ła nia – bez po śred nie i po śred nie
na rzecz ochro ny śro do wi ska przy rod ni -
cze go, a mia no „eko log” przy lgnę ło
do tych, któ rzy zaj mu ją się sze ro ko po -
ję tą ochro ną śro do wi ska przy rod ni cze go. 

– Świat zna lazł się dzi siaj na za krę cie
w za kre sie ochro ny śro do wi ska, szcze ‐
gól nie gdy cho dzi o tzw. zmia ny kli ma ‐
tu – jak to wy tłu ma czyć? 

– Za cznij my od sfor mu ło wa nia naj bar -
dziej prze ma wia ją ce go do ludz kiej wy -
obraź ni: kon su mu je my co ro ku za so by
zie mi o 50% więk sze od zdol no ści do ich
od twa rza nia. Pol ska na le ży do kra jów
o jed nym z naj wyż szych wskaź ni ków na -
ru sza ją cych ten stan (tzw. Ślad eko lo gicz ‐
ny) – wy ra ża ją cych nie ra cjo nal ne użyt -
ko wa nie za so bów zie mi. Znaj du je my
się – ca ła ludz kość – na za krę cie na szej
hi sto rii roz wo ju. Zmia na kli ma tu jest naj -
groź niej szym za krę tem, gdyż jest nie prze -
wi dy wal ny i ja ko ta ki kwe stio no wa ny
przez licz ne kra je a na sze umy sły przy -
zwy cza jo ne są do zwal cza nia skut ków,
a nie prze wi dy wa nia przy czyn. 

Ale ten za kręt jest znacz nie, znacz nie
więk szy bo wiem obej mu je wiel ki spis na -
ru szeń sta nu przy ro dy, któ rej czło wiek jest
naj istot niej szą czę ścią. 

Pięk na za da nio wa de fi ni cja „Zrów -
no wa żo ne go Roz wo ju” roz pi sa na przez
Unię Eu ro pej ską w po sta ci AGEN DY
EU 2030 obej mu je aż 17 zo bo wią zań,
któ re na tę de fi ni cję się skła da ją i ma ją
być ce la mi do zre ali zo wa nia:

Agen da EU 2030: 
„Prze kształ ce nie na sze go świa ta

na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju”

1. Li kwi da cja gło du
2. Eli mi na cja ubó stwa

Zrównoważony

Rozwój

– co to dzisiaj

znaczy?

Z prof. ZYGFRYDEM NOWAKIEM
– laureatem nagrody ONZ‐UNEP „Global 500”,

roz ma wia TADEUSZ SIERNY
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3. Po pra wa ja ko ści ży cia i zdro wia
4. Pod nie sie nie ja ko ści edu ka cji
5. Eli mi na cja zróż ni co wa nia płci
6. Za pew nie nie zdro wych wa run ków

sa ni tar nych i czy stej wo dy
7. Za pew nie nie do stę pu do czy stej

ener gii
8. Za pew nie nie wzro stu go spo dar cze -

go i miejsc pra cy
9. Roz wój in fra struk tu ry prze my słu

i je go in no wa cyj no ści
10. Ogra ni cze nie nie rów no ści spo -

łecz nych
11. Roz wój zrów no wa żo nych miast

i spo łecz no ści miej skich
12. Zwięk sze nie od po wie dzial no ści

w za kre sie pro duk cji i kon sump cji
13. In ten sy fi ka cja na rzecz kon tro li

zmian kli ma tycz nych
14. Zwięk sze nie tro ski o ja kość i ży -

cie w zbior ni kach wod nych
15. Ra cjo na li za cja go spo dar ki prze -

strze nią lą do wą
16. Wzmoc nie nie in sty tu cji od po wie -

dzial nych za po kój i spra wie dli wość
na świe cie

17. Wzmoc nie nie i wspie ra nie współ -
pra cy mię dzy na ro do wej

To w su mie ma dać zrów no wa żo ny
roz wój i ta Agen da zo bo wią zu je Pol skę
do jej wdra ża nia ja ko człon ka eu ro pej -
skiej spo łecz no ści ale rów nież ja ko
człon ka spo łecz no ści świa ta – gdyż ww.
za le ce nia są rów nież za le ce nia mi ONZ.
Cóż moż na jesz cze po wie dzieć? – 30 lat
i cią gle w „po wi ja kach”!

– Dla cze go za le gło ści są tak du że i co
da lej?

– Wy star czy spoj rzeć na po wyż szy spis
za dań. Pro blem tkwi w na szej kul tu rze
śród ziem no mor skiej i na zy wa się „an tro ‐
po cen tryzm”. Zbu do wa li śmy go zgod nie
z za sa dą bi blij ną „Idź cie i roz mna żaj cie się
i czyń cie zie mię so bie pod da ną” – co mo -
że by ło ale prze sta ło już być od wie lu, wie -
lu dzie się cio le ci do brą wska zów ką roz wo -
ju. Na szczę ście po ja wi ło się – choć
bar dzo spóź nio ne „Lau da to Si” – en cy kli -
ka Pa pie ża Fran cisz ka, z któ rej wy ni ka no -
we po sła nie: „... nie ra cjo nal ne użyt ko wa ‐
nie za so bów zie mi jest za ma chem
na dzie ło Stwór cy”. Wra ca my do po ję cia
„geo cen try zmu” choć we dług cał ko wi cie
in nej de fi ni cji: „Tro ska o zie mię sta je się
tro ską o na sze ist nie nie”.

– Wróć my jed nak do prze szło ści
i do „dru ży ny” prof. La skow skie go – jak
wy glą da ła Wa sza pra ca w la tach 50.
i dal szych?

– Sły sza łem kie dyś ta kie po wie dze nie: 
„Na Ślą sku wszyst ko co do bre i co złe

za czy na się od gór nic twa”.
Du żo w tym praw dy pa trząc z per spek -

ty wy na wet kil ku set lat. W okre sie po wo -
jen nym za le gło ści w roz wo ju gór nic twa
by ły szcze gól nie du że. Po ję cie „ochro -
na śro do wi ska” przy tłu mio ne by ło po ję -
ciem „pro duk cja”, pięk nie od da nym
przez Ju lia na Tu wi ma:

… 

Dy mią się bu re ko mi ny,
Pie ce hut ni cze pło ną
Dud nią, dud nią ma szy ny,
Łu ną pa le nisk czer wo ną
Czar na za snu wa się dal.
Śląsk śpie wa,
Głos ma wę giel i stal…

w po ema cie „Śląsk śpie wa”. 

Ale rów no cze śnie Pol ska tra fi ła na do -
bry okres dla gór nic twa, bo wiem su row -
ce by ły wte dy dla Pol ski w za sa dzie je -
dy ną wa lu tą, któ rą moż na by ło po zy skać
w han dlu za gra nicz nym. Dla te go kie row -
nic two re sor tu gór nic twa i ener ge ty ki za -
czę ło for mu ło wać kon kret ne py ta nia
wo bec tzw. za ple cza ba daw cze go i pro -
jek to we go do ty czą ce eli mi na cji tech no -
lo gicz nych za le gło ści oraz ne ga tyw ne go
od dzia ły wa nia na oto cze nie ko palń. 

Na po trze bę re ali za cji ta kich za dań
szcze gól nie wska zy wał ów cze sny mi ni -
ster gór nic twa i ener ge ty ki Jan Mi trę -
ga – wspa nia ły or ga ni za tor; na zwa łem go
kie dyś „self ma de man”, któ ry z pro ste go
gór ni ka dro gą wła snej edu ka cji i roz wo -
ju do szedł do funk cji mi ni stra i wi ce pre -
mie ra. Dok tor Ho no ris Cau sa Ślą skiej
Aka de mii Eko no micz nej. 

Dla „dru ży ny La skow skie go” za da nia
do ty czy ły w więk szo ści te ma tów, któ -
re dzi siaj moż na by za li czyć do za dań
z za kre su sze ro ko po ję tej ra cjo nal nej go -
spo dar ki su row ca mi i ochro ny śro do wi -
ska. Wy mie nię przy kła do wo kil ka
z nich: 

• Ob ni że nie za nie czysz cze nia wy do by -
wa ne go urob ku i po pra wa je go uziar nie -
nia de cy du ją ce go o je go ce nie.

• Udo sko na le nie pro ce sów wzbo ga ca -
nia wę gla dla ob ni że nia szko dli wych dla
śro do wi ska strat wę gla w od pa dach skła -
do wa nych na hał dach ko pal nia nych.

• Cał ko wi ta zmia na pro wa dze nia go -
spo dar ki wod nej gór nic twa, gdyż ślą skie
cie ki „pły nę ły wę glem” i trze ba by ło wy -

eli mi no wać zrzu ty mu łów wę glo wych
do rzek.

• Od siar cza nie wę gla czy li usu wa nie
z nich pi ry tów ja ko mi ne ra łów to wa rzy -
szą cych wę glom.

• Wy ko rzy sta nie od pa dów i/lub ich bez -
piecz ne skła do wa nie.

Mie li śmy w tym cza sie już do współ -
pra cy i po mo cy zna ko mi ty ze spół kon -
struk to rów pro wa dzo ny na Po li tech ni -
ce Ślą skiej a po tem w gór ni czych
biu rach pro jek to wych przez prof. Ja nu -
sza Die try cha – „hu ma no tech ni ka” jak
sie bie pięk nie na zy wał, speł nia jąc się
zna ko mi cie w tej ro li łą cze nia hu ma ni -
sty ki z tech ni ką. Pa mię tam i czę sto po -
wta rzam Je go de fi ni cję wol no ści: „Wol -
ność to pra wo do sa mo ogra ni cza nia”.
Jak że nam dzi siaj czę sto ta kie go my śle -
nia bra ku je. Ze spół pod Je go kie run -
kiem skon stru ował i do pro wa dził
do pro duk cji więk szo ści naj waż niej -
szych ma szyn po trzeb nych do wzbo ga -
ca nia wę gla. 

By łem z Nim za przy jaź nio ny i wie le się
w kon tak tach oso bi stych na uczy łem.

Mie li śmy tak że do brze zor ga ni zo wa -
ną współ pra cę z uczel nia mi gór ni czy mi
w Gli wi cach i Kra ko wie.

Za każ dym z tych za dań sta li kie row -
ni cy za dań i ze spo łów wy ko naw czych.
Od 1966 ro ku by łem rów nież ko or dy na -
to rem pra cy tych ze spo łów a póź niej
z mo jej ini cja ty wy do szło do po łą cze nia
ze spo łów GIG zaj mu ją cych się ja ko ścią
i prze twór stwem wę gla i Biu ra Pro jek -
tów „Se pa ra tor”. Utwo rzy li śmy wte dy
„Cen tral ny Ośro dek Ba daw czo -Pro jek -
to wy Wzbo ga ca nia i Uty li za cji Ko pa lin
SE PA RA TOR”.

– Przy szły la ta sie dem dzie sią te, do bre
dla śro do wi ska i gór nic twa?

– Wte dy – w 1971 ro ku – do szło też
do po sze rze nia te ma ty ki ba daw czej o
pro gram „Kom plek so we Prze twór stwo
Wę gla” w ra mach uru cho mio nych z mo -
jej ini cja ty wy tzw. Pro gra mów Rzą do -
wych, gdzie „Kom plek so we Prze twór ‐
stwo Wę gla” by ło PR1, „Ra cjo nal ne
Wy ko rzy sta nie Wę gla Bru nat ne go”
PR2, a „Kom plek so we mu Wy ko rzy sta ‐
nia Su row ców To wa rzy szą cych i Od pa ‐
dów” nada no PR3. 

W ra mach PR1 zbu do wa li śmy na te re -
nie nie czyn ne go szy bu ko pal nia ne go
w Wy rach pod kie run kiem zna ko mi tych
che mi ków prof. Wło dzi mie rza Ko tow skie -
go i doc. Lu dwi ka So bo lew skie go do -
świad czal ną in sta la cję „upłyn nia nia wę gla”.
Zde cy do wa no rów nież o za ku pie in we sty -
cyj nym i bu do wie in sta la cji zga zo wa nia
wy so ko za siar czo ne go wę gla kop. Ja ni -
na i trans por cie ga zu do ów cze snych Za -
kła dów Che micz nych „Oświę cim”. 

Do te go pro gra mu włą czył się z licz -
ny mi ini cja ty wa mi In sty tut Prze rób ki
Che micz nej Wę gla z prof. Hen ry kiem
Zie liń skim a tak że Biu ro Pro jek to we
„Pro syn chem” wy ko nu jąc od po wied nie
pra ce pro jek to we. Spra wo wa łem nad zór
nad pra ca mi PR1. 

Dyplom ONZ-UNEP „Global 500”
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PR2 – zmie rza ją cy do upo rząd ko wa -
nia wy do by cia wę gla bru nat ne go – ko or -
dy no wał ge ne ral ny dy rek tor w mi ni -
ster stwie dr Jan Stow ski  – nad zo ru ją cy
pra cę gór nic twa wę gla bru nat ne go. 
Opie kę i ko or dy na cję PR3 pod jął doc. dr
inż. Ema nu el Ro mań czyk – współ au tor
tech no lo gii za mknię tych obie gów wod -
nych i przy szły wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa ślą skie go.

Ro śnie w tym cza sie mię dzy na ro do wa
po zy cja pol skie go wę gla. 

Prof. Bo le sław Kru piń ski jest wie lo let -
nim prze wod ni czą cym Ko mi te tu Wę glo -
we go Eu ro pej skiej Ko mi sji Go spo dar czej
ONZ, gdzie ra cjo nal na go spo dar ka wę -
glem jest jed nym z waż niej szych te ma -
tów. Za re ko men da cją prof. Kru piń skie -
go zo sta ję człon kiem Ko mi te tu, po tem
Je go na stęp cą po przej ściu prof. Kru piń -
skie go na eme ry tu rę.

– Z punk tu wi dze nia tre ści dzi siej szej
de fi ni cji ochro ny śro do wi ska ja kie eta ‐
py trans for ma cji mu sia ła prze kro czyć
świa do mość spo łe czeń stwa i dzia ła czy
go spo dar czych?

– Po wo jen ny roz wój Pol ski – w mo im
zro zu mie niu dla po trzeb tej pu bli ka cji
i mo jej pra cy za wo do wej i spo łecz -
nej – miał kil ka okre sów:

– 1945 – 1956: pil nej od bu do wy znisz -
czo ne go woj ną kra ju i roz wo ju po wszech -
nej edu ka cji oraz szkol nic twa wyż sze go dla
nad ro bie nia przed wo jen nych i wo jen nych
strat i za le gło ści („dru ży na La skow skie go”
by ła pro duk tem te go okre su),

– 1957 – 1974: na wią zy wa nia współ -
pra cy go spo dar czej z po wo jen nym świa -
tem, w któ rej szcze gól ną ro lę od gry wał
Śląsk i je go naj waż niej szy pro dukt tj. wę -
giel ja ko naj lep szy za mien nik wa lu to wy. 

War to w tym miej scu wspo mnieć rów -
nież o „Sys te mie Sty pen dial nym ONZ”,
któ ry wie lu pol skim na ukow com da wał
szan se szyb sze go roz wo ju. 

Pod ję to rów nież – w związ ku z uzy ska -
ny mi po życz ka mi – licz ne in we sty cje, ale
nie któ re nie ko niecz nie po trzeb ne w tam -
tym cza sie. By ły to bar dziej de cy zje
po li tycz ne niż go spo dar cze.

– 1975 – 1979: bu dze nie się świa do mo -
ści eko lo gicz nej w drugiej po ło wie
lat 70., gdy do cho dzi ło do na ru szeń za -
rów no god no ści lu dzi pra cy (wy dłu żo ny
czas pra cy gór ni ków) jak i sta nu śro do -
wi ska (in ten syw na eks plo ata cja wę -
gla) – co spo wo do wa ne by ło przede
wszyst kim ro sną cy mi trud no ścia mi zwro -
tu za gra nicz nych po ży czek z po cząt ku
lat 70. i po trzeb nym w związ ku z tym
wzro stem eks por tu wę gla.

– 1980 – 1989: okres ro sną cej ak tyw -
no ści spo łecz no ści za rów no ro bot ni ków
jak i ów cze snej in te li gen cji (ko niec
lat 70. i la ta 80.); był to rów nież okres za -
gra nicz nych ofert współ pra cy w dzie dzi -
nie ochro ny śro do wi ska,

– +1989: okres bu do wy nie za leż ne go
by tu pań stwo we go ale tak że okres wią -
za nia roz wo ju kra ju ze świa to wy mi ten -
den cja mi w ochro nie śro do wi ska
(po 1989 ro ku)

– +2003: okres nor mal no ści po wej ściu
do Unii Eu ro pej skiej i uczest nic twie
w two rze niu i wdra ża niu jej po li ty ki eko -
lo gicz nej i to za rów no w za kre sie przy -
wi le jów – ale tak że obo wiąz ków.

– Moż na zna leźć po zy tyw ne efek ty
tam tej dzia łal no ści pro eko lo gicz nej
i nie ste ty, stra co ne szan se?

– Dla ta kie go po dzia łu „epo ki PRL
i po niej” moż na za pi sać dla spo łecz no -
ści, z któ rą pra co wa łem i ży łem osią gnię -
cia i po raż ki w dzie dzi nie dzi siaj poj mo -
wa nej ochro ny śro do wi ska na Ślą sku
– a oto nie któ re z nich

– 1945 – 1956:
Uzy ska li śmy wy kształ ce nie i pod ję li -

śmy pra cę po dej mu jąc tak że ak tyw ność
spo łecz ną. 

– 1957 – 1974:
Uda ło się wpro wa dzić po ję cie „pół ‐

brut ta”, go dzą ce za pła tę za cięż ką pra -
cę gór ni ka ura bia ją ce go z ko niecz no ści
wę giel wraz ze ska łą płon ną, z ob ni że -
niem za war to ści od pa dów w urob ku
kie ro wa nym do za kła du wzbo ga ca nia
a tak że po pra wić pro ce sy ura bia nia
pod ką tem zwięk sze nia za war to ści cen -
nych gru bych sor ty men tów. Udział prof.
prof. Ja na Kuh la, prof. Wło dzi mie rza Si -
ko ry znacz nie do uzy ska nych wy ni ków
się przy czy nił. Oba te ma ty by ły dla nas
mło dych rów no cze śnie lek cją prak tycz -
ne go gór nic twa, któ re zna li śmy do tych -
czas je dy nie z prak tyk stu denc kich.

Prze pro wa dzi li śmy tak że – wspól nie
z za ple czem pro jek to wym i wy ko naw -
czym – mo der ni za cję wszyst kich sta rych
za kła dów prze rób czych i zbu do wa li śmy
nie zbęd ne no we, szcze gól nie w no wo
bu do wa nych ko pal niach. Po ziom strat
wę gla w od pa dach był po rów ny wal ny
z po dob ny mi wy ni ka mi gór nic twa an giel -
skie go i nie miec kie go. Szcze gól na była
w tym za słu ga dr. Je rze go Am bro że go
z „dru ży ny” oraz Ge ne ral nych Pro jek tan -
tów B.P. Se pa ra tor z dr. Je rzym Śred nia -
wą ja ko głów nym łącz ni kiem mię dzy
gru pą ba daw czą a pro jek to wą. 

O wła ści wym wy ko na niu ko lej ne go za -
da nia świad czy Ze spo ło wa Na gro da
Pań stwo wa z 1974 ro ku, któ rą otrzy ma -
li śmy za „Tech no lo gię Za mknię tych
Obie gów Wod no ‐Mu ło wych”, (i dok to -
ra ty uzy ska ne przez Hen ry ka Alek sy’ ego,
Cze sła wa Ko złow skie go, Zyg fry da
No wa ka, Ema nu ela Ro mań czy ka i An -
drze ja To bi czy ka). Inż. Ja no wi Ol szow -
skie mu – wspa nia łe mu prak ty ko wi
– po dzię ko wa łem wpi su jąc od po wied nią
de dy ka cję do książ ki, któ rą na pi sa łem
po za koń cze niu „za da nia” pt. „Go spo dar -
ka wod no -mu ło wa w za kła dach prze rób -
ki me cha nicz nej wę gla”.

Opra co wa li śmy tak że tech no lo gię od -
siar cza nia wę gla, ale jej spraw ność by -
ła nie wy star cza ją ca dla ro sną cych wy ma -
gań śro do wi sko wych i do pie ro wdro żo ne
przez ener ge ty ków za kła dy od siar cza nia
i oda zo to wa nia spa lin speł nia ją wy mo gi
świa to we.

Ra cjo nal na go spo dar ka od pa da mi
gór ni czy mi – to za da nie trwa do dzi siaj
szcze gól nie je że li cho dzi o re kul ty wa cję
sta rych hałd a za nie dba nia są tu taj bar dzo
znacz ne. Cho ciaż war to pod kre ślić, że
wzor co wa współ pra ca gór ni ków i ener ge -
ty ków zŁa zisk – dy rek to ra kop. Bo le sław
Śmia ły Sta ni sła wa Ga łecz ko i dy rek to ra
Elek trow ni Ła zi ska – Kle men sa Ścier skie -
go da ła tech no lo gię sto so wa nia mie sza nek
od pa dów gór ni czych, po pio łów lot nych
i pia sku ja ko mie sza ni ny do wy peł nie nia
pu stek po eks plo ata cyj nych. 

Od dziel nym roz dzia łem za pi sa nym
w tym za kre sie przez Ja na Mi trę gę oraz
prof. La skow skie go jest po wo ła nie – ist -
nie ją cej do dzi siaj – Wę gier sko -Pol skiej
Spół ki „Hal dex” dla za go spo da ro wa nia
hałd wę glo wych wraz z od zy skiem za -
war tych w nich resz tek wę gla.

Swo je osią gnię cia za pi sa ły rów nież ze -
spo ły in nych jed no stek ślą skie go za ple -
cza ba daw cze go – każ de w swo jej spe -
cjal no ści – gdyż mo im zda niem był to
okres wiel kich po trzeb prze my słu ale tak -
że am bi cji oso bi stych (dok to ra ty, ha bi li -
ta cje, pu bli ka cje itp.). 

War to wy mie nić rów nież wiel kie „eko -
lo gicz ne” osią gnię cie ener ge ty ków, któ rzy
do pro wa dzi li do te go, że w cza sie bu do -
wy i roz bu do wy lat 1950 – 1975 pra wie
wszyst kie elek trow nie ślą skie sta ły się
elek tro cie płow nia mi, co zwięk sza oko ło
dwu krot nie spraw ność wy ko rzy sta nia
wę gla przez elek trow nię, do star cza jąc
czy stą ener gię ciepl ną dla go spo dar ki
ko mu nal nej. Szcze gól na w tym za słu ga
Bo le sła wa Bar tosz ka – wi ce mi ni stra od -
po wie dzial ne go za ener ge ty kę w Mi ni ster -
stwie Gór nic twa i Ener ge ty ki.

– Na de szła burz li wa dru ga po lo wa lat
sie dem dzie sią tych.

– Okres lat 1975-1979 otwie ra od wo -
ła nie dwóch Ślą za ków z funk cji kie row -
ni czych: Wo je wo dy Je rze go Zięt ka i Wi -
ce pre mie ra i Mi ni stra Gór nic twa
i Ener ge ty ki Ja na Mi trę gi. Za czy na się
nie ra cjo nal na, eks ten syw na eks plo ata cja
wę gla, któ rej re zul ta ty od czu wa my
do dzi siaj. Ja kie kol wiek opo ry koń czy -
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ły się ka ra mi dys cy pli nar ny mi. Za mknię -
to w za sa dzie wszyst kie ini cja ty wy ba -
daw cze zwią za ne w ja ki kol wiek spo sób
z de cy zja mi Ja na Mi trę gi. A więc pro gra -
my prze twór stwa wę gla, wspo mi na ne
pro gra my rzą do we łącz nie z za trzy ma ną
bu do wą za kła du zga zo wa nia wę gla. Ale
po ja wia ją się tak że no wi sprzy mie rzeń -
cy. Do tech ni ków zaj mu ją cych się ochro -
ną śro do wi ska do łą cza ją le ka rze i hi sto -
rycz ną sta je się alar mu ją ca in ter wen cja
Prof. Ha ger -Ma łec kiej wraz z le kar ką Jo -
lan tą Król w spra wie cho rób dzie ci,
szcze gól nie na ob sza rach wy to pu cyn ku
i oło wiu. Efek tem jest za mknię cie pie ców
hut ni czych, co na le ży uznać za wiel ki
suk ces ów cze snych eko lo gów. 

Ta ak tyw ność mia ła póź niej pięk ny dal -
szy ciąg w po wo ła niu w Mia stecz ku Ślą -
skim „Fun da cji na rzecz dzie ci Mia ‐
stecz ko Ślą skie” – z ini cja ty wy
Mie czy sła wa Du mień skie go oraz Na czel -
ne go Dy rek to ra Hu ty Mia stecz ko Ślą skie
Jo achi ma Gan szyń ca. 

W tym okre sie zo sta łem rów nież za pro -
szo ny przez prof. Ka zi mie rza Ko pec kie -
go do Ko mi te tu Pro ble mów Ener ge ty ki
PAN, co umoż li wi ło wpro wa dze nie te ma -
ty ki ślą skiej ener ge ty ki do prac Ko mi te tu. 

Na stęp ny okres 1980-1989 wspo mi -
nam ja ko po czą tek spo łecz ne go nie za do -
wo le nia roz po czę te go w 1978 ro ku w Ra -
do miu i roz le wa ją ce go się na ca ły kraj.
Ale jest to rów no cze śnie okres ro sną cej
świa do mo ści spo łecz nej od po wie dzial no -
ści za kraj a tak że je go przy ro dę. Dla mnie
oczy wi ście god ną upa mięt nie nia jest je -
sień 1988 i 1989, gdy zo sta łem za pro szo -
ny do or ga ni za cji Se mi na rium UNEP,
przy go to wu ją ce go kra je ONZ do przy -
szłe go „Szczy tu Zie mi” – Rio ’92. 

– Ale nie tyl ko o ochro nie śro do wi ska
w tam tym cza sie Pan Pro fe sor pa mię tał?

– W tym go rą cym po li tycz nie okre sie
uda ło nam się rów nież zor ga ni zo wać ak cję:
„Bu do wa Po mni ka Har ce rzy Ślą skich”,
któ ry sta nął na ka to wic kim ryn ku w 1983
ro ku. Pod kre ślam tu taj szcze gól ne za słu gi
dru hów Ber nar da Sza fran ka – w za sa dzie
ini cja to ra tej bu do wy – oraz Ju liu sza Sza -
fli ka – prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Bu do -
wy. Wy mie nię tak że ów cze sne go „Ko mi -
sa rycz ne go Wo je wo dę” Ge ne ra ła Ro ma na
Pasz kow skie go, „or ga ni za to ra” znacz nej
czę ści fun du szy na bu do wę po mni ka.

– Wróć my pod ko niec lat 80. do dzia ‐
łań pro eko lo gicz nych i ich efek tów.

– To okres pięk ne go suk ce su mo ich ko -
le ża nek i ko le gów i oczy wi ście mo je go
w uru cho mie niu „Pol skie go Pro gra mu
Czyst szej Pro duk cji” – 1989, ale rów nież
wiel kiej mo jej po raż ki, gdyż mi mo so ju -
szu z pro du cen ta mi pie ców do mo wych
z Wi tol dem Bart ni kiem na cze le i po wo -
ła ne go sto wa rzy sze nia „Eko ener ge ty ka”
nie uda ło nam się roz po wszech nić
tech no lo gii „Pie ców do Bez dym ne go
Spa la nia Wę gla”, któ rą otrzy ma łem
„w pre zen cie od Am ba sa do ra Wspól no -
ty Eu ro pej skiej”. Utwo rze nie rzą do we go

pro gra mu „An ty smo go we go” mu sia ło
cze kać 25 lat a dzi siaj w pierwszej 10-tce
naj bar dziej „smo go wych” miast jest
aż 6 z na sze go wo je wódz twa. 

– Dziś pro gram an ty smo go wy jest
jed nym z na czel nych za dań na sze go
pań stwa.

– Pro gram An ty smo go wy mo gli śmy
roz wi nąć ćwierć wie ku wcze śniej bo -
wiem mie li śmy na wet wspar cie tzw.
„Fun du szu Szwaj car skie go” i uru cho mi -
li śmy wspól nie z Ślą skim Wo je wódz kim
Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej „Eks pe ry men tal ną Li -
nię Kre dy to wą”. Na ca łe szczę ście
– 1. praw do po dob nie „dar” przy szłej
UE – nie zo stał zmar no wa ny, gdyż inż.
Eli giusz Biel z Ru dy Ślą skiej opra co -
wał – za zgo dą bry tyj skich twór ców pie -
ców – do ku men ta cję od two rze nio wą,
któ ra zo sta ła roz po wszech nio na – a prof.
Ma rek Ściąż ko i dr Kry sty na Ku bi ca pod -
ję li w In sty tu cie Che micz nej Prze rób ki
Wę gla pra ce ate sta cyj ne i dzi siaj dzia ła
w In sty tu cie wy so ko ce nio ne La bo ra to -
rium Ate sta cji Pa liw i Urzą dzeń. 

