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MIA STA KA TO WI CE
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Z
na my wie le miast cha rak te ry zo wa ‐
nych wg ja kie goś atry bu tu np. mia sto

dzwo nów (Stras burg), sied miu wzgórz,
wiecz ne mia sto (Rzym), mia sto słoń ca
(Ba al bek), za ka za ne mia sto (Lha sa), stu
wież (Pa wia) lub hi sto rii: np. mia sto Kra ‐
ka. Kie dyś mia sta sta ra no się pla no wać wg
ja kichś z gó ry usta lo nych kon cep cji (Cam ‐
pa nel la: Ci vi tas so lis, O. Nie mey er, L. Co ‐
sta: Bra si lia), dba jąc o na sy ce nie wie lo ma
sym bo la mi: głów nych pla ców mia sta,
ukła du ulic, bram. W Pol sce za pro jek to wa ‐
no w ty po wym dla miast prze my sło wych
sty lu np. Ty chy, No wą Hu tę. Mia sto mia ‐
ło być sym bo lem wła dzy, bez pie czeń ‐
stwa, po rząd ku i do bro by tu. Re alia za zwy ‐
czaj od bie ga ły od owych ide ali stycz nych
za ło żeń, ży wioł urba ni za cji zwy cię żał za ‐
zwy czaj każ dą kon cep cję. 

Ka to wi ce to by ło mia sto bez przy miot ‐
ni ko we. Po wsta łe na skrzy żo wa niu prze ‐
ci na ją cych się nie mal że pod ką tem pro ‐
stym trak tów (pn.‐pd., wsch.‐zach.)
w są siedz twie sta wu, hu ty, karcz my i dwo ‐
ru, z wy bu do wa ną w po ło wie XIX wie ku li ‐
nią ko le jo wą dzie lą cą mia sto na dwie
po ło wy (pn ‐pd) by ło sym bo lem po tę gi ży ‐
wio ło wo roz ra sta ją ce go się prze my słu,
spraw czej si ły fi nan sów, tech ni ki ko rzy sta ‐
ją cej z bo gactw tej zie mi i za so bów si ły ro ‐
bo czej ubo giej lud no ści rol ni czej gar ną cej
się do mia sta w po szu ki wa niu god nych
per spek tyw ży cio wych dla sie bie i swo ich
po tom nych. Cią gle mło de, am bit ne spo ‐
łe czeń stwo ro dzą ce go się prze my sło we ‐
go mia sta (pra wa miej skie uzy ska ło
w 1865), któ re roz ra sta jąc się te ry to rial ‐
nie i wchła nia jąc oko licz ne miej sco wo ści
po mna ża ło swą pra cą bo gac twa i do ro bek
naj pierw pań stwa pru skie go, w okre sie
mię dzy wo jen nym II Rze czy po spo li tej,
przez 45 lat PRL i dziś wol nej Rze czy po spo ‐
li tej Pol skiej.

Lecz te raz już nie jest to mia sto bez przy ‐
miot ni ko we. Na kła dem wiel kiej pra cy
wie lu dzia ła czy go spo dar czych i spo łecz ‐
nych, ani ma to rów kul tu ry, władz sa mo rzą ‐
do wych mia sto zy sku je no we atry bu ty, jest
mia stem uni wer sy tec kim, wie le kon tro ‐

wer sji bu dzi ło uku te nie daw no no we ha ‐
sło Ka to wic – Mia sta Ogro dów, nie bu dzi
sprze ci wu na zwa nie sto li cy wo je wódz twa
ślą skie go Mia stem Mu zy ki UNE SCO, ostat ‐
nio sta je się Mia stem e’spor tu, na mo cy
pod pi sa nych po ro zu mień i de kla ra cji jest
mia stem Schro nie nia dla prze śla do wa ‐
nych ar ty stów, ba uzy ska ło tak że ty tuł naj ‐
bar dziej oby wa tel skie go mia sta w re gio ‐
nie. Za po wie dzia na bu do wa Ślą skie go
Cen trum In no wa cji w Ka to wi cach jest ko ‐
lej nym waż nym pro jek tem mo de lu ją cym
ob li cze sto li cy me tro po lii.