Po dob nie od mo wą za koń czy ła się ak -
cja bu do wy – pierw szej w Pol sce – spa -
lar ni od pa dów ko mu nal nych na Ślą sku
z do ta cją UE cho ciaż ja ko przy kład po -
da ny był Wie deń z ta ką spa lar nią w śród -
mie ściu.

Dla mnie jed nak ten okres to mo że naj -
bar dziej dy na micz ny w mo im ży ciu za -
wo do wym ale tak że naj bar dziej dy na -
micz ny dla głów ne go te ma tu ni niej szej
pu bli ka cji czy li Po li ty ki Ochro ny Śro do -
wi ska w Pol sce i nie tyl ko.

– Te raz po wiedz my na szym czy tel ni ‐
kom o Pol skim Pro gra mie Czy stszej
Pro duk cji.

– W 1989 ro ku uru cha mia my w Pol -
sce „Pol ski Pro gram Czyst szej Pro duk ‐
cji” ja ko na ro do wy pro gram UNEP Cle -
aner Pro duc tion Pro gram – o je go
za kre sie i wspa nia łych lu dziach i in sty -

tu cjach z nim zwią za nych w od dziel nym
ar ty ku le. 

Zo sta ję po wo ła ny na UNEP Se nior Ad -
vi sor, co wy ma ga licz nych kon tak tów
i wy jaz dów za gra ni cę i po ma ga w prze -
no sze niu do brych przy kła dów do Pol ski. 

Od cho dzę z GIG i po dej mu ję pra cę
na Po li tech ni ce Ślą skiej or ga ni zu jąc
Ka te drę Za rzą dza nia Śro do wi skiem
na Wy dzia le Or ga ni za cji i Za rzą dza nia,
po sze rzo ną póź niej o ele men ty Bez pie -
czeń stwa Pra cy.

Na ucza nie o ochro nie śro do wi ska
wcho dzi na Ślą sku do ca łe go sys te mu
edu ka cji.

Udo stęp nia my na szą me to do lo gię pro -
wa dze nia pro gra mu in nym za in te re so wa -
nym kra jom.

Uczest ni czy my w se mi na riach co 2 la -
ta, or ga ni zo wa nych przez kra je, któ re
pod ję ły pro gram UNEP. Na sze or ga ni zu -
je my w 1994 ro ku.

– Do tar li śmy do XXI wie ku, jak Pan
Pro fe sor po strze ga per spek ty wy te go
„no we go, wspa nia łe go świa ta”?

– Do ży łem dwóch pięk nych zda rzeń:
Pol ska jest w Unii Eu ro pej skiej – wspól -
no cie, któ ra by ła ma rze niem każ de go
dziec ka woj ny oraz do ży łem eme ry tu ry
i od tąd sta ję się wol nym czło wie kiem zaj -
mu ją cym się wy łącz nie pra cą spo łecz ną.

Znaj du ję tak że czas na my śle nie o mo -
im Ślą sku  – patrz ini cja ty wa no we go cy -
klu wy daw ni cze go (Po czet Gwar ków
Ślą skich). 

Wy da łem rów nież książ kę o „mo ich”
Bo gu ci cach i po wszech nej edu ka cji w tej
sa mo dziel nej do 1924 ro ku ślą skiej gmi -
nie („Dzie je Bo gu cic w kro ni kach szko ‐
ły 1865‐1975”) i oczy wi ście z wiel ką ra -
do ścią uczest ni czę w co mie sięcz nych
spo tka niach „Se nio rów Bo gu cic” w bo -
gu cic kim Do mu Kul tu ry. 

Da łem przy kła dy obiet nic i ty się cy
słów rzu co nych na wiatr. Oby na si na stęp -
cy do wie dli, że wie dzą iż ma my tyl ko jed -
ną pla ne tę i dzia ła li zgod nie z za sa dą
Zrów no wa żo ne go Roz wo ju za pi sa ną
w „Ra por cie ONZ” z 1987 ro ku.

– I na ko niec: Jak wy glą da ta ki dy ‐
plom, któ ry sta no wi pięk ne uzna nie
mię dzy na ro do wej spo łecz no ści dla „or ‐
ga nicz nej pra cy” na rzecz śro do wi ska?

– Dy plom otrzy ma łem z rąk Za stęp cy
Se kre ta rza Ge ne ral ne go ONZ prof. Klau -
sa To ep fe ra. 

Pol skie Mi ni ster stwo Śro do wi ska na -
pi sa ło pięk ne wy ra zy uzna nia dla ca łej
spo łecz no ści Pol skie go Ru chu Czyst szej
Pro duk cji:

„Pre sti żo wa na gro da sta no wi wspa nia ‐
ły wy raz do ce nie nia i uzna nia wspól nych
wy sił ków wszyst kich uczest ni ków Pol skie ‐
go Pro gra mu CP, któ rzy sta li się jej udzia ‐
łow ca mi ja ko re ali za to rzy pro gra mu”.

Po wyż sze wy ra zy uzna nia waż ne są
tak że dzi siaj dla kil ku ty sięcz nej spo łecz -
no ści zwią za nej od pra wie 30 lat z Pol -
skim Pro gra mem Czyst szej Pro duk cji.

– Dzię ku ję za roz mo wę. ■
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– In sty tut, któ rym kie ru je Pan Pro fe sor
kon ty nu uje tra dy cje ba daw cze po wsta łe go
w 1972 ro ku ka to wic kie go Cen trum Ochro ‐
ny Śro do wi ska, a więc dzia ła już po nad 46 lat.

Kto two rzył ten In sty tut i ja kie prze ‐
obra że nia prze cho dził In sty tut w cią gu
pra wie pół wie ku je go funk cjo no wa nia?

– W la tach 70. ubie głe go wie ku Śląsk był
re gio nem, w któ rym naj wcze śniej bar dzo
sil nie ujaw ni ły się skut ki nad mier ne go za nie -
czysz cze nia śro do wi ska spo wo do wa ne dzia -
łal no ścią prze my sło wą. Zwró ci ły na to uwa -
gę agen dy mię dzy na ro do we – Świa to wa
Or ga ni za cja Zdro wia oraz Pro gram Na ro dów
Zjed no czo nych ds. Roz wo ju. Z ich ini cja ty -
wy w 1972 ro ku roz po czął się pro jekt ba daw -
czy UNDP/WHO/ POL/RCE -001 „Ochro na
Śro do wi ska”. Jed nym z je go za dań by ło
utwo rze nie Cen trum Ochro ny Śro do wi ska,
któ re sca li ło po ten cjał ba daw czy kil ku roz pro -
szo nych od dzia łów re gio nal nych jed no stek ba -
daw czych. Sie dzi bę Cen trum zbu do wa no
na te re nach po prze my sło wych na Za łę skiej
Hał dzie. Dzię ki po mo cy WHO wy po sa żo no
je w apa ra tu rę ba daw czą, po mia ro wo -kon tro -
l ną oraz zor ga ni zo wa no sta że szko le nio we
dla pra cow ni ków w wio dą cych ośrod kach na -
uko wych Sta nów Zjed no czo nych i Eu ro py
Za chod niej. Efek tem te go pro jek tu by ło wy -
pra co wa nie pod staw wie lu no wa tor skich na -
rzę dzi sys te mo we go za rzą dza nia śro do wi -
skiem na te re nach uprze my sło wio nych
i zur ba ni zo wa nych Gór no ślą skie go Okrę gu
Prze my sło we go.

Przez dwa dzie ścia ko lej nych lat Cen trum
by ło od dzia łem war szaw skie go In sty tu tu
Ochro ny Śro do wi ska. A w 1992 ro ku nad -

szedł czas na In sty tut Eko lo gii Te re nów
Uprze my sło wio nych, sa mo dziel ną jed nost -
ką na uko wą, in sty tut ba daw czy, nad zo ro wa -
ny przez Mi ni stra Śro do wi ska.

– Mi sją In sty tu tu jest do star cza nie roz ‐
wią zań ko rzyst nych dla śro do wi ska i go spo ‐
dar ki, za pew nia ją cych do bro stan spo łe ‐
czeń stwu. Skąd czer pie cie Pań stwo środ ki
fi nan so we na pro wa dze nie tak waż nej dla
spo łe czeń stwa, nie tyl ko Ślą ska – wie lo let ‐
niej, kon se kwent nej dzia łal no ści or ga ni za ‐
cyj nej, ba daw czej, na uko wej i in te gra cji ze ‐
spo łu ba daw cze go?

– Je ste śmy in sty tu tem ba daw czym, zgod -
nie z usta wą i sta tu tem – sa mo dziel nie fi nan -
su ją cym się. Sa mi więc mu si my szu kać pie -
nię dzy na pro wa dze nie ba dań i utrzy ma nie
na sze go po ten cja łu. Jest to co raz trud niej sze,
głów nie ze wzglę du na ro sną cą kon ku ren cję.
Więk szość fun du szy zdo by wa my apli ku jąc
o nie w kon kur sach w kra ju i w Unii Eu ro pej -
skiej. Na szczę ście, wie lo let nie do świad cze -
nie w re ali za cji pro jek tów w kon sor cjach
mię dzy na ro do wych spo wo do wa ło, że mar ka
IE TU jest roz po zna wal na w Eu ro pie. Z te go
wzglę du pra wie 2/3 na szych przy cho dów po -
cho dzi z re ali za cji pro jek tów mię dzy na ro do -
wych, fi nan so wa nych przez pro gra my UE.
Je ste śmy w nich nie tyl ko part ne rem, ale i ko -
or dy na to rem wie lo na ro do wych kon sor cjów.
Ko lej nym źró dłem fi nan so wa nia są kra jo we
fun du sze na na ukę, któ ry mi dys po nu je mi ni -
ster na uki i szkol nic twa wyż sze go. Bez po śred -
nio z Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go otrzy mu je my do ta cję na utrzy ma nie
po ten cja łu ba daw cze go, ale sta no wi ona je dy -
nie oko ło 1/5 na szych przy cho dów. Ko lej ne

źró dło fi nan so wa nia to ry nek, ro zu mia ny ja -
ko re ali za cja ba dań, eks per tyz, usług ana li tycz -
nych za ma wia nych przez prze mysł, ad mi ni stra -
cję pań stwo wą, a zwłasz cza sa mo rzą do wą.

– Ja kie są głów ne po la ba daw cze In sty ‐
tu tu, czy po za in ny mi za gad nie nia mi zaj mu ‐
je cie się Pań stwo tak że mod nym dziś te ma ‐
tem zwal cza nia smo gu i dzia ła nia mi na rzecz
po pra wy ja ko ści po wie trza, at mos fe ry?
Ja ki mi wła sny mi in stru men ta mi ba daw czy ‐
mi dys po nu je In sty tut, kto re ali zu je te naj ‐
waż niej sze ba da nia?

– Dzia łal ność na uko wo -ba daw cza na sze -
go In sty tu tu ma cha rak ter in ter dy scy pli nar -
ny i jest zwią za na z wie lo ma spe cjal no ścia -
mi dzie dzi ny eko lo gii, ochro ny śro do wi ska,
za rzą dza nia czy bio tech no lo gii. 

Obec nie IE TU pro wa dzi ba da nia w pię ciu
ob sza rach obej mu ją cych: (1) go spo dar kę od -
pa da mi i za so ba mi, w kon tek ście go spo dar -
ki obie gu za mknię te go, (2) prze kształ ce nia
śro do wi ska zur ba ni zo wa ne go, (3) dia gno -
zo wa nie sta nu i pro gno zo wa nie zmian ja ko -
ści śro do wi ska, (4) re me dia cję śro do wi ska,
(5) mi kro bio lo gię śro do wi sko wą. 

W każ dym z tych ob sza rów kon cen tru je -
my się na kil ku wy bra nych kie run kach,
zwią za nych z głów ny mi tren da mi ba daw czy -
mi i tech no lo gicz ny mi oraz naj waż niej szy -
mi wy zwa nia mi spo łecz ny mi, w za kre sie któ -
rych IE TU już po sia da po ten cjał wie dzy lub
pra gnie ją roz wi nąć. W tych ob sza rach ma -
my tak że wła sne osią gnię cia i do świad cze -
nia oraz wie lu kra jo wych i za gra nicz nych
part ne rów na uko wych. 

Po pra wą ja ko ści po wie trza In sty tut zaj mu -
je się od po cząt ku swej dzia łal no ści. To w In -
sty tu cie na po cząt ku lat 70. ubie głe go wie ku
po wsta ła kon cep cja re gio nal nej sie ci śred nio -
do bo wych po mia rów ja ko ści po wie trza. Na jej
pod sta wie uru cho mio no w ów cze snym wo je -
wódz twie ka to wic kim pierw szą w Pol sce
sieć mo ni to rin gu. W la tach 80. opra co wa li śmy
pierw szy wo je wódz ki pro gram ochro ny śro -
do wi ska, któ ry uwzględ niał dzia ła nia w sek -
to rach go spo dar ki słu żą ce ogra ni cze niu emi -
sji py łów, tlen ków azo tu oraz dwu tlen ku
siar ki do po wie trza. Czy li In sty tut miał ol brzy -
mi wkład w pla no wa nie ogra ni cze nia emi sji
prze my sło wych w re gio nie, a w ko lej nym
okre sie rów nież ko mu nal nych. Dla tych ostat -
nich opra co wa li śmy w 2011 ro ku me to dę opty -
ma li za cji re duk cji emi sji na ob sza rze gmi ny.
Jej za sto so wa nie przez sa mo rzą dy po win no
przy czy nić się do zwięk sze nia efek tyw no ści
dzia łań słu żą cych zmniej sze niu ni skiej emi -
sji, a co za tym idzie wy stę po wa nia smo gu.

Pra ce ba daw cze i usłu go we re ali zu je ze spół
kil ku dzie się ciu pra cow ni ków na uko wych,
ba daw czo -tech nicz nych i in ży nie ryj no -tech -
nicz nych, w tym 7. pro fe so rów i dok to rów ha -
bi li to wa nych i 16. dok to rów. Dys po nu ją oni
no wo cze śnie wy po sa żo ny mi sta cjo nar ny mi
(che micz ne, mi kro bio lo gicz ne) i ru cho my mi
la bo ra to ria mi, po li go na mi do świad czal ny mi
w By to miu, Gli wi cach, Pie ka rach Ślą skich,
Ka to wi cach oraz sta cją mo ni to rin gu zin te gro -
wa ne go w Bren nej, w Be ski dzie Ślą skim. In -
fra struk tu ra ICT po zwa la nam za rów no gro -
ma dzić bez piecz nie da ne po mia ro we, jak
i ana li zo wać je i na ich pod sta wie pro wa dzić
mo de lo wa nie oraz pro gno zo wa nie zja wisk za -
cho dzą cych w śro do wi sku, w tym wspo mnia -
nych zja wisk smo go wych. Nasz księ go zbiór
i zbio ry prac na uko wych udo stęp nia my rów -
nież na plat for mie bi blio te ki cy fro wej. 

W struk tu rach IE TU jest też Jed nost ka
We ry fi ku ją ca Tech no lo gie Śro do wi sko we
dla go spo dar ki wod no -ście ko wej. Jed nost ka
dzia ła w ra mach Pro gra mu We ry fi ka cji
Tech no lo gii Śro do wi sko wych Unii Eu ro pej -
skiej – EU ETV. Współ pra cu je z po dob ny -

Z dr. hab. inż. JANEM B. SKOWRONKIEM,

Dyrektorem Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU)
w Katowicach, rozmawia TADEUSZ SIERNY
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mi jed nost ka mi w Eu ro pie i na świe cie
(Ko rea, Ka na da, Ja po nia, USA).

Pro wa dząc ba da nia zdo by wa my wie dzę
i do świad cze nie, aby wzmac niać po zy cję
IE TU ja ko eks per ta i do rad cy w pla no wa niu
dzia łań stra te gicz nych i na rzę dzi za rzą dza nia
dla ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej
w za kre sie ochro ny po wie trza, ada pta cji
do zmian kli ma tu, go spo dar ki od pa da mi
i po now ne go za go spo da ro wa nia te re nów
zde gra do wa nych. Sta ra my się być part ne rem
biz ne so wym przed się biorstw w re ali za cji
dzia łań z za kre su: fi to re me dia cji te re nów
za nie czysz czo nych oraz wy ko rzy sta nia mi kro -
or ga ni zmów w pro ce sach oczysz cza nia śro -
do wi ska i bio tech no lo gii. Dla te go nie zwy kle
waż ne są dla In sty tu tu współ pra ca i bu do wa -
nie part ner stwa w kra ju i za gra ni cą z wio dą -
cy mi jed nost ka mi na uko wy mi oraz z ad mi -
ni stra cją pu blicz ną, przed się bior ca mi,
or ga ni za cja mi oto cze nia biz ne su.

– In sty tut zre ali zo wał wie le mię dzy na ro ‐
do wych pro jek tów, pro szę przy kła do wo
wska zać kil ka z nich, te któ re by ły naj bar ‐
dziej cie ka we po znaw czo, sta ły się naj więk ‐
szy mi suk ce sa mi ba daw czy mi In sty tu tu?

– Wszyst kie te pro jek ty są dla nas istot ne,
bo bu du ją nasz po ten cjał. Po zwa la ją tak że
na do sko na le nie na szej ofer ty dla sa mo rzą -
dów i przed się bior ców. Po wiem o tych,
któ re re ali zu je my obec nie.

W szcze gól no ści wy mie nił bym tu taj pro -
jek ty do ty czą ce prze kształ ca nia te re nów
zde gra do wa nych i zur ba ni zo wa nych, w któ -
rych po za part ne ra mi na uko wy mi współ pra -
cu je my ści śle z lo kal ną ad mi ni stra cją. Po zwa -
la to na bez po śred nie wy ko rzy sta nie wy ni ków
pro jek tów w prak ty ce. Przy kła dem jest LU -
MAT, w ra mach któ re go opra co wa no plan
dzia łań dla Miej skie go Ob sza ru Funk cjo nal -
ne go Ru dy Ślą skiej, Cho rzo wa i Świę to chło -
wic w za kre sie roz wo ju błę kit no -zie lo nej in -
fra struk tu ry. A w sa mej Ru dzie Ślą skiej
pro wa dzo na jest re kul ty wa cja i prze kształ ce -
nie hał dy po cyn ko wej w te ren re kre acyj ny.

W pro jek cie IN SPI RA TION uczest ni czy -
li śmy w opra co wa niu Eu ro pej skiej Stra te -
gicz nej Agen dy Ba daw czej ma ją cej na ce lu
in te gra cję go spo dar ki prze strzen nej, wy ko -
rzy sty wa nia te re nów i za rzą dza nia gle bą.
W tym pro jek cie IE TU był li de rem prac
nad kie run kiem go spo dar ka prze strzen na.

Ko lej nym przy kła dem są dwa mię dzy na -
ro do we pro jek ty MI SCO MAR oraz PHY TO -
2E NER GY, w któ rych zaj mu je my się wy ko -
rzy sta niem ro ślin ener ge tycz nych
do za go spo da ro wa nia te re nów za nie czysz -
czo nych me ta la mi cięż ki mi oraz nie użyt ków.
Są to za gad nie nia nie zwy kle waż ne dla na -
sze go re gio nu. Oby dwa te przed się wzię cia
są źró dłem no wej wie dzy o moż li wo ściach
za sto so wa nia tych ro ślin za rów no ja ko od -
na wial ne go źró dła ener gii jak i do ce lów usu -
wa nia za nie czysz czeń z gleb. 

Na sze do świad cze nia w go spo da ro wa -
niu od pa da mi ko mu nal ny mi wy ko rzy stu je -
my w pro jek tach re ali zo wa nych na rzecz kra -
jów trze cie go świa ta. Przy kła dem jest pro jekt
Ca re 4Wa ste wspo ma ga ją cy wdra ża nie po li -
ty ki od pa do wej w kra jach Ame ry ki Ła ciń -
skiej i Ka ra ibów. 

Pa trząc z per spek ty wy glo bal nych wy zwań
IE TU an ga żu je się w pro jek ty do ty czą ce go -
spo dar ki obie gu za mknię te go, czy li ta kiej
w któ rej od pa dy po strze ga ne są ja ko źró dło
su row ców do od zy sku i wy ko rzy sta nia.
Uczest ni czy li śmy m.in. w opra co wa niu dla
Ko mi sji Eu ro pej skiej Stra te gicz nej Agen dy
Ba dań i In no wa cji na rzecz efek tyw ne go re -
cy klin gu od pa dów po cho dzą cych z ta kich
stru mie ni jak zło mo wa ne sa mo cho dy, elek -
tro śmie ci i zu ży te opa ko wa nia.

Obec nie roz po czy na my pra cę w ko lej nym
du żym, mię dzy na ro do wym pro jek cie CIN -
DE RE LA, do ty czą cym opra co wa nia mo de lu
biz ne so we go go spo dar ki o obie gu za mknię tym
dla wzmoc nie nia zrów no wa żo ne go bu dow nic -
twa miej skie go. Co praw da IE TU nie zaj mu je
się bu dow nic twem i ma te ria ła mi bu dow la ny -
mi, jed nak głów ny cel pro jek tu to wy ko rzy sta -
nie su row ców od zy ska nych z od pa dów wy twa -
rza nych w mia stach i na te re nach pod miej skich
do pro duk cji in no wa cyj nych ma te ria łów bu dow -
la nych. Pro jekt po ka że rów nież jak moż na te
ma te ria ły za sto so wać np. do bu do wy dróg czy
w bu dow nic twie. Mo del biz ne so wy ma
uwzględ niać spe cy fi kę re gio nu i umoż li wiać
w mak sy mal nym stop niu lo kal ne za go spo da -
ro wa nie su row ców od zy ska nych z od pa dów
oraz ma te ria łów z nich wy two rzo nych w spo -
sób opła cal ny eko no micz nie i przy udzia le miej -
sco wych przed się bior ców. Ty mi roz wią za nia -
mi bę dzie my chcie li za in te re so wać wła dze
na sze go re gio nu.

To tyl ko kil ka przy kła dów z ostat nich lat.
W każ dym z na szych ob sza rów ba daw -
czych mo gli by śmy wy mie nić ich znacz nie
wię cej. Za in te re so wa nych za pra szam na na -
szą stro nę in ter ne to wą www.ie tu.pl lub
do bez po śred nie go kon tak tu.

– IE TU współ pra cu je z sa mo rzą dem re gio ‐
nal nym i lo kal nym. Ja ki „po ży tek” z Pań stwa
obec no ści w Ka to wi cach ma Sa mo rząd Wo ‐
je wódz twa Ślą skie go i Pre zy dent Mia sta Ka ‐
to wi ce? Czy mo że Pan wska zać kon kret ne
re zul ta ty tej współ pra cy?

– Ro zu miem, że przy wo łał Pan te jed nost -
ki, bo sie dzi bą In sty tu tu są Ka to wi ce. Dla Za -
rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go opra co wa li śmy,
już po raz trze ci, Wo je wódz ki Plan Go spo dar -
ki Od pa da mi, wy so ko oce nio ny przez ad mi -
ni stra cję rzą do wą. Kil ka lat te mu opra co wa -
li śmy Pro gram Re wi ta li za cji Te re nów
Po prze my sło wych woj. ślą skie go. Oba zo sta -
ły przy ję te do re ali za cji przez Sej mik Sa mo -
rzą do wy Wo je wódz twa Ślą skie go.

Przy tej oka zji war to wspo mnieć o opra -
co wa nym przez nasz ze spół na rzę dziu wspar -
cia pro ce sów de cy zyj nych zwią za nych z re -
me dia cją i pla no wa niem dzia łań na praw czych
na te re nach zde gra do wa nych che micz nie. Wy -
ko rzy stu je my w nim oce nę ry zy ka zdro wot -
ne go, któ ra po ma ga w szyb kim uzy ska niu in -
for ma cji, któ ry ob szar wy ma ga oczysz cze nia
w za leż no ści od je go pla no wa ne go spo so bu
użyt ko wa nia – miesz ka nio we go, prze my sło -
we go czy re kre acyj ne go. To usłu ga dla in we -
sto rów oraz wła ści cie li i za rzą dza ją cych te -
re na mi zde gra do wa ny mi. War to sko rzy stać
z na szej ofer ty po nie waż do kład ne okre śle -
nie ob sza ru wy ma ga ją ce go re me dia cji oszczę -
dza czas i pie nią dze.

Dla Ka to wic wspól nie ze spe cja li sta mi
z Urzę du Mia sta przy go to wu je my Miej ski
Plan Ada pta cji do zmian kli ma tu. Współ pra -
cu je my z tym mia stem w pra cach do ty czą -
cych go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi
oraz w pra cach nad re je strem hi sto rycz nych
za nie czysz czeń po wierzch ni zie mi. Sta ra my
się je wspie rać w po dej mo wa nych przez nie
ini cja ty wach, np. or ga ni za cji wy da rzeń to -
wa rzy szą cych kon fe ren cji kli ma tycz nej,

ubie ga niu się o ty tuł Zie lo nej Sto li cy Eu ro -
py, im pre zach śro do wi sko wych Eko od po wie -
dzial ni czy Dni Ener gii.

– Czym są Miej skie Pla ny Ada pta cji
do zmian kli ma tu?

– Ada pta cja do zmia ny kli ma tu to zna le -
zie nie spo so bów przy sto so wa nia się do zmian
kli ma tu, któ rych nie je ste śmy w sta nie unik -
nąć we wszyst kich dzie dzi nach ży cia spo łecz -
ne go i go spo dar cze go. Miej skie Pla ny Ada -
pta cji do zmian kli ma tu (MPA) są istot nym
na rzę dziem kształ to wa nia po li ty ki miej skiej
w kon tek ście za gro żeń wy ni ka ją cych ze
zmian kli ma tu. Ce lem nad rzęd nym MPA jest
przy go to wa nie władz miast i ich miesz kań -
ców do od po wie dzial ne go re ago wa nia
na obec ne i przy szłe zmia ny kli ma tu i ich
skut ki. W MPA mia sto otrzy mu je iden ty fi -
ka cję naj po waż niej szych za gro żeń zwią za -
nych ze zmia na mi kli ma tu oraz naj bar dziej
wraż li wych sek to rów i ob sza rów mia sta,
a tak że pa kiet wy se lek cjo no wa nych, su ge -
ro wa nych dzia łań zwięk sza ją cych od por ność
mia sta na za gro że nia zwią za ne ze zmia na mi
kli ma tu, wraz z oce ną ich efek tyw no ści. MPA
umoż li wia rów nież sa mo rzą do wi apli ko -
wa nie o środ ki ze wnętrz ne na dzia ła nia
ada pta cyj ne wy ni ka ją ce z pla nu. 

Pol ska po sia da „Stra te gicz ny Plan Ada pta ‐
cji dla sek to rów i ob sza rów wraż li wych
na zmia ny kli ma tu do ro ku 2020 z per spek ‐
ty wą do ro ku 2030” (SPA 2020). W ślad
za tym Mi ni ster stwo Śro do wi ska zle ci ło
na sze mu ze spo ło wi opra co wa nie eks per -
tyz: „Oce na wraż li wo ści te re nów miej skich
na moż li we za gro że nia wy ni ka ją ce ze zmian
kli ma tu” oraz „Opra co wa nie wy tycz nych
do przy go to wa nia miej skiej stra te gii ada pta -
cyj nej dla miast po wy żej 100 tys. miesz kań -
ców”. Na tej pod sta wie po wstał „Pod ręcz nik
ada pta cji dla miast – wy tycz ne do przy go ‐
to wa nia Miej skie go Pla nu Ada pta cji
do zmian kli ma tu”. Obec nie re ali zo wa ny jest,
z na szym udzia łem, pro jekt „Opra co wa nie
pla nów ada pta cji do zmian kli ma tu w mia -
stach po wy żej 100 tys. miesz kań ców”. W ra -
mach te go pro jek tu dla 44 naj więk szych
miast w Pol sce zo sta ną opra co wa ne miej skie
pla ny ada pta cji. W na szym wo je wódz twie
pro jekt obej mu je szes na ście miast. Dla
ośmiu z nich nasz ze spół jest wy ko naw cą pla -
nu, oczy wi ście w ści słej współ pra cy z sa mo -
rzą dem tych miast i dzia ła ją cy mi tam or ga -
ni za cja mi i przed się bior stwa mi.

– Swe go cza su pra sa chęt nie po dej mo wa ‐
ła te mat stę żeń ra do nu i wpły wu pro duk tów
roz pa du te go pier wiast ka na ja kość na sze ‐
go ży cia. Wiem, że ta te ma ty ka by ła bli ska
Pa nu Pro fe so ro wi. Dziś me dia mil czą na ten
te mat. Ra don już nam nie szko dzi?

– W tej spra wie nic się nie zmie ni ło. W dal -
szym cią gu WHO uwa ża ra don i je go po -
chod ne za dru gą – po pa le niu pa pie ro -
sów – przy czy nę no wo two rów ukła du
od de cho we go. Ak tu al ne prze pi sy wy ma ga -
ją, by kon tro lo wać to za gro że nie w miej scu
pra cy i tak że w bu dyn kach miesz kal nych.
Dla cze go nie mó wi się o tym w me diach – to
już py ta nie do me diów.