Mia sto mu si peł nić róż no rod ne funk ‐
cje wo bec swo ich oby wa te li, im le piej je
wy peł nia, im bar dziej sprzy ja pod no ‐
sze niu na wyż szy po ziom ja ko ści ży cia je ‐
go miesz kań ców – tym sil niej oni z nim
się iden ty fi ku ją, ze swo im zur ba ni zo wa ‐
nym oto cze niem. Im le piej pre zen tu je
się na are nie ogól no pol skiej tym ta więź
chęt niej jest przez oby wa te li wy ra ża na
i de mon stro wa na. Wiel kie im pre zy go spo ‐
dar cze, kon gre sy, czy mię dzy na ro do we
kon fe ren cje or ga ni zo wa ne w mie ście
pod no szą pre stiż nie tyl ko władz lecz
i miesz kań ców, któ rzy in te gru jąc się w ra ‐
mach spo łecz no ści gmin nej jesz cze efek ‐
tyw niej po tra fią wpły wać na roz wój mia ‐
sta i współ de cy do wać o re ali zo wa nej
przez sa mo rząd po li ty ce miej skiej, in we ‐
sty cyj nej, ko mu ni ka cyj nej, zdro wot nej,
edu ka cyj nej, kul tu ral nej i wie lu in nych – by
wresz cie wy pro mo wać pięk ne, cho ciaż
mo że nie co ba nal ne okre śle nie: Mo je
Mia sto. Każ de go ro ku, we wrze śniu Ka to ‐
wi ce ob cho dzą swo je uro dzi ny, dla te go
ten nu mer „Ślą ska” po świę ca my Na sze mu

Mia stu.

Wrze sień to mie siąc bo ga ty w po świę ‐
co ne róż nym oko licz no ściom upa mięt nia ‐
ją cym je dni: 8.09: Mię dzy na ro do wy Dzień
Pi śmien nic twa, Wal ki z Anal fa be ty zmem
Świa to wy Dzień Umie jęt no ści Czy ta ‐
nia; 15.09: Mię dzy na ro do wy Dzień De mo ‐
kra cji, 17.09: Dzień Sy bi ra ka; 20.09: Dzień
Środ ków Spo łecz ne go Prze ka zu; 21.09:
Mię dzy na ro do wy Dzień Po ko ju; 22.09: Eu ‐
ro pej ski Dzień bez Sa mo cho du; 27.09:
Świa to wy Dzień Tu ry sty ki.

Za wsze bę dzie my pa mię tać i wspo mi ‐
nać 1.09.1939 ro ku – dzień na pa du na Pol ‐
skę hi tle row skich Nie miec, oraz 17 wrze ‐
śnia 1939 ro ku – da tę wkro cze nia i agre sji
Ar mii Czer wo nej.

Ale zda rzy ło się, że wrze śnio wa po ra raz
nam sprzy ja ła: w 1683 ro ku pod Wied niem
zo sta ła roz bi ta ob le ga ją ca sto li cę ce sar ‐
stwa ar mia Im pe rium Osmań skie go po ko ‐
na na przez woj ska ko ali cji pol sko‐nie ‐
miec kiej z kró lem Ja nem III So bie skim
na cze le; w 1783 za war to po kój pa ry ski
koń czą cy woj nę o nie pod le głość Sta nów
Zjed no czo nych, Wiel ka Bry ta nia uzna ła
wów czas nie pod le głość 13 swo ich zbun ‐
to wa nych ko lo nii; w 1828 za mor do wa ny
zo stał Zu lus Cza ka, bo ha ter ski przy wód ca
wal czą cych o wol ność ple mion zu lu skich;
we wrze śniu 1938 na po li go nie NKWD
w Bu to wie zo sta li roz strze la ni pol ski
po eta Bru no Ja sień ski, au tor po wie ści
Pa lę Pa ryż i ro syj ski eko no mi sta Ni ko łaj
Kon dra tiew twór ca teo rii cy kli ko niunk tu ‐
ral nych, a w Mo na chium pre mie rzy Wiel ‐