– Dzię ku ję za in te re su ją cą roz mo wę.
■

dr hab. inż. Jan B. Skow ro nek, dy rek tor
IE TU, jest spe cja li stą i eks per tem od za gad ‐
nień bez pie czeń stwa pra cy, ochro ny ra dio ‐
lo gicz nej, ra dio eko lo gii, tech nicz nej fi zy ‐
ki ją dro wej. Ab sol went AGH; dok to ry zo wał
i ha bi li to wał się w Głów nym In sty tu cie
Gór nic twa w Ka to wi cach.
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Sz
ek spir w pierw szym okre sie swej
twór czo ści na pi sał spo rą ilość 14-wer -

so wych li ry ków, któ re za pew ne bez je go
przy zwo le nia opu bli ko wał Tho mas Thor -
pe w ro ku 1609 ja ko zbiór 152 utwo rów:
Sha ke -spe ares Son nets. Ne ver be fo re Im -
prin ted. Ty tu ło wa in for ma cja nie jest
praw dzi wa, bo już 10 lat wcze śniej wy daw -
ca -pi rat Wil liam Jag gard ogło sił dwa so -
ne ty (no szą ce po tem nu me ry 138 i 144),
a koń co we dwa ba ro ko we fi li gra ny o Amo -
rze i nim fach Dia ny są praw do po dob nie
wy two rem ob ce go pió ra (vi de: S. Ba rań -
czak: Wstęp: Nie igrasz ka lo su w to mie:
W. Sha ke spe are: So ne ty. Prze kład, wstęp
i oprac. S. Ba rań czak. Kra ków 1993, s. 6-
8; cy tu jąc ten tom, uży wam skró tu SB). 

Prze my sław Mrocz kow ski stwier dza, iż
na prze ło mie XVI i XVII wie ku w An glii
pa no wa ła mo da na pi sa nie ca łych se rii so -
ne to wych, co za po cząt ko wa li dwaj zna ni
po eci, a mia no wi cie sir Phi lip Sid ney
i Ed mund Spen ser (wy bór ich utwo -
rów – z to mi ków Astro fel i Stel la oraz
Amo ret ti – za wie ra an to lo gia Po eci ję zy -
ka an giel skie go. T. I. Wy bór i oprac.
H. Krzecz kow ski, J. S. Si to, J. Żu ław ski.
War sza wa 1969, s. 210-214 i 166-169;
w spi sie ty tu łów so ne ty zaj mu ją tu po dwie
stro ni ce: 895-897 i 916-918). Wy da je się,
iż Szek spir po ja wił się w tych szran kach

po etyc kich, by uka zać swo je zdol no ści re -
to rycz ne i kom po zy cyj ne, bo ra ma so ne -
to wa wy ma ga za cho wa nia kon se kwent nej
i zdy scy pli no wa nej kon struk cji: 10-sy la -
bow ce (a wy jąt kiem by wa ją li nij ki dłuż -
sze) ma ją rytm jam bicz ny, ukła da jąc się
w trzy stro fy po czte ry wer sy (kwar ty ny)
oraz dwu wer so we po in ty (koń co we dys -
ty chy). W dal szych wy wo dach bę dę się sta -
rał wska zać jesz cze in ne re gu ły, kie ru ją -
ce struk tu rą ca łe go to mu. 

Czy wszyst ko to (se kwen cja 152 lub
też 154 so ne tów) nie by ło ob ja wem
czy stej za ba wy i fik cyj nych – niema ją cych
ja kich kol wiek po wią zań z ota cza ją cą
Szek spi ra rze czy wi sto ścią lat 90. XVI wie -
ku – wpra wek pi sar skich? Czymś w ro dza -
ju mo der ni stycz nej „sztu ki dla sztu ki”?
Al bo wy su bli mo wa nej i wy ra fi no wa nej gry
li te rac kiej, za pro po no wa nej w słyn nych
Ćwi cze niach sty li stycz nych Ray mon da
Qu ene au (1947: Exer ci ses de sty le)?
Tak czy ina czej, ra cję ma Mrocz kow ski,
iż „Szek spir jest w swych so ne tach ta kim
tro chę Be nve nu tem Cel li nim, sprzę żo -
nym z płat ne rzem. Przede wszyst kim
ude rza kunsz tow ność je go dzie ła, po my -
sły za po my sła mi wy bie ga ją mu spod
pió ra, choć za wsze są ści śnię te w gę stą ple -
cion kę o bo ga tym wzo rze. Zmysł kon struk -
cji roz ka zu je twar do” (P. Mrocz kow ski:

Blask SONETÓW
JERZY PASZEK

B L A S K  A R  C Y  D Z I E Ł
Szek spir elż bie tań ski i ży wy. Kra ków 1966,
s. 89). 

An gli sta kra kow ski, wy sta wia ją cy dra -
ma ty Szek spi ra wraz ze stu den ta mi
w brzmie niu ory gi nal nym, do wy od ręb nia -
nej zwy kle „ob sa dy” cy klu so ne to we go,
czy li Ary sto kra ty -Ado ni sa, Czar nej Da my,
Po ety i Ry wa la Po ety, do da je jesz cze
dwie po sta cie: Czas -Śmierć oraz Czło wie -
ka, „któ re go imie niem mó wi czy pi sze po -
eta” (Mrocz kow ski, op. cit., s. 88).
W pierw szej se kwen cji 17 so ne tów po ja -
wia ją się dwie oso by (Ado nis i Po eta),
a mo wa jest głów nie o trze ciej, wir tu al nej
i ocze ki wa nej po sta ci – Sy nu Ary sto kra -
ty. In ci pi tem ca łej 17-czę ścio wej na mo wy,
za chę ty i per swa zji jest zda nie, miesz czą -
ce się w po cząt ko wym te tra sty chu:
„Od pięk nych stwo rzeń chce my, by ich
przy by wa ło – / By kwiat uro dy nie wiądł,
lecz trwał jak naj dłu żej / W swo ich no wych
wcie le niach; by ró żę doj rza łą, / Gdy prze -
kwit nie, za stą pił mło dziut ki pąk ró ży”
(SB 29). Po in ta te go wy wo du brzmi u Ba -
rań cza ka: „Po zwól, by choć w po tom stwie
two im świat sy ci ła / Uro da, któ rą po żre za -
chłan na mo gi ła” (SB, ib.). Ma rian He mar
nie wy szu ka ne ry mo wo (po wta rza nie pa -
ry ry mo wej „be – thee”) ory gi nal ne za koń -
cze nie wzbo ga ca o dwu znacz ną for mę rze -
czow ni ka/cza sow ni ka „po grze bie”:
„Zmi łuj że się nad świa tem, da waj mu co
z sie bie, / Za nim on cię na za wsze ze
wszyst kim po grze bie” ([W.] Sha ke spe are:
So ne ty. Przeł. M. He mar. War sza wa
[1993], s. [7]; cy tu ję tę edy cję ja ko MH).
Tłu ma cze nie te goż dys ty chu u Ma cie ja
Słom czyń skie go jest naj bar dziej zwar te (bo
wy brał 11-zgło sko wiec!) i dźwięcz ne,
a to dzię ki ali te ra cji, opar tej na gło skach
„ż”, „ś” i „ć”: „Po ża łuj świa ta, spłać mu
na leż no ści, / Nim grób je po żre, a z ni mi
twe ko ści” (W. Szek spir: So ne ty. Oprac.
i wstę pem po prze dził J. S. Si to. War sza -
wa 1964, s. 23; to wy da nie cy tu ję ja ko
JSS). Do dam, że i u Ba rań cza ka ma my po -
dob ną ali te ra cję – prze cho dzą cą w alu zyj -
ną grę ety mo lo gicz ną – w in nym wer sie cy -
to wa ne go so ne tu: „Ty świe ży or na men cie
na świet no ści świa ta” (SB, ib.). 

W pierw szym so ne cie do mi nu ją cym ob -
ra zem jest ró ża i jej pąk; w dru gim – zi ma
i zmarszcz ki na twa rzy; w trze cim – ko bie -
ca pięk ność, któ ra nie oprze się Ado ni so wi;
w czwar tym – skarb i dar Na tu ry; w pią -
tym – woń ró ży utrwa lo na w per fu mach;
w szó stym – dzie sięć wcie leń Ado ni sa
w ko lej nych po tom kach; w siód -
mym – Słoń ce (syn) i noc (brak sy na);
w ósmym – dwu dź wię ki mu zy ki; w dzie -
wią tym – świat ja ko wdo wa; w dzie sią -
tym – gmach uro dy i je go ru ina; w je de na -
stym – Ado nis to pie częć, po wie la ją ca
„Pięk no i Ho nor” (wer sja He ma ra); w dwu -
na stym – ko sa Cza su; w trzy na stym – utra -
cjusz bez dzie dzi ca; w czter na stym – oczy
Ary sto kra ty ja ko gwiaz dy wró żeb ne; w pięt -
na stym – Czas i Roz pad; w szes na stym
– na kaz „roz da nia swej pięk no ści dzie ciom”;
w sie dem na stym – dzie dzic i wiersz gwa -
ran cją prze trwa nia.

Przed sta wi łem tak do kład nie te ma ty
pierw szej se kwen cji so ne tów Szek spi ra
po to, by ujaw nić kon cep cję Po ety. Nie
cho dzi mu o suk ces ak cji per swa zyj nej,
lecz o de mon stra cję re to rycz nej mo cy ję -
zy ka, o wa chlarz po ten cjal nych „kloc ków”
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(sym bo li, me ta for, po rów nań, ste reo ty pów,
mo ty wów prze wod nich li ry ki), z któ rych
kon stru owa ne by wa ob ra zo wa nie po etyc -
kie, lo gi ka i si ła ulot nych, acz „skrzy dla -
tych słów”! Dru gim po wo dem tej enu me -
ra cji by ło prze ko na nie o nie traf no ści
do szu ki wa nia się w to mie So ne tów wąt -
ków za ka za nej w XVI -wiecz nej An glii mi -
ło ści do chłop ca, czy li mo ty wów ho mo sek -
su al nych. Czyż nie moż na po dzi wiać
tyl ko pla to nicz nie uro dy Ado ni sa? Na ta -
kim tle śmiesz ne jest na masz cze nie i grand -
i lo kwen cja Ja na Kot ta, gdy opi su je an tycz -
ną ero ty kę ho mo sek su al ną (i jej
re ne san so we na wro ty) ja ko naj bliż szy
kon tekst li ry ków au to ra Ham le ta. By ło to
już daw no, prze szło pół wie ku te mu, więc
na le ży bez emo cji zaj mo wać się kon tro -
wer syj ny mi po glą da mi i do cie ka nia mi
słyn ne go on giś szek spi ro lo ga (vi de: J.
Kott: Wstęp do: W. Sha ke spe are: So ne ty.
Wy brał i oprac. J. S. Si to, wstę pem po prze -
dził J. Kott. War sza wa 1964, s. 17: „Eros
so cra ti cus”, s. 19: „Apo lo gie czy stej mi -
ło ści do chłop ców by ły mniej al bo bar dziej
szcze re”, s. 21; „Dwu znacz ność jest tu taj
jed no cze śnie za sa dą po ety ki i ero ty ki”);
ozdo bio ną je dwab ną okład ką edy cję cy tu -
ję ja ko JK.

Wy gła szam swo je opi nie otwar cie i śmia -
ło, gdyż po 400 la tach od śmier ci Szek spi -
ra nie usta lo no – po nad wszel ką wąt pli -
wość – ja kich kol wiek od nie sień „ak cji
dra ma tycz nej” (kim był Ado nis, kim by ła
Czar na Da ma, kim był Ry wal Po ety)
So ne tów do ów cze snej hi sto rii po li tycz nej,
spo łecz nej i oby cza jo wej. Mo imi do wo da -
mi w tych śledz twach (ak ta „spra wy” li czą
set ki to mów, je śli brać pod uwa gę opu bli -
ko wa ne książ ki i stu dia) są ce chy struk tu -
ral ne cy klu i brzmie nie po szcze gól nych
ar cy dziel nych utwo rów -klej no tów po etyc -
kich. W oma wia nej li bel li nie rzad kie by -
wa ją li ry ki bliź nia cze, czy li po łą czo ne
jed ną spra wą czy ob ra zem. Przy kła do wo:
so net 44 i 45 uka zu ją czte ry ży wio ły (naj -
pierw wo dę i zie mię, po tem ogień i po wie -
trze) ja ko em ble ma ty ży cia i me lan cho lii;
so net 50 i 51 przy no szą ob raz „ospa łe go
wierz chow ca”, na któ rym Po eta od da la się
od Ado ni sa; zmie ni się to „bied ne zwie rzę”
w ru ma ka, gdy Po eta bę dzie wra cał doAry -
sto kra ty; w so ne tach 57 i 58 Po eta sta je się
nie wol ni kiem ary sto kra tycz ne go pięk ni sia,
któ ry by wa „swo je mu słu dze nie ła ska wy”
(SB, 85). 

Po mię dzy wy mie nio ny mi utwo ra mi,
prze peł nio ny mi me lan cho lią i pe sy mi -
zmem („ospa ły wierz cho wiec”, nie ko cha -
ny nie wol nik), na gle wy bu cha so net 55,
mo gą cy pre ten do wać do re pli ki słyn ne go
Ho ra cjań skie go wer su „Exe gi mo nu men -
tum aere pe ren nius” („Wznio słem po -
mnik trwal szy od spi żu”): „Nie mar mur, nie
ksią żę cych po mni ków zło ce nia – / Je śli co
wiecz nie prze trwa, to ten wiersz je dy ny: /
W nim bę dzie wciąż się ja rzył BLASK twe -
go ist nie nia, / Gdy głaz tA BLic ob ro sną
Cza su pa ję czy ny. / Niech wo jen ne znisz -
cze nie po są gi oBA Li, / Niech gmach
zrów na ją z zie mią BA ta Lie naj krwaw sze –
/ Miecz Mar sa nie tknie ani po żar nie osma li
/ Słów, w któ rych ży jesz, w któ rych żyć bę -
dziesz już za wsze”. (SB, 83, podkr. J.P.).
In ni po eci tak że te dźwięcz ne li nij ki ory -
gi na łu („Not mar ble nor the gil ded mo nu -
ments / Of prin ces shall outli ve this

pow’rful rhy me, / But you shall shi ne mo -
re bri ght in the se conténts / Than unswept
sto ne, be sme ared with slut tish ti -
me”. – SB, 82) prze kła da li, wy zy sku jąc ali -
te ra cje i pa ra le li zmy zgło sko we: „Mar mur,
po mni ki ksią żąt zło tem kry te / Mo cy tych
ry mów ni gdy nie prze ży ją; / Bo wciąż lśnić
bę dzie imię twe, tu ry te / W sło wach, gdy
gła zy w ple śni cza su zgni ją”. (JSS, 77; Je -
rzy Pietr kie wicz); „Ni mar mur, ni ksią żę -
cych po mni ków zło ce nie / Nie prze trwa -
ją po tę gi te go ry mu. Ale / Ty bę dziesz co raz
ja śniej błysz czeć w mej po chwa le, / Gdy
czas w bło to za dep ce spi że i ka mie nie”.
(MH, [61]). 

W ro ku ju bi le uszo wym, 1964, opu bli -
ko wa no dwie książ ki, za wie ra ją ce kom -
plet 154 So ne tów Szek spi ra: w se rii „ce -
lo fa no wej” (czy li JSS) utwo ry ozna cza ne
nu me ra mi 135 i 136 mia ły brzmie nie an -
giel skie, a tyl ko w przy pi sach do da no ich
tłu ma cze nia pro zą; w se rii „je dwab nej”
(czy li JK) za miesz czo no – obok ory gi na -
łów – sta re prze kła dy Ja na Ka spro wi cza
(JK, 307, 309). He mar i Ba rań czak tak że
upo ra li się z nie prze kła dal no ścią owych
ero tycz nych szy frów wiel kie go Wil la, jak
sam ra czy się tu mia no wać. O co cho dzi

w tym spo rze o prze kła dal ność wy mie nio -
nych li ry ków? Ba rań czak (SB, 189) wy -
ja śnia, iż an giel ski wy raz „will” mo że mieć
kil ka sen sów: być skró tem imie nia Po ety
lub Ado ni sa, sy no ni mem „wo li” ja ko
okre śle nia po żą da nia, pe ry fra zą i „przy -
zwo it ką” ter mi no lo gii sek su al nej (mę -
skie lub żeń skie ge ni ta lia). Stąd kło po ty
trans la to rów. Uwa żam, że naj do wcip niej
upo rał się z tym za da niem He mar (MH,
[141]): „Każ dej, jak so bie ży czy, ty masz
swe go WIL LA, / WIL LA w bród i do wo li
i jesz cze na zby ciu / Mnie, WIL LA, co się
na pie ra co chwi la, / I two jej WO LI szu ka
w jej słod kim ukry ciu. / Za li ty, któ rej
WO LA jak prze stron na WIL LA, / Nie
znaj dziesz w niej ko my szy dla mo je go
WIL KA? / Po zwól mu, niech się próż no
to bie nie przy mi la, / Przy tul je go za lo ty
mię dzy in nych kil ka. / Mo rze jest ca łe wo -
dą, ale wszyst kie desz cze / Do swe go ło -
na wchło nie i zmie ści w swej to ni; / Ty tak
sa mo, niech two ja WO LA mi nie bro ni, /
Wiel ka jest, z mo im wkła dem więk sza bę -
dzie jesz cze. / Nie da jesz odejść z kwit kiem
za lot ni kom ty lu, / A po myśl, wszyst kich
znaj dziesz we mnie, w jed nym WIL LU.”
(podkr. M.H.). 

Ba rań czak ina czej so bie po czy na, igra -
jąc po li se mią rze czow ni ka „wo la” i nie
wspo mi na jąc o epi te cie (wo la skó ra), gru -
czo le (po więk sze nie wo la) czy cza sow ni -
ku (on wo li cie bie): „In ne ma ją za chcian -
ki – ty masz ra czej wo lę, / Wię cej wo li niż
trze ba, i wo lę w za pa sie. / Do te go – Will
cię drę czy, pró bu jąc w mo zo le, / Czy
do twej wo li je go wo lę do dać da się.”
(SB, 163). Szek spi row skie 10-sy la bo we
jam by trud no zmie ścić w pol skich 10-zgło -
sko wych li nij kach, ale i na to są spo so by
i chęt ni har cow ni cy: „Mam cię po rów nać
do let nie go dnia? / Pięk niej sza je steś,
star sza niź li on. / Te nu ta la ta na zbyt krót -
ko trwa / I w ma ju ści na czu łe pą ki szron.
/ […] Po kąd tchu lu dziom, po kąd w oku
skry, / Po tąd trwa wiersz ten, a w wier szu
tym ty.” (JSS, 40; Je rzy Ło wiń ski). Nie -
smacz nie to wy glą da, więc do brze się sta -
ło, iż Ba rań czak wy brał 13-zgło sko wiec,
choć cza sem sza ta owa jest zbyt ob szer -
na dla jam bów Po ety (np. w wer sie 9. so -
ne tu 135. do da je „sól” wo dzie mor skiej:
„The sea, all wa ter, yet re ce ives ra in
still” – „Mo rze, choć peł ne wo dy, i w do -
dat ku so li”; SB, 162, 163). Uwa żam jed -
nak, że ba ro ko wy Po eta wy god niej się czu -
je u Ba rań cza ka niż u Ło wiń skie go,
a na wet wy ba czy tłu ma czo wi z Po zna nia
licz ne prze rzut nie z wer su do wer su re to -
rycz nych pe rio dów! 

Czy tel ni ku bacz uważ nie, iż uda ło mi się
wy sma żyć ten esej (ja ko rze cze ana gram:
po kręt nie krop nię te!) nie wspo mi na jąc
ani o praw dzi wym pro to pla ście i pro to ty -
pie Ado ni sa (lord So uthamp ton czy Pem -
bro ke?), ani Czar nej Da my (Ma ry Fit ton
czy Lu cy Ne gro?), ani Ry wa la Po ety
(Chri sto pher Mar lo we czy Geo r ge Chap -
man?)! Jak wi dać, moż na z po żyt kiem
prze jąć się wa lo ra mi es te tycz ny mi to mu
So ne tów, nie pa ku jąc się (i nie pak tu jąc
z szar la ta na mi od Ko du Szek spi ra bądź
Szy fru Szek spi ra) w Czy stą Fan ta sty kę,
jak na zy wa te na wie dzo ne ba da nia bio gra -
ficz ne Sta ni sław Ba rań czak (SB, 12).
Czy li jesz cze je den ana gram: ADO NI SI
OD SIA NI! ■ 63
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W
ięk szość osób mo że nie zda wać so bie
spra wy z te go, jak do brze zna na jest im

twór czość Lesz ka Alek san dra Mo czul skie go.
Do pó ki nie za cznie my do czy ty wać, po szu ki -
wać in for ma cji, po zo sta je my po nie kąd po grą -
że ni w nie świa do mo ści, jak dłu go i czę sto to -
wa rzy szą nam fra zy z pio se nek je go au tor stwa.
Dla mnie i mo je go po ko le nia, to ra czej wspo -
mnie nie dzie ciń stwa (po now ne wy słu cha nie
tych tek stów mo że stać się źró dłem ogrom nej
przy jem no ści), mu zy ka na szych ro dzi ców,
znak cza sów, któ re zde cy do wa nie na le żą już
do prze szło ści, choć w sa mych utwo rach po -
zo sta ło wie le uni wer sal nych tre ści, któ re dziś
wręcz się ak tu ali zu ją.

Omó wie nie to mu, o któ rym wie my, że sta -
no wi do mknię cie twór czo ści zmar łe go w grud -
niu 2017 ro ku po ety, nie jest za da niem ła twym
ani kom for to wym. Po zwa la jed nak na spoj rze -
nie na twór czość ja ko pew ną spój ną ca łość, do -
ko nać ana li zy jej zmian i roz wo ju. Na le ży jed -
nak wy strze gać się po ku sy sen ty men tal nej
po dró ży, choć w przy pad ku aku rat tej twór czo -
ści nie jest to za da niem ła twym. Zwłasz cza
w przy pad ku czło wie ka, któ re go tek sty to tak -
że hi sto ria mu zy ków dziś w pol skiej kul tu rze
już nie mal le gen dar nych, na pew no zaś zna czą -
cych. Choć zo sta ło to już po wie dzia ne nie mal
w każ dym ar ty ku le do ty czą cym twór czo ści
Mo czul skie go, nie wy pa da nie przy po mnieć,
iż współ two rzył hi sto rię Skal dów, Mar ka Gre -
chu ty czy Grze go rza Tur naua. 

Utwo ry Lesz ka Mo czul skie go skła nia ją nas
więc do ta kie go wła śnie czy ta nia – sen ty men -
tal ne go, od kła da ją ce go nie co na bok na rzę dzia
warsz ta tu fi lo lo ga, czy ta nia przez pry zmat ca -
ło ści dzie ła. Wie my, że tek sty te nie przy sta ją
do na szych cza sów, nie szu ka my w nich praw -
dy, dia gnoz czy po etyc kie go za an ga żo wa -
nia w spra wy do ty ka ją ce nas bez po śred nio w dni
po wsze dnie. Mo gą jed nak za ofe ro wać za in te -
re so wa nym nie co in ne bodź ce in te lek tu al ne. Sta -
no wią za pro sze nie do cał ko wi cie nie re al ne go,
nie co sie lan ko we go, cie płe go świa ta. Wier sze

za miesz czo ne w to mie Nu ty od Fran cisz ka przy -
no szą hi sto rie o mi ło ści, re li gij ne dro go wska -
zy, afir ma cję świa ta przy ro dy i dość nie przy sta -
ją cy do obec nie pa nu ją cych stan dar dów ob raz
czło wie ka. Nie jest jed nak tak, że w tek stach au -
to ra Ele gii o we se lu… kry je się je dy nie po zba -
wio na se man tycz nej głę bi lek kość, nie wszyst -
ko w tej po ezji i tek stach pio se nek jest „ca łe
w skow ron kach”. Naj lep szy do wód na to sta -
no wią choć by wier sze wy bra ne do to mu 70 wi -
do ków w dro dze do We ne cji czy utwór Ko ro -
wód wy ko ny wa ny przez Mar ka Gre chu tę. Nie
bra ku je w nich sil ne go gło su przed sta wi cie la
swo je go po ko le nia, oznak bun tu, zwąt pie nia, po -
ru sza nia naj istot niej szych eg zy sten cjal nych
tre ści, pro ble mu utra ty. Przejdź my jed nak
do za war to ści ostat nie go to mu.

Książ ka po etyc ka Nu ty od Fran cisz ka, opu -
bli ko wa na przez Bi blio te kę „To po su” w 2018
ro ku, to zbiór, jak wska zu je sam ty tuł, in spi ro -
wa ny po sta cią i na uka mi św. Fran cisz ka. W to -
mie prze wa ża ją wier sze re li gij ne, przy wo łu ją -
ce na myśl re li gij ność lu do wą, głę bo ką wia rę
czło wie ka, któ ry do strze ga dzie ło Bo ga w każ -
dym ele men cie wszech świa ta. Ostat ni tom
po zba wio ny jest szcze gól nie wy szu ka nych
roz wa żań teo lo gicz nych – to pro sty ob raz
świa ta i czło wie ka, któ ry za wszel ką ce nę po -
szu ku je źró dła rów no wa gi.

Po przez sło wa pod mio tu li rycz ne go mó wi
do czy tel ni ka tych wier szy czło wiek głę bo kiej
wia ry, po strze ga ją cy świat przez pry zmat za -
ufa nia do Stwór cy i je go dzie ła: „Zdej mij my
lę ki / Bóg stwo rzył świat pięk ny / Szu ka jąc źró -
dła / Ucisz się, klęk nij” [s. 36]. Oczy wi ście do -
strze ga pro ble my współ cze sne go świa ta, jak
w utwo rze O co cho dzi?: „O asy me trię Re alu
i ma rzeń... / O pol sz czy znę, któ ra jest jak oli -
wa na wzbu rzo ne fa le mo rza / O ulgę du szy gdy
cia ło owi nię te przez wę ża de pre sji” [s. 32]. Nie
moż na jed nak nie za uwa żyć, że wy raź nie nie -
skom pli ko wa na for ma wier szy, nie wy szu ka ne
słow nic two, pro sto ta ob ra zo wa nia oraz sto so -
wa nie pew nych do okre śleń – jak by w ode rwa -

KSIĄŻKI MAG DA LE NA PIO TROW SKA #GROT

„Sto jąc za pa trzo ny
w ob ło ki i nie bo…”

niu od świa do mo ści, że ich se man ty ka nie jest
już tak jed no znacz na jak daw niej – spra wia, że
cię żar po ru sza nej te ma ty ki zo stał roz pro szo ny,
ukry ty w spo sób unie moż li wia ją cy je go od czu -
cie w spo sób bez po śred ni. Nu ty od Fran cisz -
ka za wie ra ją w so bie wy raź ną i go rą cą chęć
wskrze sze nia war to ści, któ re bez pow rot nie
ode szły lub zwy czaj nie się zdez ak tu ali zo wa -
ły. Za każ dym ra zem, kie dy pa da ją w tych utwo -
rach sło wa so li dar ność, dzie dzic two, wia -
ra – si łą przy zwy cza je nia po szu ku je my
iro nicz ne go ko men ta rza, któ ry rów no wa żył by
nie co po wsta ją cy wo kół nich pa tos. Miej sca -
mi oczy wi ście ta kie przy mru że nie oka po ja wia
się w sło wach po ety, ale nie na ty le, by czy tel -
nik nie do strzegł sil nej wię zi z okre ślo nym,
chrze ści jań skim świa to po glą dem. W ge ście wy -
wo ły wa nia z prze szło ści okre ślo ne go sys te mu
mo ral no -oby cza jo we go za wie ra się oczy wi ście
pew na do za uko je nia, skie ro wa na jed nak
do okre ślo ne go ty pu czy tel ni ka. Świat, któ ry
kreu je ta po ezja pe łen jest pięk na, pro sto ty i wia -
ry w to, że okre ślo ne daw no pra wa na dal po -
win ny obo wią zy wać i przy no sić re zul ta ty.
Nu ty od Fran cisz ka, a wła ści wie sło wa, do któ -
rych za pew ne moż na stwo rzyć kom pa ty bil ny
za pis nu to wy, to dźwię ki ra do ści i po go dze nia
ze świa tem, emo cje ko goś, kto pra gnie od na -
leźć okre ślo ne źró dło spo ko ju: „Cho dzi łem
wro śnię ty w uli ce / Prze pa dłem wro śnię ty
w nie po kój / (…) Pra gnę, nie wiem, czy wro -
snę / O, chciał bym wro snąć w po kój” [s. 24].

Czy ta jąc te wier sze z per spek ty wy czło wie -
ka współ cze sne go, czy tel ni ka naj now szej po -
ezji nie chyb nie od nie sie my wra że nie zbyt
da le ko po su nię te go bra ku dy stan su, pew ne go
kry tycz ne go spoj rze nia na ota cza ją cy nas
świat. For ma tek stów tak że nie jest wy szu ka -
na. Więk szość z nich po zba wio na jest skom -
pli ko wa nych po etyc kich chwy tów, od zna cza
się pro stą, re gu lar ną bu do wą. Utwo ry opu bli -
ko wa ne w to mie Nu ty od Fran cisz ka zde cy -
do wa nie zdo mi no wał ży wioł pio sen ki po pu -
lar nej skom pi lo wa nej z głę bo ką wia rą
i po szu ki wa niem Bo ga, co nie za wsze skut ku -
je wier szem naj wyż szej pró by, nie twier dzę jed -
nak, że właśnie mia ły speł niać ta kie am bi cje.
Za pew ne część czy tel ni ków stwier dzi, że to
wy nik doj rza ło ści, sta nu, w któ rym nie od czu -
wa się po trze by cią głe go im po no wa nia, kon -
ku ren cji i wal ki o lep szy świat. W oma wia nej
książ ce jed nak nie co za bra kło pew ne go za an -
ga żo wa nia, po my sło wo ści lin gwi stycz nej i se -
man tycz nej oraz swo istej ener gii zna nej z wie -
lu tek stów au to ra.

Nie jest jed nak tak, że na gle twór czość Alek -
san dra Lesz ka Mo czul skie go sta ła się po ezją cał -
ko wi cie po zba wio ną po czu cia hu mo ru czy lek -
kiej nut ki iro nii (choć tej zde cy do wa nie jest
w oma wia nych wier szach nie wie le). Naj wy ra -
zist szym wier szem to mu, jed no cze śnie naja de -
kwat niej szym pod su mo wa niem ni niej szych
roz wa żań, oka zu je się nie wiel ka mi nia tu ra,
for mu łą zbli żo na do so ne tu – Ostat nia myśl: 

Czło wiek umie ra, ro zum, ser ce umie ra
Przy szły no we cza sy, wsta je no wa era
Czło wiek wy szedł z mo dy, oso by już nie ma
Gieł dy sa mo za do wo le nia, brak nie ba
i ja ło wa zie mia

Być czy ab dy ko wać?
Czy je dy nie ham le ty zo wać?

Le szek A. Mo czul ski: Nu ty od Fran cisz ka.
Bi blio te ka „To po su”, So pot 2018, s. 56.
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W
ej rze nie to spo glą da nie w głąb, spraw dza -
nie cze goś do kład nie. Tak do cie kli wie sta -

ra się wni kać w rze czy wi stość Je rzy Lu cjan
Woź niak w swo im naj now szym, trzy na stym już
to mie po etyc kim. 

Waż ne jest dla nie go do świad cza nie i od czu -
wa nie świa ta, każ de go mo men tu ży cia, któ ry
zo sta je mu da ny. W wy ra ża ją cym świa do mość
prze mi ja nia po ecie, ro dzi się prze ko na nie, że
każ dy dzień jest da rem. Au tor Cię ża ru cie nia
lę ka się je go utra ty, bo wy bi ja ją ce rytm upły -
wa ją ce go cza su ze ga ry nie ustan nie o so bie
przy po mi na ją. Nę ka jąc „ja” li rycz ne wier szy
Woź nia ka, naj pierw „czu wa ją na wie żach /
śpie wa ją w ku ran tach / sze lesz czą […] / bły -
ska ją tar cza mi w oczy” (s. 13). Je że li nie od -
dzia łu ją na zmysł słu chu czło wie ka, to de ner -
wu ją i mę czą je go wzrok. Z bie giem lat
do skwie ra ją i sta ją się uciąż li we co raz bar dziej,
wzma ga ją nie po kój: „jak wro ga ar ty le ria strze -
la ją […] bo le śniej / po ci ska mi lat” (s. 13). Po -
eta w swo ich wier szach po wta rza zresz tą nie -
jed no krot nie: „wciąż się bo ję upły wa ją ce go
cza su” (s. 9). Dla cze go? Bo „mó wi czas // sta -
wia kro ki / zbli ża nas do koń ca […]” (s. 17).
Czło wiek ist nie je w cza sie i z cza sem – nie
moż na ich od sie bie roz dzie lić. 

Mie rzą ce ko lej ne go dzi ny ze ga ry, przy po -
mi na ją czło wie ko wi o śmier ci. Ten mo że
i chciał by ukryć się przed nią, wy my ślić spo -
sób na jej prze chy trze nie i prze dłu że nie ży cia.
Au tor Drzew przy dro dze jest jed nak re ali stą,
wie, że po je dyn ku ze śmier cią nie moż na
wy grać: „przed śmier cią ucie ka my / jak spło -
szo ny za jąc / wresz cie się roz bi ja my / o jej ko -
niecz ność” (s. 17). Moż na tyl ko pró bo wać od -
su wać od sie bie myśl o śmier ci. Dla Woź nia ka
są to jed nak pró by nie uda ne. Pod miot je go
utwo rów mó wi, że jest ona: „od wiecz nie ży -
wa” – trwa za tem w je go świa do mo ści, wy peł -
nia wy obraź nię. Prze czu cie jej obec no ści drę -
czy czło wie ka, któ ry za sta na wia się jak kie dyś
bę dzie wy glą da ło je go spo tka nie z nią oraz czy
bę dzie to spo tka nie pierw sze i za ra zem ostat -
nie: „jak się za cho wa? // gdy przyj dzie / mo -
że ze chce po roz ma wiać / spoj rzy naj głę biej

w oczy”, „[…] mo że ob ja wi / ja kąś ta jem ni cę?”
(s. 26). Po eta, per so ni fi ku jąc ją, przed sta wia ja -
ko ko bie tę. Jest ona dla prze ra żo ne go jej od -
wie dzi na mi uprzej ma, ale tak że po zo sta je
kon se kwent na w swo ich dzia ła niach. Zna jąc
ludz ką skłon ność do uciecz ki i obro ny
przed nią, kie dy przy cho dzi, unie ru cha mia czło -
wie ka. Pod miot mó wi: „wa ta w no gach / nie
da się wstać z łóż ka / upaść na ko la na” (s. 32).
Śmierć po zwa la jed nak „ja” li rycz ne mu na dys -
ku sję z nią, po czym wy peł nia jąc na le żą ce
do niej obo wiąz ki, wy ja śnia: „u mnie nie ma
od wo łań / do kład nie mu szę się wy li czyć / wy -
so ka ła pów ka nie po mo że / […] dzię ku ję
za cie ka wą roz mo wę” (s. 32). Ale Woź niak
w Wej rze niach po ka zu je tak że jej dru gą, okrut -
niej szą na tu rę. Śmierć bo wiem lu bi tak że wi -
zy ty nie za po wie dzia ne. Przy cho dzi wte dy
w naj mniej od po wied nim mo men cie. Wkra cza
bez dusz nie w peł nię ży cia, po zo sta je bez li to -
sna na proś by o po da ro wa nie jesz cze kil ku
chwil „by cia -w -świe cie”: „wia dukt / tor ko le -
jo wy / z oby dwu stron gi nie / w gę stwi nie la -
su // mię dzy szy na mi sar na / mar twa / wbie gła
tam w ra do ści ist nie nia / w szkli stych oczach
wi dać / prze ra że nie / otwar ty pysk jesz cze wo -
ła / o ży cie / wy prę żo ny kark skie ro wa ny
do nie ba” (s. 28). 

Oso bę mó wią cą w tych wier szach, któ ra wie,
że kie dyś tak że przyj dzie jej się spo tkać ze
śmier cią w ta ki czy w in ny spo sób, cie ka wi i in -
try gu je po śmiert ne ży cie czło wie ka. Po eta
chciał by na wet za py tać o nie sa mą śmierć: „co
ro bią ci wszy scy któ rych za bra ła / mo że sie -
dzą przy ka wie / dzie ląc się wspo mnie nia mi /
jak by ło po tam tej stro nie / co mo gli zro bić /
a z czym się spóź ni li” (s. 26). Py ta nia te ro dzą
się w bo ha te rze li rycz nym szcze gól nie pod czas
wi zyt na cmen ta rzu. Po eta prze ko nu je się, że
ich za da wa nie i tak nie przy nie sie mu od po wie -
dzi. Nie sły sząc żad nych gło sów zmar łych
w szcze li nach płyt na grob nych, uświa da mia so -
bie, że ta jem ni cę za świa tów od kry je przed nim
tyl ko je go wła sna śmierć: „[…] mil cze nie wciąż
za sta na wia // wresz cie wiesz / że sam spraw -
dzisz” (s. 23). Ale na cmen ta rzu w wier szach

KSIĄŻKI KA TA RZY NA NIE SPO REK

Prze mi ja nie
w ra do ści ist nie nia

Woź nia ka do cho dzi tak że do „spo tkań nie ty -
po wych”. Po eta od czu wa tu taj obec ność zmar -
łych, któ rzy nie po tra fią od na leźć swo je go miej -
sca w za świa tach, nie chcą za do mo wić się
w dru gim świe cie ist nie nia. Tę sk niąc za ży ciem,
pró bu ją przy jaź nić się z ży wy mi – przy mi la -
ją się do nich, szu ka ją to wa rzy stwa, ro bią
wszyst ko, aby nie zo stać od rzu co nym: „du sza
ogrom nie je / ła si się do two jej / jak za gu bio -
na fre ga ta szu ka za to ki / by otrzeć się bur tą /
po chwa lić swo im pięk nem / ła god no ścią ko -
ły sa nia // szu ka przy jaź ni” (s. 18). 

Au tor Ko ro no wa nia po ko ry w swo ich wier -
szach prze zwy cię ża my śli o śmier ci po szu ki -
wa niem ra do ści ist nie nia. Strach przed upły wa -
ją cym cza sem ła go dzi w nim świa tło. Kie dy
po ja wia się, przy cho dzi pew ność, że na stał no -
wy dzień: „do pó ki świa tło w oczach / nie tra -
ci dra ma tur gii // ży cie” (s. 10). Ja sność uspo -
ka ja, prze ko nu je po etę, że trwa ono w naj lep sze.
Woź niak, „chwy ta jąc dzień”, cie szy się drob -
nost ka mi, do ce nia ma łe ra do ści eg zy sten cji.
Ura sta ją one w je go li ry kach do spraw naj więk -
szych. Pod miot mó wi: „każ da chwi la / z pta -
ka mi w par ku / chmu ra mi na nie bie / i psem
mer da ją cym ogo nem // jest bal sa mem” (s. 9),
„po ra nek / sły szy my gra ją ce pta ki w zie le ni /
roz pi na się ko pu ła świa tła / pod pie ra na bie gną -
cy mi wy so ko / masz ta mi źre nic” (s. 13), „nie
my śla łeś do tąd: do tyk szorst kich dło ni / mo -
że być uko je niem / a pro ste my śli / wy zna cza -
niem dro gi na przy szłość” (s. 16). Lęk
przed upły wa ją cym cza sem uwraż li wia po etę
bar dziej na pięk no na tu ry i bli skość dru gie go
czło wie ka. 

Woź niak do strze ga w nich to, cze go nie wi -
dzą in ni. Uru cha mia jąc wszyst kie swo je zmy -
sły, chce chło nąć świat, prze ży wać dni ra do -
sne. To do świad cza nie nie tyl ko przy no si mu
chwi le szczę ścia, ale tak że in ne spoj rze nie
na rze czy wi stość. Świa tło bo wiem mie ni się
bla skiem, nie świe ci za wsze jed na ko wo. Prze -
ciw nie: „róż nie świe ci / zmie nia na tę że nie / nie
wia do mo do kład nie od cze go za le ży” (s. 25).
Mo że sta no wić epi fa nię, błysk, z któ rym przy -
cho dzą waż ne mo men ty uświa do mie nia, olśnie -
nia: „na gle kształ tu je się no wy ho ry zont / wpa -
tru jąc się w co raz ja śniej sze świa tło cie nie /
wi dzisz sens do tych czas nie zna ny” (s. 29).
Świa tło ja ko sym bol ży cia do da je si ły i na -
dziei – jest „le kar stwem pod no szą cym z ko lan”
(s. 5). Po eta „wie rzy w je go moc / jak umie -
ra ją cy chce wie rzyć w nie śmier tel ność” (s. 14).
Po ma ga ono rów nież pi sać wier sze. Wraz
z na sta niem ja sno ści przy cho dzi bo wiem po -
etyc kie na tchnie nie: „kla ru ją się ko lo ry / wró -
ci ła tre su ra słów / z męt no ści kon kret / wra ca -
my na dro gę / co mą drze dźwię czy” (s. 24).

Je rzy Lu cjan Woż niak w swo im naj now szym
to mie po etyc kim do ko nu je wej rze nia w upły -
wa ją ce go dzi ny, na sta ją ce dni, przy ro dę, zie -
mię, czło wie ka. Przede wszyst kim jed nak
spo glą da w głąb sie bie: „coś we mnie sie dzi /
i wraz ze mną się bie dzi / na de mną // jest we
mnie od nie pa mię ci / i tak się świę ci / na za -
wsze zo sta nie // ro bi mi róż ne pso ty / i dzi wo -
ty // gdzie to jest we mnie / wciąż nie wiem /
bo jest wszę dzie” (s. 30). Wiersz O so bie, cho -
ciaż jest żar to bli wym mó wie niem po ety o cho -
ro bie, wy brzmie wa w tym to mie po waż nie
i przej mu ją co. Au tor Cię ża ru cie nia, zdra dza -
jąc czy tel ni ko wi swo je bo lącz ki, któ ry mi są
jesz cze lęk przed śmier cią i bie gną cy nie ubła -
ga nie czas, po ka zu je, że jest po etą au ten tycz -
nym – czu łym dla świa ta i czło wie ka, do ce nia -
ją cym każ dy dzień ży cia, przej mu ją cym się
ist nie niem. 

Je rzy Lu cjan Woź niak: Wej rze nia. By tom:
Idee bo oks 2017, 44 s. 
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W
pro jek cie Agniesz ki Dauk szy (re ko -
men do wa nym przez Prze my sła wa Cza -

pliń skie go i Mar ka Za le skie go) naj waż niej -
szym po stu la tem jest wy pra co wa nie mo de lu
lek tu ry uwzględ nia ją cej re la cyj nie zo rien to -
wa ne ele men ty tria dy: dzie ło -od bior ca -nadaw -
ca (m.in. uży te chwy ty, czas hi sto rycz ny
i trans mi to wa ne do świad cze nie), któ re za wsze
róż ni cu ją in ter pre ta cję dzieł sztu ki oraz li te -
ra tu ry. Na pię cie emo cjo nal ne utwo rów o pro -
we nien cji awan gar do wej, któ re pod da ne zo -
sta ły mi kro lo gicz nej ana li zie, ufun do wa ne jest
nie ty le na „zmy śle for my” pi sa rza i czy tel -
ni ka (a więc po kre wień stwie w za kre sie pre -
fe ro wa nej es te ty ki), lecz na miej scach new -
ral gicz nych, bę dą cych, jak pi sze Dauk sza,
czę ścią stra te gii po le ga ją cej na grze z wraż -
li wo ścią czy ta ją ce go, kon wen cja mi, ka no nem
i sche ma ta mi per cep cji. 

We dług mło dej ba dacz ki nad szedł kres
pro ce sów iden ty fi ka cji z ulu bio ny mi bo ha te -
ra mi oraz he ge mo nii emo cji oscy lu ją cych wo -
kół sym pa tii, któ re za pew nia ły do tąd bez bo -
le sne ob co wa nie z po sta cia mi jed no znacz nie
do bry mi lub ucie le śnia ją cy mi szczyt ne idee;
no wą za sa dą jest an ty iden ty fi ka cja, któ rą
sto su ją Do ro ta Ma słow ska, Iza be la Fi li piak
i Sła wo mir Shu ty (li sta ta nie jest kom plet na
i za mknię ta). Fa bu ła i świat przed sta wio ny sta -
ją się tyl ko pre tek stem do trans mi sji afek tów,
któ re nie są zde po no wa ne w te ście raz na za -
wsze, lecz są ak ty wo wa ne w zmien nym śro -
do wi sku od bior czym. 

Na ja kość i si łę sta nów po ru sze nia wpły wa
więc wie le czyn ni ków, stąd wnio sek, że nie
ma wzor co wej in ter pre ta cji, jed ne go, ugrun -
to wa ne go spo so bu lek tu ry, a emo cje na rów -
ni z in te lek tem par ty cy pu ją w tym pro ce sie. 

W Afek tyw nym mo der ni zmie zo sta ły wy -
szcze gól nio ne dwa sta ny, któ rym od po wia da
in na wiąz ka emo cji, de ter mi nu ją ce kształt za -
pi su oraz układ kom po zy cyj ny, a tak że sty li -
sty kę: co dzien ność oraz woj na/Za gła da, dzię -
ki cze mu nie moż na za rzu cić Dauk szy

jed no stron no ści w do bo rze kon tem plo wa nych
przez twór ców sy tu acji eg zy sten cjal nych.
Za rów no ży cie Mi ro na Bia ło szew skie go
w mrów kow cu, jak i re mi ni scen cje po wsta -
nia war szaw skie go (no ta be ne roz dział po świę -
co ny je go twór czo ści jest naj mniej in te re su -
ją cy i naj bar dziej prze wi dy wal ny na tle
za ska ku ją cych od czy tań in nych pi sa rzy ze
wzglę du na mi mo wol ne po wie la nie tez Ma -
rii Ja nion, Ka ta rzy ny Bo jar skiej, Jo an ny Grą -
dziel -Wój cik i An drze ja Zie nie wi cza) sta no -
wią pe wien mo del do świad cze nia, któ re
wy my ka się pro stym opo zy cjom (bez piecz -
ne -nie bez piecz ne, oswo jo ne -ob ce, he ro icz ne -
-nie he ro icz ne) i jed no znacz ne mu war to ścio -
wa niu, bo za rów no eks tre ma (bom bar do wa nie
i po za wa ło wa re kon wa le scen cja), jak i sta ny
ata rak sji ma ją swój nie za prze czal ny urok
oraz ła du nek afek tyw ny. Do war to ścio wa nie
co dzien no ści wią że się tak że z wyj ściem
po za apo lo gię wię zi mię dzy ludz kich w stro -
nę re la cji nie an tro po cen trycz nych (ca sus
opo wia dań Kor ne la Fi li po wi cza), po świad cza -
ją cych wraż li wość na to, co mar gi nal ne, ze -
psu te i nie do war to ścio wa ne. Stra te gie re fe ro -
wa nia ludz kich lo sów w for mie mi kro hi sto rii
(a więc uwzględ nia ją cej rze czy, mniej sze
wspól no ty lub in dy wi du al ne bio gra fie) sta no -
wią bez cen ny wkład Dauk szy w pro ces nar -
ra ty wi za cji do świad cze nia przez pry zmat in -
nych ka te go rii. 

W roz dzia łach eg zem pli fi ka cyj nych (po -
prze dzo nych oraz zwień czo nych teo re tycz ny -
mi do po wie dze nia mi) Dauk sza kon cen tru je się
na lek tu rze spu ści zny pi sa rzy uzna nych lub za -
po mnia nych z krę gu mo der ni zmu (Bru no na
Schul za, Leo Lip skie go, Wi tol da Gom bro wi -
cza, An ny Świrsz czyń skiej, Wi sła wy Szym -
bor skiej) z wy ko rzy sta niem naj now szych
me to do lo gii, w tym wio dą cej teo rii afek tów,
któ rej in spi ra to ra mi są m.in. Brian Mas su mi,
Sa rah Ah med, Bar ba ra Ro sen we in i Mie ke
Bal. De cy zja o re zy gna cji z syn te zy na rzecz
ca se stu dies oka za ła się w przy pad ku tak róż -

KSIĄŻKI ANDRZEJ JUCHNIEWICZ

Karuzela
zaafektowanych

nych i idio ma tycz nych au to rów uza sad nio na,
po nie waż ko lej ne roz dzia ły sta no wią roz wi -
nię cie ty tu ło we go zja wi ska wraz z po świad -
cza ją cy mi je przy kła da mi oraz we ry fi ku ją ce -
chy dys tynk tyw ne ko men to wa nych pi sa rzy. 

Ar bi tral ny wy bór na zwisk, do któ re go
przy zna je się au tor ka, wraz z apli ko wa ną każ -
do ra zo wo teo rią świad czą o in no wa cyj no ści
przed się wzię cia, któ re go wy znacz ni ka mi są,
we dług Ry szar da Ny cza, po wta rzal ność pro -
ce du ry ba daw czej, ak tyw ne po szu ki wa nie
kom ple men tar nych kon tek stów i re in ter pre -
ta cja ka no nicz nych od czy tań. Spo sób lek tu -
ry Dauk szy jest więc po świad cze niem tez re -
we la to ra no wej hu ma ni sty ki. Ko lej ne par tie
wy wo du ana li tycz no -in ter pre ta cyj ne go po -
świę co ne są po szu ki wa niu no wa tor skich od -
czy tań kla sy ków (stąd re wi zja do tych cza so -
wych są dów na te mat po wścią gli wo ści
emo cjo nal nej Szym bor skiej i od czy ta nie
spu ści zny Gom bro wi cza ja ko za po wie dzi
tez za war tych w Prze śnio nej re wo lu cji An -
drze ja Le de ra) oraz pi sa rzy dru go rzęd nych,
za po zna nych (stąd sy tu owa nie pi sar stwa
Świrsz czyń skiej w po lu ka ta strof wo jen -
nych z uwzględ nie niem au tor skiej sy gna tu -
ry wier szy z to mu Bu do wa łam ba ry ka dę i do -
war to ścio wa nie re istycz nych opo wia dań
Fi li po wi cza).

Kon stru owa nie pry wat ne go ka no nu, w któ -
rym obok Schul za, Gom bro wi cza i Szym bor -
skiej znaj du ją się pi sa rze re le go wa ni na obrze -
ża, sta no wi istot ną za le tę pu bli ka cji Dauk szy,
któ ra po stu lu je zwró ce nie uwa gi na po mi nię -
te zja wi ska ar ty stycz ne (ca su su du etu Kwie -
Ku lik) lub gło śne w swo im cza sie (za spra wą
przy na leż no ści au to rów do for ma cji po etyc -
kiej po stu lu ją cej „wsty dli wość uczuć” i za kaz
emo cjo nal nej wy lew no ści), lecz dziś już za -
po mnia ne wspo mnie nia awan gar dzi stów (ca -
sus Dziw nej hi sto rii awan gar dy Ada ma Wa -
ży ka). To wła śnie książ ka Wa ży ka sta ła się dla
Dauk szy in spi ra cją do no we go od czy ta nia
twór czo ści mo der ni stów przez pry zmat teo -
rii afek tów. 

Wpro wa dza ją cy roz dział (Afek tyw ny awan -
gar dyzm) sta no wi efek tow ną pró bę po dejrz -
li wej lek tu ry enun cja cji awan gar do wych po -
etów i sko re lo wa nia ich do ko nań z at mos fe rą
zja wisk geo po li tycz nych im współ cze snych,
co osta tecz nie po twier dza te zę o uprzy wi le -
jo wa niu emo cji w pro ce sie twór czym i czy -
tel ni czym. Naj waż niej szy oka zu je się pry wat -
ny wy miar wspo mnień Wa ży ka, któ re
przyj mu ją for mę aneg dot. To wła śnie fakt, że
„wy bo ry for mal ne tłu ma czy [Wa żyk – A.J]
[…] dyk ta tem »de ka lo gu żo łąd ka«, ostrość
wy ra zu – pro za icz ny mi po trze ba mi fi zjo lo gicz -
ny mi, na to miast in no wa cyj ność – in ten syw -
no ścią i do tkli wo ścią do świad czeń wo jen nych,
pod wa ża jąc tym sa mym mit o »bez oso bo wo -
ści« i »au to no mii« mo der ni stycz nej sztu ki”
(s. 47) sta no wi asumpt do po szu ki wa nia in -
nej (emo cjo nal no -cie le snej) ścież ki in ter pre -
ta cji sche dy awan gar dzi stów, sta no wią cej
dla mo der ni stów wzór eks pre sji. Ich nad wraż -
li wość, ura zy, na mięt no ści, a tak że strach są
w spo sób wy raź ny ko do wa ne (za spra wą te -
ma ty ki lub chwy tów for mal nych) w wier szach
i pro zie, co po zwa la na znie sie nie opo zy cji
mię dzy ro zu mem i uczu ciem, któ rych wspól -
ny udział w pro ce sie od bio ru/pi sa nia oka zu -
je się nie zby wal ny.

Agniesz ka Dauk sza: Afek tyw ny mo der ‐
nizm. No wo cze sna li te ra tu ra pol ska w in ‐
ter pre ta cji re la cyj nej, Wy daw nic two IBL
PAN, War sza wa 2017, s. 416.
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P
ro te sty ro bot ni cze w 1980-1981, zmo bi -
li zo wa ły mi lio ny lu dzi, któ rzy wy stą pi li

prze ciw ko pa nu ją ce mu w kra ju sys te mo wi
ko mu ni stycz ne mu i zbu do wa li zrę by no wej
de mo kra tycz nej Pol ski. Efek tem tych dzia -
łań by ło po wsta nie Nie za leż ne go Sa mo rząd -
ne go Związ ku Za wo do we go So li dar ność.
W tam tych la tach za czął się pro ces upad ku
ko mu ni zmu w Pol sce. Dzi siaj po la tach no -
we po ko le nie w co raz mniej szym stop niu in -
te re su je się tam ty mi wy da rze nia mi a je że li
już to po strze ga się przez pry zmat „fe sty -
nu So li dar no ści” czy tra ge dii sta nu wo jen -
ne go 13 XII 1981. Na Gór nym Ślą sku do -
mi nu je pa mięć tra ge dii na Ko pal ni „Wu jek”. 

Wie lu dzia ła czy z tam tych lat jest al bo na -
dal czyn nych po li tycz nie i prze no szą cych czę -
sto tam te spo ry na współ cze sną sce nę po li tycz -
ną. Co raz więk sza gru pa daw nych dzia ła czy
So li dar no ści po wo li sta je się kom ba tan ta mi za -
słu żo ny mi w wal ce o wol ną Pol skę. 

Książ ka so cjo lo ga i eko no mi sty Woj cie -
cha Bła sia ka przy po mi na tam te la ta, ale sta -
wia te zę, że wy da rze nia, o któ rych mó wi -
my by ły „za prze pasz czo ną re wo lu cją”.
Do wo dzi, że re wo lu cja spo łecz na „So li dar -
no ści” z lat 1980-1981, mia ła peł ne szan se,
by od nieść suk ces. Do wo dzi, iż ra dziec ka
in ter wen cja zbroj na ni gdy jej nie gro zi ła,
a mi li tar no -po li cyj nej kontr re wo lu cji ko mu -
ni stycz nej w for mie sta nu wo jen ne go, moż -
na by ło sku tecz nie za po biec, przy go to wu -
jąc się do ma so we go czyn ne go opo ru
i or ga ni zu jąc wła sną sieć łącz no ści naj więk -
szych przed się biorstw i ko palń w kra ju.

Książ ka skła da się z trzech stu diów spo -
łecz nych, z któ rych każ de sta no wi od ręb ną
ca łość, ale do pie ro łącz nie da ją one peł ny
ob raz tej ro bot ni czej re wo lu cji.

W stu dium pierw szym, pod ty tu łem Straj -
ko we two rze nie świa ta ro bot ni czej so li dar -
no ści 1980 ro ku na Ślą sku, au tor do ko nał
ana li zy two rze nia spo łecz ne go zja wi ska
ro bot ni czej so li dar no ści, ja ka do ko na ła się

po przez ak tyw ność straj ko wą w ślą skich ko -
pal niach i przed się bior stwach na prze ło mie
sierp nia i wrze śnia 1980 ro ku. Na pod sta wie
bo ga tej em pi rycz nej do ku men ta cji straj ko -
wej, au tor z per spek ty wy so cjo lo gii fe no me -
no lo gicz nej i fe no me no lo gii oraz fi lo zo fii
pra cy, prze ana li zo wał pro ces in ter su biek tyw -
ne go upodmio to wia nia się uczest ni ków
straj ków, za cho dzą cy po przez ich ak tyw ność
straj ko wą. Ten pro ces in ter su biek tyw ne go
pod mio to wa nia oka zy wał się być pro ce sem
two rze nia trans cen den tal ne go świa ta ro -
bot ni czej so li dar no ści, w któ rym straj ku ją -
ce za ło gi gór ni cze i ro bot ni cze prze kształ -
ca ją się w straj ko wą spo łecz ną gru pę
uczest nic twa w ska li re gio nal nej, ale i kra -
jo wej. Ta ma so wa ska la straj ków na Gór nym
Ślą sku w dniach z 28 na 30 sierp nia 1980 ro -
ku, z ich cen trum straj ko wym w ko pal ni
„Ma ni fest Lip co wy” w Ja strzę biu -Zdro ju,
prze są dzi ła osta tecz nie o ge ne ral nym suk -
ce sie straj ków na Wy brze żu i pod pi sa niu po -
ro zu mień straj ko wych w Gdań sku 31 sierp -
nia, a dzień wcze śniej w Szcze ci nie.