kiej Bry ta nii i Fran cji Ne vil le Cham ber la ‐
in i Edu ard Da la dier pod pi sa li z Hi tle rem
i Mus so li nim umo wę ze zwa la ją cą III Rze ‐
szy na anek sję przy gra nicz nych ob sza rów
Cze cho sło wa cji; we wrze śniu  1953 wła ‐
dze PRL uwię zi ły kar dy na ła Ste fa na Wy ‐
szyń skie go; w 1958 Is lan dia jed no stron nie
za de cy do wa ła o po więk sze niu swej stre ‐
fy wy łącz nych po ło wów z 4 do 12 mil mor ‐
skich od wy brze ża, co wy wo ła ło tzw. I woj ‐
nę dor szo wą z Wiel ką Bry ta nią; w 1968
na Sta dio nie Dzie się cio le cia w War sza wie
pod czas uro czy sto ści do żyn ko wych Ry ‐
szard Si wiec, by ły żoł nierz AK, fi lo zof – do ‐
ko nał sa mo spa le nia pro te stu jąc w ten spo ‐
sób prze ciw ko in wa zji wojsk Ukła du
War szaw skie go na Cze cho sło wa cję; 1973
we wspie ra nym przez CIA pu czu Pi no che ‐
ta zgi nął Sa lva dor Al len de, le gal nie wy bra ‐
ny pre zy dent Chi le; w 1983 w po bli żu 
Sa cha li nu ra dziec kie my śliw ce ze strze li ły
ko re ań ski sa mo lot pa sa żer ski Ko re an
Air 007; a puł kow nik Sta ni sław
Pie trow praw do po dob nie za po biegł świa ‐
to wej woj nie nu kle ar nej, na ru sza jąc pro ‐
ce du ry zi gno ro wał błęd ne wska za nia ra ‐
dziec kie go sys te mu wcze sne go ostrze ga nia
o rze ko mym wy strze le niu przez USA pię ‐
ciu ra kiet ba li stycz nych; w 1993: – ostat ‐
nie jed nost ki Pół noc nej Gru py Wojsk Ar ‐
mii Ro syj skiej opu ści ły Le gni cę; przy wód ca
Or ga ni za cji Wy zwo le nia Pa le sty ny Ja sir
Ara fat i pre mier Izra ela Ic chak Ra bin pod ‐
pi sa li w Wa szyng to nie wy ne go cjo wa ne
w Oslo po ro zu mie nia, któ re da ły po czą tek
po wo ła niu Au to no mii Pa le styń skiej 

W sfe rze kul tu ry i na uki we wrze śniu po ‐
ja wi ło się kil ka opty mi stycz nych zda rzeń:
w 1843 uka zał się pierw szy nu mer bry tyj ‐
skie go ty go dni ka „The Eco no mist”; w 1888
Geo r ge East man otrzy mał pa tent na apa ‐
rat fo to gra ficz ny i za re je stro wał znak to ‐
wa ro wy mar ki Ko dak; 1893 No wa Ze lan ‐
dia ja ko pierw sze pań stwo przy zna ła
ko bie tom czyn ne pra wo wy bor cze w wy ‐
bo rach do par la men tu; 1908 Wil liam
Du rant za ło żył we Flint w sta nie Mi chi gan
przed się bior stwo Ge ne ral Mo tors;
1933 Ra da Mi ni strów II RP wy da ła roz po ‐
rzą dze nie po wo łu ją ce Pol ską Aka de mię
Li te ra tu ry; 1948 So ichi ro Hon da za ło żył
kor po ra cję Hon da Mo tor Com pa ‐
ny; 1968 – za koń czy ły się kie ro wa ne przez
prof. Ka zi mie rza Mi cha łow skie go pra ce
nad prze no sze niem świą ty ni Ram ze ‐
sa II w Abu Sim bel; 1982 Scott Fahl man
z Car ne gie Mel lon Uni ver si ty w Pit ts bur ‐
ghu ja ko pierw szy na świ cie użył emo ti ko ‐
nów:‐(i:‐) w wy sła nej przez sie bie przez In ‐
ter net wia do mo ści; w 1993 – zre ali zo wa no
emi sję pierw sze go od cin ka se ria lu
„Z Ar chi wum X”; 1998 roz po czę to ak cję
ozna cza nia „czar ny mi punk ta mi” szcze gól ‐
nie nie bez piecz nych miejsc na pol skich
dro gach i uru cho mio no wy szu ki war kę
Go ogle; w 2008 w Eu ro pej skim Ośrod ku
Ba dań Ją dro wych CERN w po bli żu Ge ne ‐
wy uru cho mio no Wiel ki Zder zacz Ha dro ‐
nów, w któ rym po twier dzo no ist nie nie bo ‐
zo nu Hig g sa (bo skiej czą stecz ki).

TA DE USZ SIER NY 

Od Re dak to ra!

sl09s02m  18-09-20  11:41  Strona 1



3

MARTA FOX  

WA ŻĘ SŁO WA

Wa żę sło wa, jak by w każ dym by ła du sza,

ma gicz ne dwa dzie ścia je den gra mów,

de cy du ją cych o nie bie lub pie kle.