W książ ce ana li zo wa no pro ces two rze nia
ro bot ni czej so li dar no ści w ślą skim kon tek -
ście spo łecz nym, kul tu ro wym i po li tycz nym.
Zwró co no uwa gę przede wszyst kim na to
że, re gion ten pod le gał pra wi dło wo ściom
ko lo ni za cji we wnętrz nej a po nad to sil ne by -
ły tu taj pro ce sy cha rak te ry stycz ne dla hi sto -
rycz ne go po gra ni cza kul tu ro we go i na ro do -
wo ścio we go.

W stu dium dru gim, o ty tu le Cza so prze -
strzeń spo łecz na so li dar no ścio wej re wo lu -
cji – Prze strzeń kon flik tów spo łecz nych
w Pol sce: 1 lip ca 1980-12 grud nia 1981,
au tor prze ana li zo wał prze strzen ny aspekt so -
li dar no ścio wej re wo lu cji i jej fa zy oraz dy -
na mi kę. 

W klu czo wym stu dium trze cim, pod ty -
tu łem Pol ska Lu do wa w per spek ty wie ro -
bot ni czej re wo lu cji spo łecz nej „So li dar no -
ści”, au tor do ko nał ca ło ścio wej ana li zy

KSIĄŻKI ZYG MUNT WOŹ NICZ KA

Za prze pasz czo na
re wo lu cja?

dy na mi ki i struk tu ry ro bot ni czej re wo lu cji,
osa dza jąc ją w re aliach hi sto rii Pol ski Lu -
do wej lat 1944-1991. Po ka zał jej pod ło że,
przy czy ny oraz skut ki i kon se kwen cje.
Zda niem au to ra by ła to pierw sza w świe cie
spo łecz na re wo lu cja ro bot ni cza, je śli po mi -
nąć krót ko trwa łą i ogra ni czo ną te ry to rial nie
do Pa ry ża, re wo lu cję ro bot ni czą Ko mu ny
Pa ry skiej z 1871 ro ku. Ta so li dar no ścio wa
re wo lu cja by ła rów no cze śnie de mo kra -
tycz na, nie pod le gło ścio wa i uspo łecz nia ją -
ca. Jej dy na mi ka i jej po li cen trycz na struk -
tu ra, z po dzia łem na wio dą ce cen tra
i wspie ra ją ce pe ry fe rie, by ła za sad ni czo
okre ślo na przez pro ce sy in ter su biek tyw ne -
go sa mo pod mio to wa nia uczest ni ków so li -
dar no ścio we go ru chu ro bot ni cze go. Two rzy -
li oni no wą gru pę spo łecz ne go uczest nic twa
z wła sną, sta le roz wi ja ną so li dar no ścio wą
wy obraź nią sym bo licz ną. Te pro ce sy in ter -
su biek tyw ne go pod mio to wa nia roz wi ja ne
po przez re wo lu cyj ną ak tyw ność spo łecz ną,
zmie nia ły toż sa mo ści spo łecz ne uczest ni -
ków, bu du jąc ich no we ha bi tu sy spo łecz ne
i ich no we oso bo wo ści spo łecz ne. Do pro -
wa dzi ło to osta tecz nie do roz po czę cia zmia -
ny ustro ju spo łecz ne go Pol ski Lu do wej,
w po sta ci za po cząt ko wa nia przej mo wa nia
wła dzy eko no micz nej w przed się bior stwach.
Pro ces ten zo stał prze rwa ny w grud niu 1981
ro ku przez wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go,
któ ry do pro wa dził do roz bi cia związ ku za -
wo do we go „So li dar ność”. Au tor wi dzi te
wy da rze nia ja ko ko mu ni stycz ną kontr re wo -
lu cję, w po sta ci mi li tar no -po li cyj nej.

Uwa ża, że o klę sce ro bot ni czej re wo lu -
cji prze są dzi ło ne ga tyw ne przy wódz two,
z klu czo wą ro lą prze wod ni czą ce go związ -
ku Le cha Wa łę sy oraz ne ga tyw ne do radz -
two, z klu czo wą ro lą gru py le wi cy la ic kiej. 

Za prze pasz cze nie tej re wo lu cji, któ ra
mia ła peł ne szan se hi sto rycz ne go suk ce su
na bu do wę no we go de mo kra tycz ne go, nie -
pod le głe go i uspo łecz nia ją ce go ustro ju spo -
łecz ne go, by ło zda niem au to ra bez pow rot -
ną utra tą szans hi sto rycz nych Pol ski. Te
stra co ne szan se mia ły trzy po zio my. Pierw -
szym po zio mem by ła utra ta szans w wy ni -
ku za prze pasz cze nia tej re wo lu cji w la -
tach 1980-1981, co unie moż li wi ło de mon taż
Pol ski Lu do wej i roz po czę cie bu do wy no -
we go ustro ju spo łecz ne go, z od ro dze niem
się spo łecz nym i go spo dar czym Pol ski.
Dru gim po zio mem by ło za prze pasz cze nie
szans na dru gą re wo lu cję no we go już po ko -
le nia ro bot ni ków lat 1988-1989, dzię ki
wy ko rzy sta niu so li dar no ścio wej wy obraź -
ni do jej de mo bi li za cji. Trze cim po zio -
mem by ła utra ta szans hi sto rycz nych w la -
tach 1989-1991 na no wy start w sys te mie
świa to wej go spo dar ki, dzię ki le gi ty mi za cji
szo ko wej trans for ma cji Pol ski Lu do wej
do ko na nej przez ko mu ni stycz ną oli gar chię
w ra mach tzw. pla nu Bal ce ro wi cza.

Sze ro ko udo ku men to wa na książ ka Woj -
cie cha Bła sia ka jest w du żym stop niu no -
wym ale też i kon tro wer syj nym spoj rze niem
na wy da rze nia lat 1980-1981 i na stęp nych.
Jest waż nym gło sem w dys ku sji nad cha rak -
te rem i zna cze niem re wo lu cji spo łecz nej
„So li dar no ści”.

Woj ciech Bła siak: Za prze pasz czo na re ‐
wo lu cja. Ro bot ni cza re wo lu cja spo łecz ‐
na „So li dar no ści”: pod ło że, Przy czy ny,
prze bieg, skut ki i kon se kwen cje (w trzech
stu diach). „Śląsk” Wy daw nic two Na uko ‐
we, Ka to wi ce 2018, s. 648.
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Na ta lia Ryb ka uro dzi ła się w By to miu, a obec nie miesz ka
i pra cu je w Ka to wi cach. Ukoń czy ła Pań stwo wą Ogól no ‐
kształ cą cą Szko łę Mu zycz ną I i II st. w By to miu, ale jej za ‐
in te re so wa nia osta tecz nie skie ro wa ły się w stro nę sztuk
wi zu al nych i pod ję ła stu dia na Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Ka to wi cach na kie run ku Ma lar stwo. W ro ku 2016 obro ‐
ni ła z wy róż nie niem dy plom w pra cow ni pro fe so ra An ‐
drze ja To bi sa oraz pro fe so ra An to nie go Ko wal skie go. 

M
a lar stwo Na ta lii Ryb ki to pró ba ła god ne go wej ścia
w od wiecz ną, jak Las, ta jem ni cę Na tu ry ja ko Eg zy -

sten cji. Uka zu jąc pięk no i ta jem ni cę Na tu ry, Ryb ka uka -
zu je czło wie ka ja ko część te go nie zro zu mia łe go i ogrom -
ne go śro do wi ska, z któ rym jest prze cież nie ro ze rwal nie
zwią za ny. Rze czy wi stość i czło wiek re zo nu ją ze so bą
po zo sta wia jąc ślad w da nej prze strze ni, miej scu. On to lo -
gicz ny wy miar by tu skła nia do py ta nia o obiek tyw ność
jed nost ki, a ra czej jej ja kość du cho wą, jej we wnętrz ną
struk tu rę, jej two rze nie. Sta jąc przed ob ra za mi Ryb ki od -
czu wa my istot ność tych py tań. W tym fa scy nu ją cym ma -
lar stwie na tu ra, po dob nie jak u ame ry kań skich trans cen -
den ta li stów, Ral pha Wal do Emer so na i Da vi da Hen ry’ego
Tho re au otwie ra się przed czło wie kiem ja ko me dia tor
po mię dzy Bo sko ścią, a świa do mo ścią ludz ką. Sa ma par -
ty cy pu je w ce chach Bo skich, ofia ro wu jąc czło wie ko wi
do świad cze nie trans cen den cji. Wznio słość, po ko ra wo bec
atem po ral no ści La su, a jed no cze śnie po czu cie za do mo -
wie nia i przy na leż no ści po wo du je nie mal na tych mia sto -
we włą cze nie od bior cy w krwio bieg Ży cia. 

Ma lar stwo, ja ko zwor nik te go do świad cze nia oka zu je
się rów nież efek tem zdol no ści na wią zy wa nia re la cji. Słu -
ży ja ko śro do wi sko spo tka nia, na głej sym bio tycz nej jed -
no ści ludz kiej psy chi ki i świa ta ze wnętrz ne go – uczest ni -
czą cych w Bo sko ści, co do ku men tu ją for mu ją ce się
w zie le ni syl wet ki ludz kie prze nik nię te świa tłem. Ten
ła god ny pan te izm się ga ku naj star szym i nie zmien nym tę -
sk no tom czło wie ka obej mu jąc po pu lar ne w śre dnio wie -
czu wi zje Wiel kiej Księ gi Na tu ry i mi stycz ne do świad cze -
nia chrze ści jań stwa. 

Na ta lia Ryb ka na swo jej stro nie pi sze: „Ter tu lian, ła ciń -
ski teo log z Pół noc nej Afry ki zwykł ma wiać: ‘Wie rzę, po -
nie waż to ab surd’, ale po zna nie na tu ry Bo ga prze sta je być
tak ab sur dal ne i sta je się praw dą. Wia ra jest wy bo rem.
Cza sa mi de cy du je my się wie rzyć z po wo du te go, co wi -
dzi my, a cza sa mi mi mo te go. Ży je my w cza sach, gdy wia -
ra zda je się tra cić zna cze nie. Ma my więc dwie moż li wo -
ści: opu ścić na szą wia rę lub pa mię tać, kim jest Bóg”.

Na ta lia Ryb ka bra ła udział w pro jek tach sce no gra ficz -
nych, ta kich jak: pro jekt i re ali za cja sce no gra fii w Te atrze
Ślą skim im. Sta ni sła wa Wy spiań skie go do spek ta klu
pt. El ling w re ży se rii Mi cha ła Waw rzec kie go. Uczest ni -
czy ła w wy sta wach zbio ro wych, by ły to mię dzy in ny mi:
„Gra ni ce ry sun ku” w Po zna niu w ro ku 2012; „No wy ob -
raz/no we spoj rze nie” rów nież w Po zna niu, w ro ku 2013
i 2016;  „Ob raz ro ku” w Ka to wi cach, 2015/2016; „Fi gu -
ra ma”,  Ar ty stycz na po dróż He stii w War sza wie, Grand
Prix Fun da cji im. Fran cisz ki Eibisch w War sza wie, 2015;
Mię dzy na ro do wa Wy sta wa Ry sun ku Stu denc kie go Ry so -
wać -Na tu ral nie w Po zna niu i Go rzo wie Wiel ko pol -
skim, 2016; Naj lep sze Dy plo my ASP 2016, Wiel ka Zbro -
jow nia, Gdańsk. Jest zdo byw czy nią na gro dy Grand Prix
ju bi le uszo we go 25 Fe sti wa lu Pol skie go Ma lar stwa
Współ cze sne go w Szcze ci nie (2016), na któ ry na de sła no
po nad 1000 prac. Otrzy ma ła rów nież na gro dę Mar szał ka
Wo je wódz twa Pod kar pac kie go w Rze szo wie.

W ro ku 2017 jej pra ce moż na by ło po dzi wiać w Cie szy ‐
nie w Miej skiej Ga le rii 12 na wy sta wie za ty tu ło wa nej
„Re zer wat sta nów nie ska żo nych”. 

■

Malarstwo
Natalii Rybki 

Sadzić pośród ruin świeże kwiaty, 100x170 cm, olej na płótnie, 2018

Sens nie filozoficzny, 70x100 cm olej na płótnie, 2017

NATALIA RYBKA, MA RIA KO RU SIE WICZ
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E
dward Bo gu sław ski uro dził się 22 wrze -
śnia 1940 ro ku w Cho rzo wie, zmarł 24

ma ja 2003 ro ku w Ka to wi cach. Ca łe swo je
ży cie, z wy jąt kiem krót kie go okre su w Wied -
niu, gdzie uzu peł niał stu dia u wspa nia łe go
Ro ma na Hau ben stoc ka -Ra ma tie go, spę dził
na Ślą sku. Stu dio wał u wiel kie go Bo le sła wa
Sza bel skie go w ów cze snej Pań stwo wej
Wyż szej Szko le Mu zycz nej, z któ rą póź niej
zwią zał się ja ko pe da gog do koń ca ży cia.
Pięt na ście lat po je go śmier ci war to przy po -
mnieć tę po stać, był bo wiem Bo gu sław ski
kom po zy to rem bez wąt pie nia zna czą cym.

W je go twór czo ści trud no wy róż nić ja kiś
głów ny nurt. We wszyst kim, co ro bił
był – du że sło wo, ale w peł ni uza sad nio -
ne – mi strzem. O ile na po cząt ku, szcze gól -
nie w mu zy ce or kie stro wej, na wią zy wał
do osią gnięć pol skiej szko ły so no ry stycz nej
ja ką zna my z wcze snych dzieł Krzysz to fa
Pen de rec kie go, Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec -
kie go czy Woj cie cha Ki la ra (na uwa gę za słu -
gu je w tym kon tek ście bar dzo eks pre syj ne,
nie omal eks hi bi cjo ni stycz ne Apo ka lyp sis
na głos re cy tu ją cy, chór mie sza ny i ze spół in -
stru men tal ny z 1965 do tek stu Ja na Gór ca
Ro siń skie go; by ła to pra ca dy plo mo wa Bo -
gu sław skie go), o ty le w póź niej szych utwo -
rach uda ło mu się wy pra co wać styl nie ja ko
kla sycz ny: mó wię tu o ele gan cji nar ra cji mu -
zycz nej i wstrze mięź li wej eko no mi ce środ -
ków kom po zy tor skich, ta kich jak: wy se lek -
cjo no wa ne fi gu ry ryt micz ne oraz in ter wa ły
po ja wia ją ce się w pio nach akor do wych i li -
niach me lo dycz nych. Tu taj do strze gal ne są
in dy wi du al nie prze two rzo ne wpły wy ję zy ka
dźwię ko we go Wi tol da Lu to sław skie go, któ -
re go Bo gu sław ski po dzi wiał i sta wiał
za wzór kom po zy tor skiej ma estrii. Krót ko
mó wiąc, u Bo gu sław skie go, jak i u Lu to -
sław skie go, nie ma „zbęd nych dźwię ków”.
W mu zy ce tej nie da się ni cze go ukryć, prze -
my cić, każ dą wpad kę in ter pre ta cyj ną sły -
chać i je dy nym roz wią za niem jest cięż ka
pra ca przy go to waw cza nad da nym utwo rem.
To bar dzo do brze świad czy o kom po zy to rze,
sta wia ją cym po przecz kę wy so ko, ale jed no -
cze śnie świa do mym ogra ni czeń tech nicz -
nych po je dyn czych in stru men tów oraz ich
ze spo łów. 

Z per spek ty wy lat wy da je się, że dzie ła or -
kie stro we po wsta łe w la tach sześć dzie sią -
tych i sie dem dzie sią tych, ta kie jak: Sy gna ły
(1966), Can ti na so pran i or kie strę (1967),
In to na zio ni II (1966), Sin fo nia na chór i or -
kie strę, a na de wszyst ko zna ko mi te Ca pric -
cio so not tur no (1972) oraz Kon cert obo jo wy
(1976) wy trzy ma ły pró bę cza su i chcia ło by
się wręcz wo łać o ich po wrót na es tra dy fil -
har mo nicz ne. Dla cze go są to utwo ry wy bit -
ne? Otóż po sia dał Bo gu sław ski rzad ką, wy -
jąt ko wą wprost zdol ność pa no wa nia
nad for mą po ję tą ja ko pro ces roz wi ja nia mu -
zy ki z wstęp nej idei, któ ra w trak cie nar ra cji
roz ra sta się, przej mu ją ją i roz wi ja ją ko lej ne
in stru men ty, by w koń cu eks plo do wać w or -
gii sza łu ca łej or kie stry a na stęp nie pięk nie
wy brzmieć w nie byt. Je śli w wie lu dzie łach
tzw. so no ry stycz nej szko ły pol skiej do mi -
nu je for ma, by tak rzec, kloc ko wa – naj -
pierw po ja wia się je den „efekt”, po tem ni
stąd, ni zo wąd po ja wia się ko lej ny i tak da -
lej, w mu zy ce Bo gu sław skie go ma my
do czy nie nia z ewo lu cjo ni zmem for -
my – cząst ki dzie ła łą czą się har mo nij nie,
wy ni ka ją jed na z dru giej, a przy tym za wsze
dzie je się coś no we go, coś co czy ni nar ra cję
mu zycz ną sta le in try gu ją cą.

Wy żej wy mie nio ne Ca pric cio so not tur no
to sztan da ro wy przy kład ta kich for mal nych
pro ce dur, któ re w po łą cze niu z au ten tycz ną

kom po zy tor ską fan ta zją speł nio ną w no wych
fak tu rach i świet nej ko lo ry sty ce or kie stro -
wej, da ły w re zul ta cie dzie ło wy bit ne, wręcz
ar cy dzie ło o wa lo rach po nad cza so wych:
o ile mu zy ka szko ły pol skiej z wcze snych lat
sześć dzie sią tych mo że dzi siaj nie co trą cić
mysz ką, o ty le w doj rza łych dzie łach Bo gu -
sław skie go czas jak by za stygł w wiecz -
ność – to utwo ry za wsze mło de, któ re sta no -
wić mo gą ozdo bę każ de go fil har mo nicz ne go
pro gra mu. Co cie ka we, nie są to ty po we
utwo ry „fe sti wa lo we”, któ rych słu cha się
raz by o nich po tem za po mnieć. To mu zy ka
re per tu aro wa, ży wa, któ ra – je śli dać jej
szan sę – mo że po rwać na wet nie przy go to -
wa nych na tę es te ty kę słu cha czy, tak wiel ka
jest jej moc nar ra cyj na.

W dzie łach ostat nich Bo gu sław skie go sły -
szy my ję zyk dźwię ko wy wzbo ga co ny o nie -
sa mo wi cie – tak, nie sa mo wi cie – in ten syw ne
li ry kę i dra ma tyzm. Je stem prze ko na ny, iż
utwo ry te od zwier cie dla ją naj pierw roz pacz,
po tem zaś po go dze nie się z nie uchron nie nad -
cho dzą cą śmier cią (Can ti na chór mie sza ny
z 1999, Pie śni piel grzy mów na so pran, ba ry -
ton, głos re cy tu ją cy, chór mie sza ny i or kie strę
z 1999, In wo ka cja na so pran i chór mie sza ny
z 2000 oraz In wo ka cja II na chór mie sza ny
z 2003). Jest coś żar li wie smut ne go w tych
dzie łach, eks pre sja do praw dy ma ni fe stu je bo -
le sną wal kę kom po zy to ra o pra wo do ży cia
i two rze nia: La men to na so pran, obój i or ga -
ny (2002), Can zo ni d’amo re na głos re cy tu ją -
cy, so pran, per ku sję i smycz ki (2003).

O jed nym jesz cze dzie le wy pa da na pi sać,
mia no wi cie o ope rze ka me ral nej So na ta
Bel ze bu ba po dług te goż dra ma tu Sta ni sła -
wa Igna ce go Wit kie wi cza, któ rą kom po zy -
tor ukoń czył w 1977. Są dzę, że po śród pol -
skich oper dwu dzie sto wiecz nych tę jed ną,
obok Dia błów z Lo udun Pen de rec kie go,
moż na na zwać ar cy dzie łem. Oper na pod -
sta wie dra ma tów Wit ka ce go po wsta ło kil -
ka – ale tyl ko So na ta Bel ze bu ba za słu gu je
na sta łą obec ność w re per tu arach pol skich
te atrów ope ro wych. Uda ło się w niej Bo gu -
sław skie mu w spo sób ide al ny od dać iro -
nicz no -ab sur dal ny świat wiel kie go dra ma -
tur ga, każ da stro na par ty tu ry za chwy ca
świe żo ścią roz wią zań nar ra cyj nych, ra do -
ścią z twór czej wol no ści, in wen cją mu zycz -
ną i te atral ną. So na ta Bel ze bu ba to re we la -
cyj ne stu dium te go, co moż na z dzie ła mi
Wit ka ce go mu zycz nie zro bić czy li nadać im
jesz cze więk szą si łę od dzia ły wa nia – wła -
śnie po przez dźwięk.

Kil ka lat po śmier ci Edwar da Bo gu sław -
skie go, mo ja przy ja ciół ka, pia nist ka, chcia -
ła w Aka de mii Mu zycz nej zor ga ni zo wać
kon cert wspo mnie nio wy. Nie uda ło się: je -
den z tu zów gro na aka de mic kie go stwier dził,
że to nie do bry po mysł, „bo, wie pa ni, my go
tu taj nie lu bi my”. I tak owo nie prze my śla ne
zda nie prze kre śli ło szan sę uho no ro wa nia
czło wie ka, któ re go twór czość na le ży do pe -
reł pol skiej mu zy ki XX wie ku.

■

Kom po zy tor nie lu bia ny
Edward Bo gu sław ski

(1940‐2003)PIOTR GREL LA #MO ŻEJ KO

Ję zyk w stru nach
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N
ie zbyt atrak cyj ny, strasz nie po żół -
kły to mik z sza re go  – nie co bar dziej

uszla chet nio ne go od ga ze to we go –
pa pie ru (znaw cy do da dzą: „kwa śne go”,
ska za ne go na uni ce stwie nie) zbyt nio nie
rzu ca się w oczy by wal com Pra cow ni
Ślą skiej na szej bi blio te ki. Ale wła śnie
ten skrom ny eg zem plarz Li go nio wej
ksią żecz ki ma swo ją dłu gą hi sto rię.
Przy spo so bio ny do dru ku w da le kiej Je -
ro zo li mie, mię dzy 18 sierp nia a pią tym
grud nia 1944 ro ku przez Kar li ka z Ko -
cyn dra, zo stał po świę co ny i na swój

spo sób za de dy ko wa ny „sy nom, któ rzy
dziś na wszyst kich fron tach świa ta
pod zna kiem Or ła Bia łe go wal czą bez -
tro sko o ca łość i nie pod le głość wspól -
nej nam, naj droż szej Oj czy zny”. Sta ra -
niem Wy dzia łu Pro pa gan dy i Kul tu ry 3.
Kor pu su zo stał wy da ny przez jej Sek -
cję Wy daw ni czą. Do daj my: też pa tro -
nu ją cej edy cji jed nej z po wie ści Gu sta -
wa Mor cin ka, przy ja cie la Li go nio we go
z cza sów przed wo jen nych. Być mo że
wła śnie Kar lik przy czy nił się do jej wy -
da nia, sko ro tyl ko dzie ła tych obu

Białe Kruki Biblioteki Śląskiej

wiel kich Ślą za ków przy po mi na no
w Pa le sty nie. Pa na li go nio wa de dy ka -
cja nie za ska ku je, choć cią gle w pa mię -
ci mam in nąma leń ką ksią żecz kę, z laj -
ko ni kiem i wie ża mi ma riac kie go
ko ścio ła na okład ce, wy da ną tak że
w Je ro zo li mie, rów nież w 1944 ro ku
z prze po wied nią, a jak że, na na stęp ny
rok – na pi sa ną przez Ana to la Kra ko -
wiec kie go, a za ty tu ło wa ną Baj ki bia ło
czer wo ne. Za chwy ca an ty de dy ka cja
skie ro wa na „Do star szych” by ksią -
żecz ki nie czy ta li i do Ba si za pew ne
cór ki: „Sły sza łem twój wo ła ją cy krzyk
po za bra mą, któ rą za mkną łem za so bą,
po nie waż mu sia łem od je chać. I dla te -
go, dla cie bie Ba siu o czar nych wło -
sach, a o oczach jak dwa nie bie skie
mig da ły, na pi sa łem tę ksią żecz kę”.

Róż ne de dy ka cje, róż ni ad re sa ci, to
sa mo miej sce oraz rok edy cji, ten sam
ogrom ny smu tek, na dzie ja na lep szy
czas. I nie złom na wo la służ by Oj czyź -
nie. Jak sil na mu sia ła być chęć i po trze -
ba prze trwa nia, by jesz cze raz się gnąć
po pió ro, utrwa lić tę dra ma tycz ną
chwi lę lub po pro stu wró cić w my ślach
do owe go „wie ku zło te go”, ja kim ja wił
się czas pra cy w ka to wic kiej roz gło śni
Pol skie go Ra dia. Nie wiem, ja ki mi
za sa da mi kie ro wa li się wy daw cy
z 3. Kor pu su, lecz sam fakt upo wszech -
nie nia Be rów i bo jek ślą skich już za słu -
gu je na szcze ry sza cu nek. I z pew no -
ścią by ły one przy ję te z uzna niem.
Ma my te go przy kła dy. Dro gę bo wiem
książ ki za wsze zna czą śla dy rąk czy tel -
ni ków. Tę dro gę roz po czy na ostat ni rok
woj ny i da le ka Je ro zo li ma, gdzie Sta -
ni sław Li goń – po wtórz my za Jac kiem
Sie blem – „Ja ko pre zes Ko mi te tu
Uchodź ców Pol skich czę sto spo ty kał
się z ro da ka mi. Pod trzy my wał ich
na du chu, za pew niał o szyb kim po wro -
cie do do mów, a po tem jak pi sał G.
Zych: „be rał po swo je mu, po wta rzał
sta re aneg do ty w ślą skiej gwa rze, dow -
cip ko wał, a oni re ago wa li hu ra ga no wy -
mi wy bu cha mi śmie chu i na gra dza li
bra wa mi”. Dla żoł nie rzy – Ślą za ków
za ło żył Dom Pol ski, po nad to zor ga ni -
zo wał sto łów ki i przed szko la dla pol -
skich dzie ci” (J. Sie bel: Kar li ko wy
dom. Sta ni sław Li goń 1879-1954. Ka -
to wi ce 2010 s. 25-26). Nic więc dziw -
ne go, że w przed mo wie do je ro zo lim -
skie go wy da nia nie za po mnia ny Kar lik
z Ko cyn dra z go ry czą pi sał: „Wte dy ja -
ko szczę śli wy oby wa tel wiel kie go,
wol ne go pań stwa, ja ko syn pięk nej
i bo ga tej zie mi ślą skiej, o któ rej wy zwo -
le nie mia łem szczę ście tak że wal -
czyć – dziś na tu łacz ce w ob cym kra -
ju, prze ży wa ją cy od pię ciu już lat
tra ge dię swo jej Oj czy zny, pe łen bez -
brzeż nej tę sk no ty za umi ło wa nym kra -
jem ro dzin nym i z tro ską w ser cu o los
naj droż szych. Czyż mo gą być gor sze
jesz cze wa run ki dla pi sa rza kle cą ce go
hu mor? No we wy da nie »be rów« prze -

Sy gna tu ra 213955 I
JAN MALICKI
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zna czo ne jest dla żoł nie rza na fron cie i to
mnie do pra cy za chę ci ło, bo wiem żoł -
nie rzo wi na sze mu, po tru dzie i zno ju
dnia, na le ży się w wol nych chwi lach tro -
chę po go dy i nie fra so bli wej we so ło ści”.

Za cho wa ny w Bi blio te ce Ślą skiej
eg zem plarz Li go nio wych be rów to wa -
rzy szył więc żoł nie rzom. Tak jak so bie
ży czył Au tor. Nie tyl ko w cza sie walk
na zie mi wło skiej, ale i póź niej, kie dy
do ko ny wa no wy bo rów: zo stać mo że
na wet żoł nie rzem tu ła czem czy wró cić
do kra ju. Sta ni sław Li goń nie wa hał się.
Dał te mu wy raz w „Biu le ty nie Wol nej
Pol ski” z 17 ma ja 1946 ro ku, kie dy
opu bli ko wał jak że waż ny i na wskroś
oso bi sty tekst: „Dla cze go wra cam
do kra ju? I wró cił.

Los je ro zo lim skie go wy da nia był
in ny. Nasz eg zem plarz, z Pa le sty ny
przez Wło chy, zna lazł się w Stut t gar -
cie, w Do mu Książ ki Pol skiej, jed nym
z wie lu, a by ło ich spo ro we wszyst kich
mia stach Eu ro py, gdzie prze by wa li
zde mo bi li zo wa ni żoł nie rze pol scy.
Wśród nich był też czy tel nik tej książ -
ki. Być mo że jesz cze w żoł nier skim
mun du rze. Nie wie my, nie ste ty, kim był
ów czło wiek, ja ki mu przy padł los, czy
po zo stał na ob czyź nie, czy wró cił
do kra ju. Z książ ką Li go nio wą? Trud -
no rów nież po wie dzieć, kie dy i w ja -
ki spo sób eg zem plarz „be rów” tra fił
do An ty kwa ria tu Na uko we go w Po zna -
niu. A stam tąd do Ka to wic. Czy przez
au kcję an ty kwa rycz ną, li stę pro po zy -
cji war tych kup na przez ślą ską bi blio -
te kę na uko wą, czy też dzię ki wy czu lo -
ne mu na bia łe kru ki i bi blio fil skie
ra ra oku ślą skie go bi blio te ka rza?
4 mar ca 1966 ro ku je ro zo lim ską księ -
gę za ku pi li śmy za kwo tę 230 zło tych.
Tra fi ła do Dzia łu Księ go zbio rów, wraz
z in ny mi si le sia ca mi wów czas ku pio -
ny mi, m.in.: Je rze go Sa mu ela Bandt -
kie go Po lni sche Gram ma tik fur Deut -
sche, we lche die po lni sche Spra che
grun dlich er ler nen wol len, nebst einem
kle inen ety mo lo gi schen Wor ter bu che 2.
Aufl. Bre slau 1818, Bro ni sła wa Ko ra -
szew skie go O bo gac twie i pięk no ści
pol skie go ję zy ka Ślą za ków Opo le 1894,
czy Ja na Kup ca: Po wie ści i baj ki ślą -
skie Cz. 1-2 Po znań 1893. Za pew ne
mia ła w rę ku ów to mik cór ka Sta ni sła -
wa Li go nia, pa ni Kry sty na Pie try kow -
ska, któ ra by ła za trud nio na w Bi blio -
te ce Ślą skiej dwu krot nie. Po raz
pierw szy mię dzy 1 kwiet nia 1931 ro -
ku a tra gicz nym wrze śniem 1939 ro ku;
po raz wtó ry od 1 stycz nia 1961 ro ku
do 31 paź dzier ni ka 1973 ro ku, kie ru -
jąc dzia łem wy po ży czeń, znaj du ją -
cym się na pierw szym piętrze w sta rym
gma chu bi blio te ki przy ul. Fran cu -
skiej. Dwa pię tra wy żej, w ma ga zy nach
Pra cow ni Ślą skiej, zna lazł się tom
o sy gna tu rze 213955 I. Od tąd – wie rzę
w to głę bo ko – już na sta łe po zo sta nie
w zbio rach Bi blio te ki Ślą skiej. Jest do -

stęp ny dla na szych czy tel ni ków. I da -
lej niech im słu ży.

PRZED MO WA DO DRU GIE GO
WY DA NIA

W ro ku 1931 wy da łem idąc za na mo -
wą swo ich ra dio wych przy ja ciół, pierw -
szy to mik tzw. „Be rów i bo jek ślą skich”.
W rok póź niej uka zał się w dru ku to mik
dru gi.

Bez pre ten sjo nal ne te ksią żecz ki za -
wie ra ły wy bór dyk te ry jek i ga węd,
któ re na prze strze ni trzech lat, po -
cząw szy od dnia otwar cia roz gło śni pol -
skie go ra dia w Ka to wi cach, co nie dzie li
ja ko „Kar lik z Ko cyn dra” wy gła sza łem.
A że opo wia da ne by ły w jędr nej, ślą -

skiej gwa rze, zdo by ły so bie po wszech -
ną po pu lar ność.

Pi sząc wów czas – jak ka że zwy -
czaj – przed mo wę do wy daw nic twa, nie
prze czu łem, że po upły wie trzy na stu lat,
przy pad nie mi w udzia le opra co wa nie
dru gie go wy da nia – jed nak że w jak że
od mien nych wa run kach. Wte dy ja ko
szczę śli wy oby wa tel wiel kie go, wol ne -
go pań stwa, ja ko syn pięk nej i bo ga tej
zie mi ślą skiej, o któ rej wy zwo le nie
mia łem tak że szczę ście wal czyć – dziś
na tu łacz ce w ob cym kra ju, prze ży wa -
ją cy od pię ciu już lat tra ge dię swo jej
Oj czy zny, pe łen bez brzeż nej tę sk no ty
za umi ło wa nym kra jem ro dzin nym
i z tro ską w ser cu o los naj bliż szych.
Czyż mo gą być gor sze jesz cze wa run -
ki dla pi sa rza kle cą ce go hu mor?

No we wy da nie „be rów” prze zna -
czo ne jest dla żoł nie rza na fron cie i to
mnie do pra cy za chę ci ło bo wiem żoł nie -
rzo wi na sze mu, po tru dzie i zno ju dnia,
na le ży się w wol nych chwi lach tro chę
po go dy i nie fra so bli wej we so ło ści.

Pierw sze wy da nie wy mie nio nych
ksią że czek de dy ko wa łem tym swo im
ziom kom, z któ ry mi w Ko cyn der skiej
pra cy pod czas walk o wy zwo le nie Ślą -
ska upra wia li śmy wspól nie hu mor ro -
dzi my krze piąc nim ser ca ro da ków
w cięż kich chwi lach.

No we wy da nie po świę cam ich sy nom,
któ rzy dziś na wszyst kich fron tach świa -
ta, pod zna kiem Or ła Bia łe go wal czą
bo ha ter sko o ca łość i nie pod le głość
wspól nej nam, naj droż szej Oj czy zny!

Nich te dy treść ni niej szej ksią żecz ki
speł ni tę sa mą ro lę – ja ką speł nia ły on -
giś jej po przed nicz ki.

Je ro zo li ma 1944
Sta ni sław Li goń

■
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Poeta na drugim
brzegu rzeki

Wspomnienie o Tadeuszu Soroczyńskim

JANUSZ IRENEUSZ WÓJCIK

Ta de usz So ro czyń ski uro dzo ny
w 1942 ro ku w Bu sku nad Bu giem

był Po etą trzech rzek – Oso bło gi, Od -
ry i Ol zy. Po ody sei po wo jen nej Kre -
so wian wraz z ro dzi ca mi osiadł na Ślą -

sku Opol skim, w Szo no wie pod Gło -
gów kiem, gdzie spę dził dzie ciń stwo
i mło dość. Tam w po bli żu Oso bło gi doj -
rze wał i za ko rze niał się w ślą skim
pej za żu kul tu ro wym, któ ry go za cie ka -

wił i któ ry po la tach po ko chał ze
szcze gól ną aten cją do kul tu ry lu do wej,
do ślą skiej mu zy ki i pie śni. A uczu cie
to, Śląsk i Ślą za cy od wza jem nia li mło -
de mu po ecie szczo drze, uka zu jąc bo -
gac two ro dzi me go krę gu kul tu ro we go.
Ko lej ne eta py dro gi ży cio wej Ta de usza
So ro czyń skie go wy zna czy ły ślą skie
mia sta: Prud nik (Li ceum Pe da go gicz -
ne), Ra ci bórz (Stu dium Na uczy ciel -
skie), Głub czy ce (pierw sza pra ca)
i Gło gó wek, gdzie kon ty nu ował pra cę
na uczy cie la mu zy ki i ję zy ka pol skie go.
Mia stecz ko nie zwy kłe – per ła ślą skie -
go ba ro ku, zwią za ne z ro dem Op pers -
dorf fów i hi sto rią Pol ski z cza sów
sien kie wi czow skie go Po to pu (na miej -
sco wym zam ku prze by wał dwór Ja na
Ka zi mie rza) po wie lu la tach za in spi ro -
wa ło Po etę do na pi sa nia to mu Pio sen -
ka o sta rym mie ście (2002). Nad Oso -
bło gą Ta de usz So ro czyń ski ze tknął się
rów nież ze wspo mnie nia mi o wy bit nym
ko lo ry ście, współ twór cy Klu bu Pa ry -
skie go – Ja nie Cy bi sie, a przede wszyst -
kim z le gen dą Ra fa ła Urba na, pi sa rza,
ga wę dzia rza, my śli cie la, po dróż ni ka,
sa dow ni ka i ogrod ni ka, któ ry usy no wił
Edwar da Sta chu rę, au to ra Pio sen ki dla
Ra fa ła Urba na… 

Za ło żę z każ dym się, Oj cze Ra fa le, 
O pi wo, wód kę, krew, ży cie zu chwa łe, 
Że so bie je steś te raz w Ślą skim Ra ju 
Do rad cą ogrod ni ka w bo skim ga ju... 

Spo tka nia z Ogrod ni kiem z Wi niar
by ły nie zwy kłym do świad cze niem dla
mło de go po ety. Za fa scy no wał się oso -
bo wo ścią i nie zwy kłą bio gra fią Oj ca
Ra fa ła, dla któ re go wio dą cym mo ty -
wem twór czo ści i jed no cze śnie cen tral -
nym miej scem od nie sie nia roz wa żań
i opi sów re la cji z ota cza ją cym świa tem
był ślą ski mi kro ko smos. Tak oto
na brze gu Oso bło gi w krę gu Ra fa ła
Urba na, wzbu dza ją ce go po dziw i za in -
te re so wa nie wie lu in nych opol skich
twór ców (m.in. Z. Bed no rza, J. Go czo -
ła, H. Du dy, K. Buc kie go...) kształ to -
wał się po etyc ki świat i oso bo wość
Ta de usza So ro czyń skie go. Tam z de biu -
tan ta stał się po etą zie mi, łą ki, sa du, ślą -
skim li te ra tem o kre so wym ser cu i kre -
so wej wraż li wo ści. Nad rze ką
dzie ciń stwa doj rze wał nie tyl ko twór -
ca ale przede wszyst kim do bry czło -
wiek, ogar nia ją cy świat przy ro dy w du -
chu fran cisz kań skim, ser decz ny nie
tyl ko wo bec lu dzi ale rów nież do in -
nych stwo rzeń. By wa ło, że te stwo rze -
nia du że i ma łe z ro dzin ne go go spo dar -
stwa sta wa ły się pod mio ta mi w ty tu łach
i tre ściach ple bej skich wier szy. Ten zna -
czą cy roz dział ży cia i twór czo ści Po ety
nad brze giem Oso bło gi za owo co wał
książ ka mi po etyc ki mi: Bli żej sa du,
Da ru ję ci sad, (1967), Splo ty (1973),
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Kra jo braz ser decz ny (1977), cie pło
przyj mo wa ny mi przez kry ty kę li te -
rac ką i ko le gów po pió rze.

Po głę bio ne za in te re so wa nia fe no -
me nem kul tu ro wym Ślą ska za wio dły
opol skie go Po etę nad brzeg Ol zy,
do roz śpie wa nych za ol ziań skich chó -
rów, ze spo łów kul ty wu ją cych tra dy cje
folk lo ry stycz ne Be ski du Ślą skie go,
do ko le gów po etów – Wład ka, Wil ka,
Ja sia, Gu cia, Kaz ka. A by ło to w cza -
sach, kie dy prze kro cze nie gra ni cy pol -
sko -cze cho sło wac kiej nie by ło ła twe
z wie lu przy czyn m.in. ad mi ni stra cyj -
nych, po li tycz nych. Kie dy po upad ku
ko mu ni zmu na gra ni cy zni ka ją za sie -
ki i wie że war tow ni cze in ten syw nie
roz wi ja współ pra cę ze śro do wi ska mi
kul tu ral ny mi na Za ol ziu, m.in. z Pol -
skim Związ kiem Kul tu ral no -Oświa -
to wym w Re pu bli ce Cze skiej. Dzię ki
je go za an ga żo wa niu na wią zy wa no
kon tak ty part ner skie po mię dzy ze spo -
ła mi, do ma mi kul tu ry, or ga ni zo wa no
kon cer ty, im pre zy ar ty stycz ne, spo tka -
nia au tor skie. Współ pra cu jąc z po etą
Har rym Du dą, re dak to rem opol skiej ofi -
cy ny wy daw ni czej „Wers” po pu la ry zu -
je twór czość pol skich po etów two rzą -
cych na Za ol ziu, do pro wa dza ją
do wy da nia ich ksią żek po etyc kich
w Opo lu, or ga ni zu je spo tka nia po etyc -
kie. Na dłu gie la ta ro dzą się przy jaź nie
li te ra tów, in spi ra cje opol sko -za ol ziań -
skie po obu stro nach Ol zy owo cu ją
wier sza mi, książ ka mi, spo tka nia mi au -
tor ski mi i ple ne ra mi. Po la tach w do wód
uzna nia Ta de usz So ro czyń ski na zy -
wa ny jest am ba sa do rem Za ol zia w Pol -
sce i Opolsz czy zny na Za ol ziu, a je go
dzia ła nia do pro wa dzi ły do trwa łych
re la cji part ner skich na ni wie in sty tu cji
kul tu ry, or ga ni za cji po za rzą do wych
i sa mo rzą dów z wo je wódz twa opol skie -
go i Za ol zia. Przez wie le lat aż po je sień
ży cia po wra cał na le wy brzeg Ol zy, aby
spoj rzeć na wier chy: na dy mią cy Ostry,
Ja wo ro wy i Ko zu bo wą, aby spo tkać się
z przy ja ciół mi w Ja błon ko wie: na Go -
rol skim Świę cie i w Ka wia ren ce
„Pod Pe ga zem”, przy szklan ce chłod -
ne go Ra de ga sta. 
Ży cie za wo do we za wio dło po etę

i ani ma to ra kul tu ry do Opo la, na brzeg
Od ry (do słow nie, miesz kał w wie -
żow cu nad Od rą), rze ki wiel kiej i sze -
ro kiej, do mi nu ją cej w pej za żu mia sta
i re gio nu. Przez wie le lat był se kre ta -
rzem Za rzą du Opol skie go To wa rzy stwa
Kul tu ral no -Oświa to we go, re dak to rem
kwar tal ni ka „Wczo raj, Dziś, Ju tro”.
Uko ro no wa niem bo ga tej dzia łal no ści
spo łecz nej i za wo do wej Ta de usza So -
ro czyń skie go na ni wie kul tu ry by ła
funk cja dy rek to ra wy dzia łu kul tu ry
Opol skie go Urzę du Wo je wódz kie go
(dru ga po ło wa lat 90-tych). Na wy so -
kim sta no wi sku urzęd ni czym ni gdy

nie za tra cił zdol no ści ani ma tor skich
i twór czych. Po wsta ją no we to my po -
etyc kie m.in. Bruz dy (1989), Mo ja mi -
łość mo je skrzyp ce (1992), Czas pstrą -
ga (1995), Ko smo su pest ka zie lo na
(1999). Opol skie la ta przy no szą Po ecie
licz ne lau ry ar ty stycz ne, na gro dy wo -
je wo dy, mar szał ka wo je wódz twa,
za do ko na nia na ni wie kul tu ry. Spo śród
na gród li te rac kich szcze gól nie ce nił so -
bie Na gro dę Li te rac ką imie nia Mar ka
Jo dłow skie go, przy zna ną pod -
czas XI Na jaz du Po etów na Za mek Pia -
stów Ślą skich w Brze gu – za war to ści
ar ty stycz ne go pięk na i mo ral ne go prze -
sła nia w czter dzie sto let nich do ko na -
niach po etyc kich (de biu to wał w 1961
ro ku wier szem Sło wo na ła mach Try -
bu ny Opol skiej). Wspo mnia ny okres
ży cia Po ety spę dzo ny nad brze giem
Od ry za owo co wał rów nież szczę ściem
ro dzin nym, tu taj przy szły na świat Je -
go dzie ci. Syn za pew ne nie przy pad ko -
wo otrzy mał imię Ra fał na pa miąt kę
Ra fa ła Urba na – Mi strza z Gło gów ka.
A żo na Ma ria by ła jed no cze śnie przy -
ja cie lem, mu zą i opie kun ką do mo we -
go ogni ska, dzię ki któ rej mógł w peł -
ni re ali zo wać swo je li te rac kie pa sje.
W doj rza łym wie ku za chę cał, in spi ro -
wał do wie lu zna czą cych dzieł oraz ini -
cja tyw m.in. – zor ga ni zo wał na Opolsz -
czyź nie wiel ki Ju bi le usz Za ol zia
– PZKO w Re pu bli ce Cze skiej, współ -
or ga ni zo wał pierw szy Na jazd Po etów,
bur mi strza Go go li na prze ko nał
do te go aby obok Po mni ka Ka ro lin ki
wy bu do wał no wo cze sny dom kul tu ry
na mia rę XXI wie ku. Współ two rzył
Gór no ślą skie To wa rzy stwo Li te rac -
kie, krze wił je go idee na Ślą sku Opol -
skim i wspie rał mie sięcz nik Śląsk.

Ta de usz So ro czyń ski je sie nią ży cia
(na eme ry tu rze i po dłu giej re kon wa -
le scen cji) po wró cił do źró deł rze ki
dzie ciń stwa, do pej za żu wcze snych
wier szy – do sa du doj rza łych ja bło ni,
do ogro dów i łąk, do mi ło ści i do skrzy -
piec. W nie wiel kiej Prę żyn ce, wio sce
ko ło Prud ni ka, od zy skał har mo nię cia -
ła i du cha i po now nie za czął ak tyw nie
uczest ni czyć w ży ciu li te rac kim. 

W 2005 ro ku w Opo lu uka za ły się Je -
go Wier sze wy bra ne, któ rym au tor
wy bo ru i sło wa wstęp ne go – pro fe sor
Wła dy sław Hen dzel z Uni wer sy te tu
Opol skie go, na dał mia no Sum ma po -
etyc ka Ta de usza So ro czyń skie go. Wier -
sze z te go zbio ru przy po mnia no pod -
czas ju bi le uszu 75-le cia Au to ra,
zor ga ni zo wa ne go w ubie głym ro ku
z roz ma chem w Miej skiej Bi blio te ce
w Opo lu. Wspo mnia ny wy bór do ko nań
Po ety sta no wi plon doj rza ły, wciąż
skła nia ją cy czy tel ni ków wier szy do re -
flek sji i od czy ta nia ukry tych zna czeń.
Mo tyw po dró ży w za świa ty i py ta nie
o ży cie po ży ciu od ty siąc le ci sta no wią
wy zwa nie dla po etów. Ho mer po sy ła
Ody se usza do świa ta cie ni, Dan te
Ali ghie ri z We rgi liu szem sam zaś
wy ru sza do krę gów pie kła, czyść ca
i ra ju. Po eta znad trzech rzek Oso bło -
gi, Ol zy i Od ry, za pew ne już do tarł tak
jak wiel cy po przed ni cy, na skraj błot -
ni stej rze ki, aby po pły nąć ło dzią
na dru gi brzeg gdzie cze ka ją Oj ciec
i Mat ka, a tak że przy ja cie le po eci,
z któ ry mi od lat roz ma wiał w stro fach
ele gij nych wier szy. Jak wspo mi na li
bli scy na Je go twa rzy, po zo stał de li -
kat ny uśmiech i twarz nie za mie ni ła się
w chłod ny re lief ma ski. Tak, ten po -
god ny, do bro tli wy uśmiech, któ ry za -
wsze go ścił na Je go twa rzy – po zo sta -
wił nam Ta dziu jak po god ne
prze sła nie, peł ne wia ry w dru gie go
czło wie ka: Czło wiek w tym tłum nym
świe cie, gę stym od róż nych wy da -
rzeń i dra ma tów, co raz bar dziej
czu je się sa mot ny i sfru stro wa ny nie -
bez pie czeń stwa mi, ja kie nie sie cy wi -
li za cja. Dla te go tak nie ba ga tel ną rze -
czą jest kon takt czło wie ka z przy ro dą,
któ rej ży wą i ro zum ną cząst ką je ste -
śmy, a któ rą tak de gra du je my i nisz -
czy my. Wie rzę jed nak w czło wie ka,
w je go opa mię ta nie, że mi mo wszyst -
ko nie do pu ści do znisz cze nia te go, co
jest praw dzi we, pięk ne i do bre. Z tej
wia ry w czło wie ka ro dzi się mo ja na -
dzie ja i opty mizm, że jesz cze po ży je -
my na tym naj pięk niej szym ze świa tów.
Z tej wia ry w czło wie ka i z tej mi ło ści
do zie mi -mat ki na ro dzi ły się mo je
wier sze. 

Dro gi Ta dziu, dzię ku ję Ci za wier -
sze i za przy jaźń Po ety i do bre go
Czło wie ka. 

■
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Z ŻYCIA
BIBLIOTEK

ci Ho lo kau stu, przy go to wu jąc pro jekt
pt. „Li sty w bu tel ce – opo wieść o Ire -
nie Sen dle ro wej”, któ ry uzy skał wspar -
cie Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go. Dzia ła nia w ra mach wie -
lo wąt ko we go przed się wzię cia od by ły
się pod pa tro na tem ho no ro wym Rzecz -
ni ka Praw Dziec ka. 

Już w lu tym 2018 ro ku Bi blio te ka
Miej ska w Cie szy nie ogło si ła kon kurs
pla stycz ny pt. „Pa mięć w bu tel ce”, skie -
ro wa ny do uczniów szkół pod sta wo wych.
Sta ra li śmy się w ten spo sób za chę cić
uczest ni ków do za po zna nia się z po sta -
cią Ire ny Sen dle ro wej, w czym mia ły być
po moc ne do stęp ne w bi blio te ce książ ki
Re na ty Piąt kow skiej Wszyst kie mo je
ma my oraz An ny Czer wiń skiej -Ry del Li -
sty w bu tel ce. Opo wieść o Ire nie Sen dle -
ro wej, a tak że wszel kie in ne tek sty trak -
tu ją ce o tej wy jąt ko wej oso bie. Za da niem
uczest ni ków kon kur su by ło wy ra że nie
swo ich od czuć, wra żeń i re flek sji w do -
wol nie skom po no wa nej pra cy pla stycz -
nej, któ ra mia ła stać się zwi zu ali zo wa ną
for mą ha sła: „Pa mięć w bu tel ce”.
Na kon kurs spły nę ło po nad 200 prac,
spo śród któ rych ju ry wy ło ni ło 6 wy róż -
nio nych rów no rzęd ny mi na gro da mi.
Książ ko we upo min ki dla lau re atów ufun -
do wa ło Wy daw nic two Li te ra tu ra.

15 ma ja 2018 ro ku Bi blio te kę Miej ską
w Cie szy nie za szczy ci ła swo ją obec no -
ścią An na Czer wiń ska -Ry del, zna na i ce -
nio na au tor ka ksią żek dla dzie ci i mło -
dzie ży. Spo tka ła się z mło dy mi
czy tel ni ka mi i opo wie dzia ła o swo jej naj -
now szej pu bli ka cji pt. Li sty w bu tel ce.
Opo wieść o Ire nie Sen dle ro wej. To wła -
śnie na pod sta wie tej książ ki zo sta ło opra -
co wa ne li bret to wi do wi ska pod tym sa -
mym ty tu łem, któ re za mie rza li śmy
za pre zen to wać uczniom cie szyń skich
szkół w ra mach ob cho dów Ro ku Ire ny
Sen dle ro wej. Na stęp ne go dnia w Te atrze
im. Ada ma Mic kie wi cza w Cie szy nie od -
by ło się wi do wi sko ba le to wo -mu zycz ne,
przy go to wa ne przez dzie ci z Te atru Tań -
ca Ma rio li Ptak z mu zy ką na ży wo
w wy ko na niu ze spo łu „Lor”. In sce ni za -
cja zo sta ła stwo rzo na przez dzie ci dla
dzie ci ja ko opo wieść o na dziei. Ce lem
przed sta wie nia by ło zwró ce nie uwa gi wi -
dzów na to, że cza sa mi wy star czy jed na
iskier ka, by roz pro szyć ogrom mro ku.
By ła to hi sto ria Ire ny Sen dle ro wej i dzie -
ci z get ta opo wie dzia na za po mo cą tań -
ca. Przy go to wa nia do te go nie zwy kłe go
wy da rze nia trwa ły od lu te go. Sce no gra -
fia, de ko ra cje, stro je szy te na mia rę dla
każ dej ma łej tan cer ki oraz pró -
by – wszyst kie te dzia ła nia re ali zo wa ne
by ły pod czuj nym okiem Ma rio li i Grze -
go rza Pta ków. Każ dy ruch i każ dy gest
mia ły zna cze nie. Opo wieść zo sta ła przed -
sta wio na z po zy cji dzie ci, ich emo cji,
uczuć i wy obra żeń. W spek ta klu uka za -
no Ire nę Sen dle ro wą i dzie ci z war szaw -
skie go get ta – miej sca, w któ rym na co
dzień zma ga ły się z ciem no ścią i śmier -

2018
rok zo stał ogło szo ny przez
Sejm RP Ro kiem Ire ny Sen -

dle ro wej. „Ura to wa ła dwa i pół ty sią ca
dzie ci, ry zy ku jąc swo im ży ciem co naj -
mniej dwa i pół ty sią ca ra zy, ta kie po -
sta wy i ta kie po sta cie war to przy po mi -
nać” – tak Rzecz nik Praw Dziec ka

Ma rek Mi cha lak ar gu men to wał po trze -
bę, aby 2018 rok był Ro kiem Ire ny Sen -
dle ro wej. W 10. rocz ni cę jej śmier ci
Sejm przy jął tę pro po zy cję. 

Bi blio te ka Miej ska w Cie szy nie po -
sta no wi ła uczcić pa mięć Ire ny Sen dle -
ro wej, na zy wa nej czę sto Mat ką Dzie -

Rok
Ire ny Sen dle ro wej
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Uczennice Szkoły Tańca Marioli Ptak zasadziły Jabłonkę Ireny Sendlerowej 

IZABELA KULA
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cią. Za po mo cą ru chu, ge stów i mi mi ki
mło dziut kie tan cer ki przed sta wi ły get to,
pa nu ją ce w nim wa run ki: strach i nie pew -
ność ju tra, sa mot ność i sza rość, z któ ry -
mi trze ba by ło so bie po ra dzić. Wraz z po -
ja wie niem się na sce nie po sta ci Ire ny
Sen dle ro wej – ko ja rzą cej się z za pa chem
chle ba, cie płem dło ni, czy stą su kien ką
oraz obiet ni cą no we go do mu „po dru giej
stro nie mu ru” – wi dać by ło, jak w ser ca
dzie ci po wra ca na dzie ja. Ire na Sen dle ro -
wa by ła po stro nie dzie ci do sa me go koń -
ca i z po mo cą in nych dzia ła ją cych z nią
osób wy pro wa dza ła je z get ta, od waż nie
wcho dząc w ro lę dru giej ma my. Li sty
w bu tel kach z imio na mi i na zwi ska mi ży -
dow skich dzie ci, cho wa ne przez nią
pod drze wem ja bło ni, by ły praw dzi -
wym skar bem ukry wa ją cym ży cie. Prze -
sła niem wi do wi ska by ło „od czy ta nie li -
stu”, któ ry zo sta wi ła nam po so bie Ire na
Sen dle ro wa: „Każ de mu, kto to nie, na le -
ży po dać rę kę!”. Ma my moż li wość nie -
sie nia po mo cy tam, gdzie na dzie ja już
zga sła, mo że my być świa tłem dla in nych,
a świa tło to mo że roz pro szyć naj mrocz -
niej sze ciem no ści, na wet ta kie jak woj -
na. Cel naj wy raź niej zo stał osią gnię ty,
gdyż po twa rzy nie jed ne go z wi dzów
licz nie zgro ma dzo nych w cie szyń skim te -
atrze po pły nę ły łzy.

Za raz po spek ta klu na sce nie Te atru
im. Ada ma Mic kie wi cza od by ło się
spo tka nie z Ja ni ną Zgrzemb ską, cór ką
Ire ny Sen dle ro wej oraz An ną Czer wiń -
ską -Ry del, au tor ką książ ki Li sty
w bu tel ce. Mo de ra tor ką spo tka nia nie -
przy pad ko wo by ła dr Jo an na Jur ga ła -Ju -
recz ka, gdyż jest ona pi sar ką, któ ra
od lat zaj mu je się hi sto rią Zo fii
Kos sak, współ za ło ży ciel ki taj nej or ga -
ni za cji dzia ła ją cej pod kryp to ni mem
„Że go ta”, nio są cej po moc Ży dom w get -
tach. Obie pa nie przy wo ła ły w swych
opo wie ściach po stać Ire ny Sen dle ro -
wej – ja ko nie zwy kłej bo ha ter ki, ale
i mat ki wy cho wu ją cej dwój kę swo ich
wła snych dzie ci. 

Zwień cze niem wy da rzeń zwią za nych
z cie szyń ski mi ob cho da mi Ro ku Ire ny
Sen dle ro wej, w któ rych każ de dzia ła nie
zo sta ło na zna czo ne szcze gól ną emo -
cją, za an ga żo wa niem i si łą, by ło po sa -
dze nie Ja błon ki Ire ny Sen dle ro wej
na skwe rze przy ul. Śru tar skiej w Cie -
szy nie. Wie rzy my, iż ta nie zwy kła, ży -
wa pa miąt ka, wzra sta jąc na na szych
oczach, nie po zwo li ko lej nym po ko le -
niom za po mnieć o ko bie cie, któ ra
w swo im ży ciu kie ro wa ła się za sa dą:
„To, co naj cen niej sze, każ dy ma w so -
bie. W ser cu”. ■

Widowisko baletowo-muzyczne na scenie Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

Spotkanie z Janiną Zgrzembską oraz Anną Czerwińską-Rydel poprowadziła dr Joanna Jurgała-Jureczka
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G
u staw Mor ci nek (1891–1963) jest
zna nym, choć po wo li za po mi na nym

i nie czy ta nym pi sa rzem, któ ry po mi st-
rzow sku kre śląc ma gicz ne hi sto rie o bo-
żąt kach, utop cach, nocz ni cach i Skarb ni-
ku, za pi sał się w świa do mo ści czy tel ni ków
ja ko twór ca ślą skich ba śni dla dzie ci
i mło dzie ży.

Pro fe sor na uk hu ma ni stycz nych Do ro-
ta Si mo ni des na to miast – ce nio na pol ska
folk lo ryst ka i czło nek za rzą du głów ne go
Pol skie go To wa rzy stwa Lu do znaw cze-
go – to au tor ka m.in. pu bli ka cji Ślą ski hor-
ror o dia błach, skarb ni kach, utop cach i in-
nych stra chach (Opo le 2013) czy Opol skie
le gen dy i baj ki (Opo le 2008).

Fa scy na cja ba śnia mi Ślą ska wy da je
się oczy wi stą płasz czy zną wspól nych za-
in te re so wań Gu sta wa Mor cin ka i Do ro ty
Si mo ni des. I tak w isto cie jest. Pra wie 40-
let nia róż ni ca wie ku – moż na po wie-
dzieć: róż ni ca po ko le nio wa – dzie li ła au-
to ra Czar nej Jul ki i Do ro tę Si mo ni des,
w ar chi wum któ rej znaj du je się kil ka li stów
i kart od sko czow skie go pi sa rza. Róż ni-
ca ta by ła wy star cza ją co du ża, że by pod-
czas pierw sze go spo tka nia po mię dzy dys-
po nu ją cym ugrun to wa ną po zy cją pi sar ską
i do świad cze niem Gu sta wem Mor cin-
kiem a dok to rant ką wy two rzył się pe wien
dy stans, ale nie dość du ża, że by nie mo -
gła być za cho wa na pra wie ko le żeń ska,
rów no praw na płasz czy zna wspól nej tro-
ski o do ce nie nie przez pol skie spo łe-
czeń stwo ślą skich po wia rek.

Ta dba łość jest wła ści wie głów nym
i chy ba naj bar dziej pa sjo nu ją cym wąt kiem
za cho wa nej ko re spon den cji. Opie wa nie
pięk na ba śni ślą skich obo je – Si mo ni des
i Mor ci nek – re ali zu ją nie co od mien ny-
mi, so bie wła ści wy mi me to da mi. Pi szą
o Ślą sku, kon se kwent nie bro niąc i chwa-
ląc je go bo gac two kul tu ro we. Li sty nie-
jed no krot nie wy ra ża ją nie zgo dę na po-
wierz chow ną, de pre cjo nu ją cą oce nę
ślą skich ba jek przez ro da ków. Wy ra ża ją
głos prze ciw ko płyt kie mu trak to wa niu
kul tu ry ślą skiej, sen ty men tal ne mu za-
chwy to wi dla do rob ku nie miec kich i cze-

skich są sia dów, moc no in spi ro wa ne go
przez twór czość spo łecz no ści Ślą ska.

Pro wa dzo ny za po śred nic twem li stów
dia log mię dzy Gu sta wem Mor cin kiem
i Do ro tą Si mo ni des był też swe go ro dza-
ju płasz czy zną i po lem wy mia ny my śli,
po waż nej dys ku sji na te ma ty, któ re by ły
au to ro wi Ły ska z po kła du Idy naj bliż sze.
Nie ule ga wąt pli wo ści, że Gu staw
Mor ci nek trak to wał list – cze go do wo dzą
licz ne, opra co wa ne przez ba dacz kę twór-
czo ści i bio gra fii pi sa rza Kry sty nę He ską -
-Kwa śnie wicz, ze spo ły epi sto lo gra ficz-
ne – ja ko do sko na łą for mę kształ to wa nia
wła snych po glą dów, ja ko pre lu dium
do „praw dzi we go” pi sa nia. W li ście z 4
kwiet nia 1960 ro ku skre ślił sło wa: „Po -
za tym za łą czam pierw szą, bar dzo nie udol-
ną re dak cję baj ki /: frag ment:/. Po wie to
Pa ni, jak ta kie baj ki po wsta ją u pi sa rza”.

By ło by jed nak znacz nym uprosz cze-
niem spro wa dzić li sty – po po wo dzi z 1997
ro ku za cho wa ne tyl ko frag men ta rycz-
nie – do wąt ku wal ki o nada nie ba śniom ślą-
skim ogól no kra jo we go zna cze nia i wy nie-
sie nia ich do ran gi ogól no pol skiej.
Ta ko re spon den cja jest bo ga ta i róż no rod-
na, tak jak wie lo wy mia ro we są ży cio ry sy
i wszech stron ne za ję cia lu dzi, któ rzy ją
współ two rzy li. Li sty za wie ra ją ob szer ną,
rze czo wą ar gu men ta cję do ty czą cą ślą skich
ba jek, a tak że przy bli ża ją po stać Gu sta wa
Mor cin ka – czło wie ka otwar te go, mi mo
wie lu trau ma tycz nych do świad czeń, życz-
li we go i sko re go do roz mo wy. Pró bu jąc
pod dać prze sła ny ma te riał ana li zie, przede
wszyst kim zwra ca się uwa gę na kil ka istot -
nych wąt ków, któ re w li ście do re dak cji po-
ru sza rów nież prof. Do ro ta Si mo ni des.

W so bie wła ści wym sty lu au tor Wy rą-
ba ne go chod ni ka, szu ka jąc przy czyn te -
go zja wi ska, ubo le wał nad mar gi na li za -
cją wąt ków ślą skich na tle eu ro pej skim.
Prze ja wy te go do strze gał w bra ku za in-
te re so wa nia ba da czy Ślą skiem i je go
kul tu rą. Z tą pro ble ma ty ką wią że się sto-
su nek Gu sta wa Mor cin ka do kra ju.
Wspo mi na jąc prze szłość, pra gnął orien-
to wać się na waż ną część kra ju – na Śląsk,

na je go po trze by i pro ble my oraz róż no-
rod ność, bo gac two, ale tak że na je go nę-
dzę. So li da ry zo wał się z ludź mi pra cy,
obu rza ły go ja skra we przy kła dy po mi ja-
nia i nie do ce nia nia ślą skiej lu do wo ści.
W tej kwe stii Si mo ni des i Mor ci nek
od po cząt ku zna jo mo ści by li zgod ni.
Dzia łal ność li te rac ka po win na kon cen tro-
wać się na umac nia niu ślą skiej kul tu ry,
lu do wo ści i re gio na li zmu, bo jest to zo-
rien to wa ne na oj czy znę i jej wie lo ra kie
bo gac two. 

In te re su ją cym wąt kiem jest spra wa sa-
mo świa do mo ści Gu sta wa Mor cin ka ja ko
twór cy ba jek i ba śni oraz ro li Do ro ty Si-
mo ni des w umac nia niu tej świa do mo ści,
gdyż – jak się wy da je – sy tu owa li oni „ba-
ja nie” w tych sa mych ka te go riach fi lo zo-
fii ży cia i po czu cia trwa nia. Pro wa dzi li
przy ja zną wy mia nę my śli i po glą dów,
umac nia jąc wza jem nie in tu icje twór cze
i li te rac kie.

Ko re spon den cja Gu sta wa Mor cin ka
z Do ro tą Si mo ni des jest też bar dzo ludz-
kim, mo men ta mi o cha rak te rze do ku-
men tu, frag men tem bio gra fii. Uświa da-
mia, że Mor ci nek był czło wie kiem
wi tal nym i otwar tym, ko cha ją cym ży cie,
po dró żu ją cym, a za ra zem sku pio nym,
tro skli wym, pa mię ta ją cym o cho ro bie sy -
na Do ro ty Si mo ni des. Hi sto ria zwią za-
na z roz li cze niem resz ty za ka wę na da-
je tym li stom wy miar szcze gól ny. 

Nie jest przy pad kiem, lecz kwe stią
świa do me go wy bo ru dys po nent ki li stów
i kart pocz to wych od Gu sta wa Mor cin ka,
że w ro ku 55. rocz ni cy śmier ci au to ra
Czar nej Jul ki i w ro ku ju bi le uszu stu le-
cia od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło-
ści ko re spon den cja w for mie ska nów
zo sta ła udo stęp nio na re dak cji „Ślą ska.
Mie sięcz ni ka spo łecz no -kul tu ral ne go”.
Z te go dia lo gu, za po cząt ko wa ne go w po-
cią gu na tra sie Ka to wi ce –War sza wa
w 1960 ro ku, dwoj ga ob ser wa to rów ślą-
skiej rze czy wi sto ści i hi sto rii moż na się
wie le na uczyć: o li te ra tu rze, o kul tu rze
i o Ślą sku. 

■

Gustawa Morcinka
i Doroty Simonides

epistolograficzny dwugłos 
o bogactwie śląskich powiarek.

Rekonesans

LUCYNA SADZIKOWSKA
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G
u sta wa Mor cin ka po zna łam oso bi-
ście w mar cu 1960 ro ku, na dwor-

cu w Ka to wi cach. Do tej po ry był mi
zna ny ja ko au tor zna ko mi tej li te ra tu ry
o Ślą sku. Oka za ło się, że uda je my się
na wspól ną kon fe ren cję baj ko znaw czą
do War sza wy, or ga ni zo wa ną w In sty-

tu cie Ba dań Li te rac kich przez prof. Ju-
lia na Krzy ża now skie go. Koń czy łam
wte dy pra cę dok tor ską na te mat ślą skie-
go baj ko znaw stwa na tle po rów naw-
czym pol sko-cze sko-nie miec kim. 

Wspól na po dróż upły nę ła nam
na roz mo wie na te mat lu do wo ści ba jek

ślą skich, opo wia da łam o mo ich ba da-
niach i pra cy na uko wej. Wspo mnia łam,
że syn prof. J. Krzy ża now skie go za-
chwy ca się je go książ ką, pt. Jak gór nik
Bu lan dra dia bła oszu kał. Te raz mia łam
oka zję do roz mo wy o tym wy da niu. Po-
wie dzia łam, że wy da je mi się, iż jed-
na baj ka w zbio rze (Prze dziw na hi sto-
ria o dziew czy nie o uśmiech nię tych
oczach) nie jest opar ta na wąt ku lu do-
wym. Za py tał mnie, skąd to wiem?
Śmia ło, ja ko mło da asy stent ka, dum na
ze świe żo zdo by tej wie dzy, oczy ta na
w de fi ni cjach baj ki, wy ja śni łam, że
w baj ce lu do wej fan ta zja wy wo dzi się
z pra daw nych wie rzeń i jest na nich
opar ta. A więc nie mo że lew le cieć
do słoń ca, bo lew ni gdy  – w wie rze-
niach lu do wych – nie fru wał, na to miast
fru wał koń (pe gaz), a je śli to już
do księ ży ca, bo słoń ce zaś mo że czło-
wie ka spa lić  a bo ha ter ka baj ki le ci
do słoń ca. Po da wa łam in ne przy kła dy:
Nie ma me ta for, jak „uśmiech nię te
oczy”, usta mo gą się uśmie chać, ale
oczy? Da lej, że w baj ce lu do wej wy stę-
pu ją sil ne kon tra sty: bo ha ter ka ma
wło sy al bo czar ne jak he ban, al bo ja -
sne jak zło to, nie kasz ta no wa te ani ru -
de. Ce ra u bo ha te rek lu do wych ba jek
jest al bo ja sna jak słoń ce, a usta jak ma-
li ny, na to miast nie ma  pie go wa tej. Bo-
ha te ro wie baj ki to nie lu dzie, lecz fi gu-
ry, za tem nie zna ją lę ku (np. strach
przed pie ga mi). Wszyst kie ce chy, wła-
ści wo ści, uczu cia wy ra ża ne są w baj-
ce po przez czy ny. On po błaż li wie się
uśmie chał, i zgo dził się, iż nie jest to
wą tek lu do wy. Au tor wy ja wił mi, że
baj kę tę wy my ślił spe cjal nie dla pew-
nej pa ni re dak tor wy daw nic twa „Na sza
Księ gar nia”, któ ra pra co wa ła nad wy-
da niem zbio ru i mia ła, we dług nie go,
uśmiech nię te oczy. Po ru szy li śmy tak-
że in ne te ma ty. Po dzie li łam się rów nież
mo imi wąt pli wo ścia mi, któ re po ja-
wi ły się w trak cie ba dań nad zbio ra mi
ba jek nie miec kich na Ślą sku. Umó wi-
li śmy się, że spi szę mo je roz ter ki
i prze ślę mu.

Po dwu dnio wej kon fe ren cji, znów ra-
zem wra ca li śmy po cią giem do Ka to-
wic; ja po tem do Kę dzie rzy na, a pan
Mor cink – do Sko czo wa. Pa mię tam, że
po szli śmy do War su na ka wę, do ra-
chun ku za bra kło drob nej kwo ty, któ-
rą wy ło ży łam. Pod kre ślam to dla te go,
gdyż ku mo je mu zdu mie niu, kil ka dni
póź niej otrzy ma łam od pa na Mor cin-
ka list (15 mar ca 1960) z dow cip nym
ko men ta rzem o „tra pią cych go snach,
w któ rych jest on ści ga ny przez mi li-
cję”, za rów no za ten ma ły dług, jak
i za brak lu do wo ści w tek ście, o któ-
rym by ła roz mo wa w po cią gu. W ko-
per cie znaj do wa ły się znacz ki pocz to-
we opie wa ją ce na rów no war tość tej
drob nej kwo ty.

W ko lej nym li ście (24 mar ca 1960)
au tor za wia da mia, iż „opu ści ły go już
po nu re sny peł ne mi li cjan tów”. A da-

Z mojej
korespondencji

z Gustawem
Morcinkiem

DOROTA SIMONIDES
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lej in for mu je o pra cy nad no wym
zbio rem ba jek opar tych na mo ty wach
lu do wych. Cyt.: Ile w nich bę dzie
owej „lu do wo ści”, a ile roz igra nej
fan ta zji, mi ły Bóg ra czy wie dzieć.
W każ dym ra zie usi łu ję nie wy ła zić po ‐
za ra my owej „lu do wo ści”, sto su jąc tu
pew ne chwy ty sty li stycz ne w bu do‐
wie zdań, w za kre sie po jęć i fan ta zji
na szych sta rzy ków, któ rzy opo wia da‐
li baj ki wciąż te sa me, a za każ dym ra‐
zem in ne.

W li stach dys ku to wa li śmy na te mat
ślą skie go folk lo ru, głów nie ba jek lu-
do wych, wąt ków ślą skich na tle eu ro-
pej skim. Prze sy ła łam mu tek sty ba jek
ślą skich, bi blio gra fię, opra co wa nia, li-
te ra tu rę. Wy mie nia li śmy się książ ka-
mi. W jed nym z li stów pi sał:
(4.VI.60). Cyt. O eg zem plarz „Go dek
ślą skich” On dru sza bę dę chciał się
po sta rać. Gdy go do sta nę, prze ślę.
Zbiór cie szyń skich ba jek Ka ra ska i El‐
fry dy Strzy gow skiej do sta nę od pa ‐
na P. Broż ka. In for mo wał mnie rów-
nież o swo ich ak tu al nych dzia ła niach
twór czych: Obec nie sie dzę nad swo i-
mi baj ka mi. Już mam czte ry. Ostat ni
ty tuł: „O tym jak jesz cze ni gdy nie by ‐
ło, że by ja koś nie by ło”. Wą tek wzię‐
ty z lu do wej baj ki o dziec ku wy cy ga‐
nio nym przez dia bła.

Obec nie, trzy ma jąc je go li sty w rę ce,
wspo mi nam na szą daw ną dys ku sję
i cie ka wą ko re spon den cję. Po now nie
do strze gam, jak moc no in te re so wał go
Śląsk i brak zro zu mie nia dla kul tu ry ślą-
skiej u tych ro man ty ków, któ rzy szu ka-
li źró deł od ro dze nia na ro do we go wy-
łącz nie wśród lu du Kre sów
Wschod nich. Tam to zbie ra li baj ki, ba -
śnie i po da nia lu do we. Mor ci nek zda-
wał so bie do sko na le spra wę z te go, że
sa mo wie dza i toż sa mość lud no ści ślą-
skiej by ła by daw no du żo wyż sza, gdy-
by po eci pierw szej po ło wy XIX wie ku
za ję li się tak że tym re gio nem Pol ski,

któ ry od daw na le żał po za gra ni ca mi
pań stwa pol skie go. Tro skę o brak zro-
zu mie nia wśród eli ty pol skiej dla Ślą -
ska wy ra ził w jed nym z li stów. (Sko-
czów, 2 paź dzier ni ka 1960). Cy tu ję
ob szer ny frag ment:

Cze mu Po la cy nie zbie ra li po dań
ślą skich? Na Ślą sku nikt nie zbie rał   –
my ślę o Ślą za kach – ani po dań, ani
ba śni, bo mie li śmy za ma ło lu dzi
do tej pra cy. Ow szem, w pi smach
wy cho dzą cych przed pierw szą woj‐
ną świa to wą na Gór nym Ślą sku, po‐
ja wi ły się i po da nia i ba śnie. Zwłasz‐
cza w tzw. do dat kach nie dziel nych.
Nie we szły jed nak te ba śnie i po da‐
nia do li te ra tu ry ogól no pol skiej, bo
na mi nikt się nie in te re so wał, a ta ‐
cy lu dzie, jak Niem ce wicz czy in ny Pol
od kry wa li nas przy pad kiem i ogrom‐
nie się dzi wi li, że spo ty ka ją na Ślą sku
„au to chto nów” roz ma wia ją cych
po pol sku. Pol ska nas od kry ła do pie‐
ro w okre sie trzech po wstań ślą‐

skich. Wte dy zwró cił na nas uwa gę
Że rom ski w swym „Sno biź mie i po‐
stę pie”. In ny mi sło wy, my śmy ży li
swo im od ręb nym, pol skim, lecz ubo‐
żuch nym ży ciem, a Pol ska tak że
swo im. Aż do koń ca pierw szej woj‐
ny świa to wej uwa ża no nas jesz cze
za Niem ców. Gdy by uczo ny świat
Pol ski za in te re so wał się na mi, jak za‐
in te re so wa li się Niem cy, mie li by śmy
dzi siaj po dob ne zbio ry po dań, le gend
i po wia rek ślą skich. A więc ra czej ów
brak zbie ra czy po dań ślą skich przy‐
pi sać na le ży przede wszyst kim te mu,
że na Ślą sku nie by ło lu dzi, któ rzy po‐
dej mo wa li by się tej pra cy sys te ma‐
tycz nie, bo nie mie li śmy wła snej
in te li gen cji z wy kształ ce niem cho ciaż‐
by śred nim, a ucze ni pol scy w daw‐
nej Kon gre sów ce, Po znań skim i Ga‐
li cji nie wie dzie li, al bo wie dzie li
bar dzo ma ło cos o nas.

Te ma ty ka dzie jów i kul tu ry Ślą ska
nie by ła je dy nym te ma tem na szych li -
stów. Pi sa li śmy rów nież o na szych co-
dzien nych spra wach i wy da rze niach
z ży cia. Nad mie ni łam mu o cho ro bie
mo je go sy na; on opi sy wał swo ją po-
dróż do Gre cji (2 paź dzier ni ka 1960).
Cyt.: I u mnie by ło to sa mo, włó czy‐
łem się po świe cie, na wet po bar dzo
da le kim świe cie, po dzi wia łem Akro‐
pol i w no cy w re flek to rach i za dnia
w słoń cu, (...). Na pa trzy łem się lu‐
dziom do sy ta i do wo li, mo dli łem się
w me cze cie wraz z in ny mi Muł zu ma‐
na mi, pi łem wi no, ja dłem fi gi zry wa‐
ne z drze wa fi go we go.
Ża łu ję ogrom nie, że nie uda ło mi

się za cho wać wszyst kich li stów pi sa-
rza. Po wódź stu le cia, w 1997 ro ku,
za bra ła mi nie tyl ko wszyst kie książ-
ki, ale więk szą czę ść ko re spon den cji,
tak że z in ny mi wiel ki mi oso bi sto ścia-
mi, któ rej nie zdą ży łam za bez pie-
czyć.

■
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XIII edy cja OFF Fe s! val

KA TO WI CE. XIII edy cja OFF Fe sti val od by ła się w dniach 3-5
sierp nia w ka to wic kiej Do li nie Trzech Sta wów. To mu zycz ne świę -
to dla fa nów al ter na tyw nych brzmień z ca łe go świa ta. Wśród gwiazd
te go rocz nej od sło ny fe sti wa lu są m.in. M. I. A, Griz zly Be ar, Kult,
Char lot te Ga ins bo urg. Oprócz wra żeń mu zycz nych or ga ni za to rzy
jak zwy kle za dba li o mnó stwo in nych cie ka wych wy da rzeń to wa rzy -
szą cych. „Przez te wszyst kie la ta OFF Fe sti val urósł do ran gi przed -
się wzię cia pro mu ją ce go re gion, zna ne go w Pol sce i za gra ni cą. W ze -
szłym ro ku zna lazł się na li ście dzie się ciu naj lep szych fe sti wa li
mu zycz nych w Eu ro pie we dług „Gu ar dia na”. W tym ro ku zno wu za -
ska ku je my wiel ką i bar dzo eklek tycz ną licz bą pra wie stu ar ty stów,
któ rzy przez trzy dni za wład ną sze ścio ma sce na mi w ka to wic kiej Do -
li nie Trzech Sta wów” – pod kre ślał Ar tur Ro jek, twór ca fe sti wa lu.

Ze spo ły, któ re za wi ta ły do Ka to wic –Mia sta Mu zy ki, to ab so lut nie
wy jąt ko wi, uni kal ni i po szu ku ją cy ar ty ści. Pod czas 13. edy cji OFF Fe -
sti va lu na czte rech sce nach wy stą pi ło kil ku dzie się ciu ar ty stów m.in.
John Maus, Clap Your Hands Say Yeah, Mar lon Wil liams, Tur bo ne gro,
Big Fre edia, a Pol skę re pre zen to wać bę dą m. in. Kult, Hań ba! czy Ka -
pe la ze Wsi War sza wa. OFF Fe sti val Ka to wi ce od wie lu lat cie szy się
przy chyl no ścią fa nów, me diów i bran ży mu zycz nej. Im pre za zdo by ła
wie le na gród, w tym pre sti żo wą na gro dę Eu ro pe an Fe sti val Award
w ka te go rii naj lep szy fe sti wal śred niej wiel ko ści. OFF Fe sti val Ka to -
wi ce zo stał też wy róż nio ny przez Pitch fork – po pu lar ny ser wis in ter -
ne to wy, nie kwe stio no wa ny au to ry tet w świe cie mu zy ki, umie ścił OFF -
-a na li ście 20 naj waż niej szych let nich fe sti wa li na świe cie w ro ku 2012,
a rok póź niej po now nie wy mie nił OFF -a w prze wod ni ku po naj cie kaw -
szych let nich im pre zach mu zycz nych. W kwiet niu 2014 ro ku pre sti żo -
wy „TI ME Ma ga zi ne” za mie ścił OFF Fe sti val Ka to wi ce na li ście 14
naj cie kaw szych fe sti wa li na świe cie. Z ko lei dzię ki se sjom wi deo, za -
re je stro wa nym w 2015 ro ku przez ame ry kań skie ra dio KEXP o Ka to -
wi cach i pol skich ze spo łach do wie dział się ca ły świat.

No wy Dy rek tor GPE

CHO RZÓ W. Od 1 sierp nia br. Gór no ślą skim Par kiem Et no gra ficz nym
w Cho rzo wie kie ru je Ar tur Ma da liń ski. Ar tur Ma da liń ski, dok tor na -
uk hu ma ni stycz nych, w swej ka rie rze za wo do wej był m.in. rzecz ni kiem
pra so wym w Pie ka rach Ślą skich, dy rek to rem Wy dzia łu Ko mu ni ka cji
Spo łecz nej Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Ślą skie go.
Przez dwa ostat nie la ta kie ro wał pra ca mi Miej skie go Ośrod ka Kul tu -
ry w My sło wi cach. Zaj mu je się też kry ty ką li te rac ką i pu bli cy sty ką. Ar -
tur Ma da liń ski zo stał wy bra ny na sta no wi sko dy rek to ra w dro dze kon -
kur su. Bę dzie za rzą dzać cho rzow skim skan se nem przez pięć lat.

Naj lep sza Prze strzeń Pu blicz na
Wo je wódz twa Ślą skie go 2018

KA TO WI CE. Za koń czy ło się in ter ne to we gło so wa nie na naj po pu lar -
niej szą re ali za cję bio rą cą udział w kon kur sie Naj lep sza Prze strzeń Pu -
blicz na Wo je wódz twa Ślą skie go 2018. W ple bi scy cie pu blicz no ści
trwa ją cym od 1 do 31 lip ca br. za naj lep szą re ali za cję in ter nau ci uzna li
re wi ta li za cję kom plek su wy po czyn ko we go Sta wi ki w So snow cu (pro -

jek tan ci: Ry szard Toj ka, PW ETA sp. z o.o.), przy zna jąc jej 2 962 punk -
ty. Re ali za cja ta otrzy ma tym sa mym na gro dę in ter nau tów ufun do wa -
ną przez Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go. Kon kurs Naj lep sza Prze -
strzeń Pu blicz na Wo je wódz twa Ślą skie go pro mu je wy so kiej ja ko ści
prze strze nie pu blicz ne sprzy ja ją ce two rze niu na sze go oto cze nia pięk -
niej szym, a wo je wódz twa ślą skie go bar dziej kon ku ren cyj nym oraz
na gra dza ich pro jek tan tów. W te go rocz nej edy cji do kon kur su za kwa -
li fi ko wa no 25 re ali za cji. Więk szość re ali za cji ma cha rak ter re kre acyj -
no -spor to wy z ele men ta mi edu ka cyj ny mi, sprzy ja ją cy wy po czyn ko wi,
ak tyw no ści ro dzin nej i in te gra cji spo łecz nej. W kon kur sie o ty tuł naj -
lep szych sta nę ły za rów no prze bu do wa ne, zmo der ni zo wa ne ist nie ją ce
już obiek ty i prze strze nie, któ rym nada ne zo sta ły no we funk cje, jak
rów nież no we in we sty cje. W kon kur sie na gro dy są przy zna wa ne nie -
za leż nie przez in ter nau tów oraz ju ry kon kur so we. Z je go wer dyk tem
za po zna my się w paź dzier ni ku br. w ra mach or ga ni zo wa nej do rocz nej
kon fe ren cji Fo rum Prze strze ni. W trak cie kon fe ren cji wrę czo ne zo sta -
ną na gro dy i wy róż nie nia w kon kur sach: Naj lep sza Prze strzeń Pu blicz -
na Wo je wódz twa Ślą skie go 2017, Ar chi tek tu ra Ro ku (kon kurs Sto wa -
rzy sze nia Ar chi tek tów Pol skich) oraz Naj lep sza pra ca dy plo mo wa
i kur so wa z za kre su urba ni sty ki, go spo dar ki prze strzen nej i zrów no wa -
żo ne go roz wo ju (kon kurs To wa rzy stwa Urba ni stów Pol skich pod Pa -
tro na tem Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go).

Pa ni Agniesz ka Dec ‐Mi chal ska
peł ni obo wiąz ki dy rek to ra Bi blio te ki Ślą skiej

KA TO WI CE. W związ ku z wy ga śnię ciem w dniu 31.07.2018 kon -
trak tu prof. zw. dr hab. Ja na Malic kie go na peł nie nie funk cji Dy rek -
to ra Bi blio te ki Ślą skiej Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go ogło sił kon -
kurs i za pro sił do skła da nia przez kan dy da tów za mie rza ją cych
ubie gać się o to sta no wi sko nie zbęd nej do ku men ta cji kon kur so wej. 

Uchwa łą z dnia 31.07.2018 Za rząd z dniem 1.08.2018 po wie rzył
Pa ni Agniesz ce Dec -Mi chal skiej peł nie nie obo wiąz ków dy rek to ra Bi -
blio te ki Ślą skiej w Ka to wi cach do cza su po wo ła nia dy rek to ra tej in -
sty tu cji, jed nak że na okres nie dłuż szy niż rok.

Pa ni Alek san dra Ga jew ska
dy rek tor ką Te atru Roz ryw ki w Cho rzo wie

CHO RZÓW. Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go po wo łał Pa nią Alek -
san drę Ga jew ską na sta no wi sko dy rek to ra Te atru Roz ryw ki w Cho -
rzo wie z dniem 1 wrze śnia 2018 r. na okres czte rech se zo nów ar ty -
stycz nych tj. od 1 wrze śnia 2018 r. do 31 sierp nia 2022 r.

Pan Ro bert Ta lar czyk
dy rek to rem Te atru Ślą skie go

KA TO WI CE. Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go po wo łał po now nie,
na ko lej ne se zo ny te atral ne Pa na Ro ber ta Ta lar czy ka na sta no wi sko
dy rek to ra Te atru Ślą skie go im. Sta ni sła wa Wy spiań skie go w Ka to wi -
cach z dniem 1 wrze śnia 2018 r. na okres pię ciu se zo nów ar ty stycz -
nych tj. od 1 wrze śnia 2018 r. do 31 sierp nia 2023 r.

Ni ki for. Sa mot ność w Kry ni cy.
50 ob ra zów w 50. rocz ni cę śmier ci ar ty sty.

KA TO WI CE. Mu zeum Hi sto rii Ka to wic do 12 sierp nia br. pre zen to -
wać bę dzie 50 ob ra zów po cho dzą cych ze zbio rów: Mu zeum Okrę go -
we go w No wym Są czu, Mu zeum Miej skie go w Za brzu i Mu zeum im.
Jac ka Mal czew skie go w Ra do miu, ma la rza któ ry pod pi sy wał za wsze
swe ob ra zy sło wa mi: „NI KI FOR MA LARZ – NI KI FOR AR TY STA”
i pod tym wła śnie imie niem wszedł na za wsze do hi sto rii sztu ki pol -
skiej i świa to wej. Po słu gi wał się szkol ny mi akwa re la mi i kred ka mi,
gdyż nie by ło go stać na pro fe sjo nal ne far by, pędz le i ołów ki. Ma lo wał
na tym, co wpa dło mu w rę ce: na sta rych ze szy tach, pla ka tach, dru kach,
pa pie rze do wy ci na nek, pa pie rze pa ko wym, tek tu rze czy na wet na opa -
ko wa niach po pa pie ro sach. Wy ko ny wał szkic ołów kiem, na stęp nie
wy peł niał go ko lo rem, pod pi sy wał ob ra zek, a na od wro cie dzie ła przy -
sta wiał spe cjal ną pie cząt kę. Uwiecz niał kra jo bra zy zŁem kowsz czy zny:
ar chi tek tu rę sta cji ko le jo wych, mia ste czek, ma lo wał cy kle ob ra zów
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przed sta wia ją cych urzę dy i fa bry ki do la rów, kry nic kie wil le i pen sjo -
na ty, cer kwie, ko ścio ły i sy na go gi, wnę trza kuch ni, po sta cie świę tych,
ku ra cju szy i zna jo mych, sce ny woj sko we, a tak że bar dzo in te re su ją ce
au to por tre ty, na któ rych przed sta wiał sie bie ja ko ko goś waż ne go, miał
bo wiem świa do mość, że jest AR TY STĄ. Praw do po dob nie na ma lo wał
kil ka dzie siąt ty się cy ob ra zów. Nie ste ty więk szość z nich zo sta ła znisz -
czo na – spa lo na (z oba wy przed za ra że niem gruź li cą) – lub za gi nę ła.
Wy sta wa Ni ki for. Sa mot ność w Kry ni cy uka zu je 50 prac ar ty sty, któ re
przed sta wia my w 50. rocz ni cę je go śmier ci (Ni ki for: Epi fa niusz Drow -
niak 1895–1968). To za le d wie uła mek z bo ga te go do rob ku ma la rza.
War to spoj rzeć na je go pra ce nie tyl ko pod ką tem sa mej tech ni ki ma -
lo wa nia, ale tak że po przez je go nie zwy czaj ną bio gra fię.

Ka to wi ce sta ły się Mia stem Schro nie nia
dla prze śla do wa nych ar ty stów

KA TO WI CE. Ka to wi ce sta ły się Mia stem Schro nie nia dla prze śla -
do wa nych ar ty stów. List in ten cyj ny w tej spra wie pod pi sa li, pod -
czas XII Kon gre su Miast Kre atyw nych UNE SCO #Kra ko wi ce 2018,
pre zy dent Ka to wic Mar cin Kru pa oraz Hel ge Lun ge, pre zes za rzą du
ICORN – Mię dzy na ro do wej Sie ci Miast Schro nie nia. Ka to wi ce sta -
ły się czwar tym, obok Kra ko wa, Wro cła wia i Gdań ska, pol skim mia -
stem w Mię dzy na ro do wej Sie ci Miast Schro nie nia, do któ rej na le żą
rów nież Bruk se la, Am ster dam, Bar ce lo na, Frank furt, Mia mi, Pa ryż,
Sztok holm, Ko pen ha ga, Mek syk. ICORN to or ga ni za cja sku pia ją ca,
mia sta i re gio ny ofe ru ją ce schro nie nie dla prze śla do wa nych ar ty stów.
Zo sta ła po wo ła na w 2005 ro ku z ini cja ty wy m.in. PEN In ter na tio nal,
Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Wy daw ców, Mię dzy na ro do we -
go Sto wa rzy sze nia Bi blio tek. Współ pra cu je z Amne sty In ter na tio nal,
a jej sie dzi bą jest nor we skie Sta van ger. – Ce lem or ga ni za cji jest za -
pew nie nie bez piecz nych i od po wied nich wa run ków dla ży cia i pra -
cy dla tych, któ rych twór czość sta ła się przy czy ną ich po li tycz ne go
prze śla do wa nia. Każ dy ar ty sta, twór ca kul tu ry, któ ry jest prze śla do -
wa ny w swo im kra ju za miesz ka nia, mo że wy stą pić o ob ję cie ochro -
ną przez ICORN, a my sta ra my się za pew nić mu bez pie czeń stwo nie
tyl ko by to we, ale przede wszyst kim twór cze, w ra mach sie ci Miast
Schro nie nia – mó wił Hel ge Lun ge, pre zes za rzą du ICORN.

Rok 2019 bę dzie Ro kiem Po wstań Ślą skich

WAR SZA WA/KA TO WI CE. Sejm przy jął uchwa łę w spra wie usta no -
wie nia ro ku 2019 Ro kiem Po wstań Ślą skich. W ten spo sób Par la ment
chciał wy ra zić „wdzięcz ność za wkład po ko leń lu du ślą skie go w wal -
kę o nie pod le głość Rze czy po spo li tej, a po tem Jej od bu do wę, oraz
za wy war cie istot ne go wpły wu na kształt gra nic od ro dzo ne go i nie -
pod le głe go pań stwa pol skie go”.

Jak czy ta my w uchwa le: „dzię ki zry wom po wstań ców ślą skich,
na któ rych cze le sta li Woj ciech Kor fan ty oraz Al fons Zgrzeb niok, ich
de ter mi na cji oraz hoj nej da ni nie krwi zna czą ca część Gór ne go Ślą -
ska zo sta ła w 1922 r. osta tecz nie włą czo na do od ra dza ją cej się II Rze -
czy po spo li tej”. W do ku men cie tym pod kre ślo no tak że, że „Po wsta -
nia Ślą skie sta no wią jed ną z naj pięk niej szych kart w dzie jach na ro du
pol skie go, a pa trio tyzm po wstań ców, ich umi ło wa nie pol sko ści,
roz są dek oraz hart du cha two rzą cią gle ak tu al ny wzo rzec do na śla -
do wa nia”.

Za uchwa łą gło so wa ło w 418 po słów, prze ciw by ło 2, od gło su
wstrzy mał się 1 po seł.

Pa tro na mi ro ku 2019 bę dą tak że Gu staw Her ling -Gru dziń ski, An -
na Wa len ty no wicz, Sta ni sław Mo niusz ko oraz in ne wy da rze nie
– Unia Lu bel ska.

Sa mo rząd Ka to wic przej mie
uni ka to we obiek ty szy bu Po nia tow ski

KA TO WI CE. Uni ka to we obiek ty szy bu Po nia tow ski, na le żą ce go
do li kwi do wa nej ko pal ni Wie czo rek w Ni ki szow cu sta ną się wła sno -
ścią Ka to wic. Pla no wa ne jest prze ka za nie m.in. bu dyn ku szy bu i kon -
struk cji wie ży wy cią go wej, bu dyn ku ma szy ny wy cią go wej oraz
dwóch bu dyn ków wen ty la to rów. Część prze ka zy wa nych obiek tów
jest ob ję ta ochro ną kon ser wa tor ską. Naj star sze obiek ty szy bu Po nia -
tow ski po wsta wa ły w po cząt kach XX wie ku (1906-1912). Szyb był
czyn ny do ro ku 2017, słu żąc w ostat nim okre sie głów nie ja ko tzw.
szyb pod sadz ko wy – trans por to wa no nim ma te ria ły. Szyb na le żał 85

do ka to wic kiej ko pal ni Wie czo rek, któ ra w koń cu mar ca te go ro ku,
po po nad 190 la tach dzia łal no ści, za koń czy ła wy do by cie wę gla. To
wła śnie w są siedz twie ko pal ni Wie czo rek (do 1945 r. ko pal nia Gie -
sche) po nad 100 lat te mu wy ro sło uni ka to we osie dle ro bot ni cze,
zbu do wa ne z cha rak te ry stycz nej czer wo nej ce gły – Ni ki szo wiec, za -
li cza ny dziś do naj więk szych atrak cji tu ry stycz nych Ka to wic.

Ni ki szo wiec to kom pleks po łą czo nych ze so bą bu dyn ków z czer wo -
nej ce gły, sku pio nych wo kół cen tral ne go pla cu z neo ba ro ko wym ko -
ścio łem św. An ny. Osie dle zna ne jest m.in. z licz nych fil mów o Gór -
nym Ślą sku. Od sze ściu lat Ni ki szo wiec jest Po mni kiem Hi sto rii.

Za me czek my śliw ski w Prom ni cach
czę ścią Mu zeum Zam ko we go w Pszczy nie

PSZCZY NA. Wy jąt ko wej uro dy Za me czek My śliw ski w Prom ni cach
sta nie się czę ścią Mu zeum Zam ko we go w Pszczy nie. Skarb Pań stwa
wła śnie prze ka zał ten ma ją tek nie od płat nie. To za by tek na ska lę eu -
ro pej ską, do te go zna ko mi cie za cho wa ny do na szych cza sów, choć wy -
ma ga już po waż ne go re mon tu. Do tej po ry w prze pięk nych wnę -
trzach daw nej re zy den cji ksią żąt pszczyń skich pro wa dzo na by ła
dzia łal ność ga stro no micz na i ho te lo wa. Dy rek tor Mu zeum Zam ko we -
go w Pszczy nie, Ma ciej Kluss za po wia da, że przed sta wio ny zo sta nie
tam ca ły oby czaj my śliw ski z cha rak te ry stycz ną kuch nią. Za cho wa -
ły się tro fea, prze pi sy ku li nar ne z tam tych cza sów. Na dal prze wi dzia -
na jest w nim dzia łal ność ga stro no micz na, więc bę dą mo gły się od by -
wać wiel kie im pre zy biz ne so we, jak do tej po ry. Naj waż niej szy jest
te raz re mont m.in. przy łą czeń ener ge tycz nych fun da men tów, po szy -
cia da cho we go i oto cze nia. Koszt tych prac osza co wa no na oko ło 10
mln zł. Ca ły ma ją tek prze ję ty od Skar bu Pań stwa – a więc Za me czek
My śliw ski po ło żo ny w pszczyń skim le sie, daw na ksią żę ca wo zow nia
i ga jów ka, 2 ha zie mi wy ce nio no na 58 mln zł.

Re no wa cja Pa ła cu Rhe in ba be nów
w Sie mia no wi cach Ślą skich

SIE MIA NO WI CE ŚL. Re wi ta li za cja Pa ła cu Rhe in ba be nów – któ ry
od XVI wie ku był sie dzi bą ary sto kra tycz nych wła ści cie li – roz po czę -
ła się w 2017 ro ku. Od no wio no ele wa cję i sztu ka te rie, wy mie nio no
po kry cie da chu, okna i pod ło gę ta ra su, za izo lo wa no fun da men ty.
Kosz ty – oko ło 3,3 mln zł, po kry to z bu dże tu mia sta. Od po ło -
wy XX wie ku, dzię ki me ce na to wi ko pal ni „Mi chał” i „Sie mia no wi -
ce”, pa łac peł nił funk cję ośrod ka spo łecz no -kul tu ral ne go. W 2009 ro -
ku zo stał prze ję ty przez gmi nę Sie mia no wi ce Ślą skie. Od 2016 ro ku
jest sie dzi bą od dzia łu Sie mia no wic kie go Cen trum Kul tu ry.

Te atr Dzie ci Za głę bia ze wspar ciem Mi ni stra Kul tu ry

BĘ DZIN. Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go bę dzie
współ pro wa dzi ło Te atr Dzie ci Za głę bia im. Ja na Do rma na. W ra mach
wspól ne go pro wa dze nia Te atru Dzie ci Za głę bia Mi ni ster stwo prze ka -
zy wać bę dzie na dzia ła nie pla ców ki co naj mniej 520 tys. zł rocz nie. Mi -
ni ster Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, któ ry pod kre ślił przy tym, jak

Zdję cie udo stęp nio ne przez Wy dział Kul tu ry, Pro mo cji i Spor tu
Urzę du Mia sta Czę sto cho wy, autor: Mar cin Szczy gieł
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du żą ro lę Te atr Dzie ci Za głę bia im. Ja na Do rma na od gry wa w re gio nie.
Jak za zna czył mi ni ster Gliń ski, jest to już czwar ta in sty tu cja na te re nie
wo je wódz twa ślą skie go współ pro wa dzo na przez Mi ni ster stwo. Re sort
wspie ra już bo wiem Na ro do wą Or kie strę Sym fo nicz ną Pol skie go Ra -
dia, a tak że od nie daw na Ze spół Pie śni i Tań ca „Śląsk” im. Sta ni sła wa
Ha dy ny oraz Au kso, czy li Or kie strę Ka me ral ną Mia sta Ty chy. Ce lem
pod pi sa nej dzi siaj umo wy o współ pro wa dze nie jest wspar cie Te atru
i umoż li wie nie in sty tu cji peł ne go wy ko rzy sta nia po ten cja łu ar ty stycz -
ne go oraz za pew nie nie jej roz wo ju, a tak że zwięk sze nie moż li wo ści
twór czych. Te atr Dzie ci Za głę bia to za ło żo ny przez Ja na Do rma na
lal ko wy teatr dla naj młod szych, któ ry roz po czął swo ją dzia łal ność
w 1945 r. pod na zwą Mię dzysz kol ny Te atr Dziec ka w So snow cu.
W 1950 r. pla ców ka zo sta ła prze nie sio na do Bę dzi na, a rok póź niej
otrzy ma ła dzi siej szą na zwę. Te atr Dzie ci Za głę bia przez la ta uzna wa -
ny był za jed ną z naj lep szych scen dzie cię cych w kra ju i na świe cie.

„Wy obraź nia to nie kłam stwo”

CZĘ STO CHO WA. 16 lip ca w OPK Gau de Ma ter od by ło się spo tka -
nie z Ma nu elą Gret kow ską. Był to ko lej ny li te rac ki po nie dzia łek przy -
go to wa ny w ra mach ak cji Ale je – tu się dzie je! W sa li zgro ma dzi ło
się wie lu czę sto cho wian, mi ło śni ków sty lu oraz zwo len ni ków gło szo -
nych przez au tor kę po glą dów. Roz mo wa o li te ra tu rze oraz współ cze -
snym świe cie by ła nie zwy kle in te re su ją ca i emo cjo nal na.

Gret kow ska, pi sar ka, oso ba nie zwy kle ak tyw na me dial nie, wy róż -
nio na ty tu łem dok tor ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Ka li for nij skie go
w Ber ke ley, opo wia da ła o ku li sach po wsta wa nia po wie ści, pla nach
na przy szłość, zre ali zo wa nych i nie zre ali zo wa nych po my słach li te -
rac kich i fil mo wych, o eks pe ry men tach so cjo lo gicz nych oraz o warsz -
ta tach pi sa nia. Po za tym oce ni ła pol ską po li ty kę, uwzględ nia jąc ro -
lę ma ni pu la cji, za an ga żo wa nie mło dych oraz spo sób ich edu ko wa nia.
Po le ca ła też po pu lar no nau ko wą se rię „Pró szyń ski i Ska Na ścież kach
na uki”, któ ra w spo sób ja sny i przy stęp ny ob ja śnia współ cze sny
świat. We dług pi sar ki tyl ko wie dza o współ cze snych na uko wych
od kry ciach po zwa la czło wie ko wi ro zu mieć rze czy wi stość, tak że
spo łecz ną. Jej naj więk szym stra chem jest tkwie nie w XIX wie ku,
men tal nie, po li tycz nie, świa to po glą do wo.

Roz mo wa li te rac ka do ty czy ła de biu tu Gret kow skiej re ko men do wa -
ne go przez Cze sła wa Mi ło sza oraz ko lej nych jej utwo rów. Au tor ka
opo wia da ła o ro li pi sa rza w spo łe czeń stwie, prze ła my wa niu ko lej nych
ta bu, spo so bie kształ to wa nia wi ze run ku współ cze snej ko bie ty oraz
po dej mo wa nym te ma cie in tym no ści. Jej zda niem jed nym z obo -
wiąz ków twór ców jest kon stru owa nie za po mo cą wy obraź ni wy da -
rzeń moż li wych i praw dzi wych, by umoż li wić czy tel ni kom zro zu mie -
nie rze czy wi sto ści.

Czę sto chow scy pla sty cy o eko lo gii

CZĘ STO CHO WA. W Sa li Ślą skiej Miej skiej Ga le rii Sztu ki do 15 lip -
ca moż na by ło oglą dać wy sta wę przy go to wa ną przez pla sty ków
Uni wer sy te tu w Czę sto cho wie Oikos -… Po sta wy twór cze wo bec za -
gad nie nia eko lo gii w sztu kach pla stycz nych. By ła ona jed nym z wy -
da rzeń Mię dzy na ro do we go Trien na le Gra fi ki – Kra ków 2017. Po ka -
za ne pra ce wy ko na no tech ni ką: in ta glio, akwa for ty, su chej igły, chi ne
col le, se ri gra fii, ale rów nież fu sin gu (Szkla ne re lie fy struk tu ral ne
Věra Vej so va). Po ka za no też in sta la cje.

Ar ty ści de fi nio wa li eko lo gię ja ko: po szu ki wa nie spo ko ju we wnętrz -
ne go, kon tem pla cję przy ro dy i pej za żu (Hel go land Ali ny Jac kie wicz -
-Kacz ma rek), na mysł nad struk tu rą mia sta (Map py Ka ta rzy ny Win -
czek), bu dow la mi i ich zna cze niem. Za da wa li też py ta nia o po wsta nie
czło wie ka i świa ta, pro ces two rze nia, zmia ny w eko sys te mie.

Wy sta wa by ła do sko na łą oka zją, by po dzi wiać dzie ła, wraż li wość
i tech ni kę ar ty stów, lecz rów nież za sta no wić się nad miej scem czło -
wie ka w świe cie, tym współ cze snym i nie co daw niej szym, pro ce sem
prze mi ja nia i wciąż roz gry wa ją cej się me ta mor fo zy (pra ce Igo ra
Ben cy En glish crow).

W obiek ty wie Bek siń skie go

CZĘ STO CHO WA. Do 7 paź dzier ni ka w Sa li Po ple ne ro wej Miej skiej
Ga le rii Sztu ki w Czę sto cho wie moż na oglą dać oko ło 100 fo to gra -
fii, 30 ry sun ków oraz 25 ob ra zów Zdzi sła wa Bek siń skie go z ko lek -
cji An ny i Pio tra Dmo chow skich. Pra ce po wsta ły tuż po ukoń cze niu

przez ar ty stę ar chi tek tu ry, choć fo to gra fią in te re so wał się on jesz cze
w cza sie II woj ny świa to wej. Od 1955 ro ku był człon kiem sa noc kie -
go od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go, współ pra co wał
z Je rzym Lew czyń skim oraz Bro ni sła wem Schlab sem (wspól ne wy -
sta wy w 1958 i 1959 ro ku).

Fo to gra fie ma ją cha rak ter nie oczy wi sty. W ka drze Bek siń skie go
rze czy wi stość na bie ra in nych zna czeń, a brak ty tu łu za chę ca do me -
ta fo rycz nych od czy tań. Zo ba czy my na zdję ciach frag men ty po sta ci
(w tym ar ty sty oraz je go żo ny, Zo fii), bu dyn ków oraz ja kichś przed -
mio tów, któ re na co dzień umknę ły by mo że na szej uwa dze. Znaj du -
ją się one w cen trum ka dru al bo na je go obrze żach, co bu du je od mien -
ne na pię cia z tłem, któ re cza sa mi ura sta do ran gi głów ne go te ma tu.
To za pis wraż li wo ści mło de go ar ty sty, je go spo so bu po strze ga nia
świa ta oraz świa do mość kształ to wa nia ob ra zu.

Jed nym z te ma tów prac jest struk tu ra, ujaw nia na w ogro dze niach,
fak tu rze tka nin, bu dyn kach, oraz jej prze mia ny w cza sie. Uszko dze -
nia nisz czą po rzą dek, eks po nu jąc prze mi jal ność świa ta. To je den
z naj waż niej szych te ma tów dla ma lar stwa Bek siń skie go.

Ju ra w obiek ty wie mło dzie ży

CZĘ STO CHO WA. W Pa wi lo nie Wy sta wo wym w par ku im. Sta ni -
sła wa Sta szi ca moż na by ło oglą dać pra ce, któ re wpły nę ły na II kon -
kurs fo to gra ficz ny Ju raj ska przy ro da w obiek ty wie dla dzie ci i mło -
dzie ży szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych.
Wy da rze nie by ło spo so bem upo wszech nie nia re gio nu, ale rów nież
upa mięt nie nia Pro fe so ra Ja nu sza He reź nia ka. Or ga ni za to rem kon -
kur su był Dział Przy ro dy Mu zeum Czę sto chow skie go.

Ju ry pod prze wod nic twem Krzysz to fa Pierz gal skie go przy zna ło
Grand Prix oraz ty tuł Mło de go Fo to gra fa Ju raj skiej Przy ro dy 2017 Ju -
li cie Po li ciń skiej za pra cę Stud nia je sie ni. Zwy cięz ca mi po szcze gól -
nych ka te go rii wie ko wych zo sta li: Alek san dra Stem plew ska (szko ła
pod sta wo wa), Bar tosz Ża czek (gim na zjum), Alek san dra Ta łaj (szko -
ła po nad gim na zjal na).

Po ka za ne pra ce ujaw nia ją za in te re so wa nie przy ro dą dzie ci i mło -
dzie ży oraz po dej mo wa ne przez nich po szu ki wa nia warsz ta to we
w za kre sie po słu gi wa nia się apa ra tem czy kom pu te ro wej ob rób ki
zdjęć. Mło dzi fo to gra fi cy utrwa li li zwie rzę ta, de ta le przy ro dy, kra -
jo braz, w tym ele men ty ty po wo ju raj skie. Spraw dza li moż li wo ści
per spek ty wy, ze sta wia nia form i kształ tów – kasz tan na gła zie,
dmu cha wiec na to rach ko le jo wych, ka dro wa li przed mio ty aż do ich
od re al nie nia.

„Me lo dia szczę ścia chwil”

CZĘ STO CHO WA. W Ga bi ne cie Wy bit nych Czę sto cho wian Mu zeum
Czę sto chow skie go od 19 ma ja moż na by ło zo ba czyć wy sta wę
Me lo die mi ło ści po świę co ną zmar łe mu sie dem lat te mu Ja nu szo wi
Gniat kow skie mu, zor ga ni zo wa ną z oka zji je go 80. uro dzin. Ar ty sta
uro dził się we Lwo wie 6 czerw ca 1928 ro ku. Nad przy go to wa niem
eks po zy cji czu wa ła Kry sty na Ma cie jew ska, dru ga żo na ar ty sty, zwią -
za na m.in. ze Stu denc kim Te atrem Sa ty ry ków.

Wy sta wa do ku men to wa ła chwi le naj więk szej po pu lar no ści Gniat -
kow skie go od lat 50. XX wie ku, gdy na je go kon cer ty przy cho dzi ły
ty sią ce wi dzów. By ły zdję cia, pro gra my, afi sze kra jo we i za gra nicz -
ne tras kon cer to wych, na gro dy i od zna cze nia, pa miąt ki po da ro wa ne
przez przy ja ciół, m.in. anioł wy ko na ny przez Kry sty nę Sien kie wicz.
Po ka za no też oso bi ste pa miąt ki: ro ga tyw kę z cza sów II woj ny świa -
to wej, ko stiu my, ka pe lu sze i ża bo ty, eks po na ty z ko lek cji cytr, ulu -
bio ny sto lik oraz fo tel, rocz ni ki cza so pism. 

Ar ty sta miesz kał w Po ra ju, gdzie od 2007 ro ku or ga ni zo wa ny jest
Fe sti wal Pio se nek Ja nu sza Gniat kow skie go.

KRÓT KO:

CZĘ STO CHO WA

■ 20–22 lip ca w trzech po dwór kach przy Al. NMP od by wał się
Week end Kul tu ry Nie za leż nej; wy stą pi li Fran cis Tu an, Ma rvin ca,
Sor ja Mor ja, San ta Bar ba ra oraz Ja błon ka;
■ 21 lip ca w Se cie i Ga la re cie za gra li Frank Par ker Jr., Bar tek Bed -

na rek oraz Mi chał Ostal ski;
■ 23 lip ca w OKF Ilu zja od by ło się spo tka nie z Ka zi kiem Sta szew -

skim i Wie sła wem We is sem na te mat ksią żek Ka zik. Bia ła księ ga oraz
Kult. Bia ła księ ga.
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Janusz Różewicz, Wiersze,
Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa
Słowaków w Polsce,
Kraków 2018

Marian Kisiel, Pożegnania,
Wydawnictwo Miniatura,
Kraków 2018

Jacek Molęda, Kołyska Newtona,
Fundacja Otwartych Na Twórczość Font,
Poznań 2018

Mirosław Osowski, W krainie
dzieciństwa – wspomnienia
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu, 2018

Jerzy Waksmański,
Bractwo skrobiących,
„Śląsk” Sp. z o.o.
Wydawnictwo Naukowe,
Katowice 2018

Album – katalog wystawy
„100 x 100. Nasze stulecie”. 
Agnieszka Bartków, Urszula Batko,
Mieczysław Dobkowski, Maciej Droń,
Anna Grabińska-Szczęśniak,
dr Przemysław Jagieła, Leszek Jodliński,
Helena Kisielewska, Małgorzata Kłych,
dr Joanna Lusek, Iwona Mohl.
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2018

K S IĄŻK I  N A D E SŁA N E
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MA JA OSTROW SKA uro dzi ła się je de ‐
na ście lat te mu w Ka to wi cach, ale te raz

miesz ka w do mu z du żym ogro dem

w Kra ko wie. Uwiel bia ma lo wać, a jej

ob ra zy to ca łe świa ty, w któ rych zwie ‐
rzę ta i ro śli ny, a na wet chmu ry i wo da,

czu ją się bez piecz ne i swo bod ne, nie

nie po ko jo ne obec no ścią lu dzi. Są to

z re gu ły du że for ma ty, płót na o wy mia ‐
rach 130x100 cm lub więk sze. Te dwa,

za pre zen to wa ne obok zaj mu ją nie mal

ca łą ścia nę. 

Ma ja ry su je tak że na nie wiel kich kart ‐
kach, two rzy książ ki gra ficz ne, za peł ‐
nia jąc ry sun ka mi ca łe bru lio ny. Ich bo ‐
ha te ra mi nie odmien nie są zwie rzę ta,

te praw dzi we i te wy my ślo ne. Au tor ka

mó wi, że naj bar dziej in te re su ją ją w ru ‐
chu, w bie gu, w swo bod nych po zy ‐
cjach, kie dy są szczę śli we. Za py ta na, co

jest dla niej naj waż niej sze, mó wi, że
chcia ła by, że by nikt ich nie krzyw dził.
Za sta na wia się. 

W koń cu, za py ta na o swo je ob ra zy

opo wia da jed nak nie o nich, ale o swo ‐
im przy ja cie lu, ko cie o imie niu Pa sek:

„Po szłam za Pa siem w ten dru gi ogród,

za pro wa dził mnie do krza ków, w któ re

też za nim we szłam. Pa siu coś tam po ‐
ga dał so bie, po tem wy szli śmy. I za czął
pa dać deszcz. I Pa siu za czął bie gać, a ja

za nim i to by ło ta kie strasz nie ma gicz ‐
ne, by ły ta kie po wią za nia. I jesz cze by ‐
ło wte dy słoń ce w desz czu. Ta ka mgieł ‐
ka. Ja by łam bo so, a Pa sek…ni gdzie nie

od cho dził. To by ła ta ka chwi la tak jak ‐
by jed na, je dy na. I po czu łam się tak ja ‐
koś ina czej, tak jak by – wol na”. 

Światy

Maji Ostrowskiej

MARIA KORUSIEWICZ

Wielki ocean

Myszka Rurka
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