Ku lam sło wa jak ślą skie klu ski,

szu kam sed na, jak bym wie rzy ła, 

że w ję zy ku tkwi pre cy zja, 

bo ski sznyt, za mie nia ją cy, 

co za py zia łe

w błysz czą ce,

co zmur sza łe,

w błysz czą ce,

co wy świech ta ne,

w błysz czą ce.

Jak by tyl ko blask czy nił z nas isto ty bo skie,

stwo rzo ne na wzór i po do bień stwo iskry,

któ ra spo pie la i od ra dza.
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MAR TA FOX – po et ka, po wie ścio pi sar ka i ese ist ‐
ka, uro dzo na w Ka to wi cach. Na le ży do To wa rzy stwa
Kul tu ry Te atral nej, Gór no ślą skie go To wa rzy stwa
Li te rac kie go oraz  Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich.
By ła człon kiem nie for mal nej pol sko ‐nie miec kiej
gru py li te rac kiej „Kwar tet Li te rac ki” (Das Li te ra ri sche
Be&). Otrzy ma ła Grand Prix w Ogól no pol skim
Kon kur sie Li te ra tu ry Mi ło snej – Sta tu et ka Mie dzia ‐
ne go Amo ra: 1989 – pro za  i 1994 – po ezja. Jej po ‐
wie ści zo sta ły uho no ro wa ne przez Pol ską Sek cję IB ‐
BY (In ter na (o nal Bo ard on Bo oks for Young Pe ople)
w kon kur sie „Książ ka Ro ku” 1995 i 2000. Wy da ła
po nad 40 ksią żek (po wie ści, opo wia da nia, wier sze,
ese je). Po ezja Mar ty Fox by ła tłu ma czo na na ję zy ‐
ki: nie miec ki, por tu gal ski, hisz pań ski, an giel ski,
fran cu ski.
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– Mia sto Ka to wi ce jest naj więk szą
gmi ną wo je wódz twa ślą skie go li czą cą
po nad 296 ty się cy miesz kań ców, peł ‐
ni nie zwy kle waż ne funk cje sto li cy:
po wia tu, GOP ‐u, wo je wódz twa, Me tro ‐
po lii Gór no ślą sko‐Za głę biow skiej.

Ja kie do dat ko we obo wiąz ki spa da ją
na wła dze mia sta zwią za ne z re ali za cją
owej „sto licz nej” funk cji, jak ona ma ‐
ni fe stu je się w co dzien nej dzia łal no ści
władz mia sta?

– Ka to wi ce ja ko sto li ca wo je wódz twa
i od nie daw na tak że me tro po lii, od lat
wy zna cza kie ru nek roz wo ju na sze go
re gio nu. Cie szę się, że dzię ki me tro po -
lii mo że my wie lu gmi nom po móc – np.
po przez fun dusz so li dar no ści, z któ re go
Ka to wi ce zre zy gno wa ły, by wspo móc
mniej szych. Ma my świa do mość, że
na sil nej me tro po lii wszy scy wy gry wa -
my. Dzi siaj, gdy in we sto rzy przy jeż dża -
ją do Ka to wic pa trzą na ca łą me tro po -

lię, nasz wspól ny po ten cjał. To jest
zde cy do wa nie na sza du ża za le ta w przy -
cią ga niu przed się bior ców, wy da rzeń,
a na wet tu ry stów. 

– Jed nym z pro ble mów mia sta jest
po stę pu ją ca w dal szym cią gu de po pu ‐
la cja (zmniej sza ją ca się licz ba miesz kań ‐
ców) Ka to wic oraz sta rze nie się spo łecz ‐
no ści ka to wic kiej. Jak wła dze mia sta
sta ra ją się po go dzić ko niecz ność wspie ‐
ra nia dzia łań na rzecz po wstrzy ma nia
zmniej sza nia się licz by lud no ści, w tym
przede wszyst kim za trzy ma nia mło ‐
dych, do brze wy kształ co nych ka to wi ‐
czan, z ko niecz no ścią wspie ra nia wciąż
ro sną cej gru py se nio ral nej i re ali za cji
tak że i jej po trzeb ży cio wych?

– Po dob nie jak wie le in nych miast
w ca łej Pol sce, mu si my mie rzyć się z ne -
ga tyw ny mi tren da mi de mo gra ficz ny -
mi. Na szą stra te gię utrzy my wa nia miesz -

kań ców i przy cią ga nia no wych opie ra -
my na trzech fi la rach. Punk tem wyj ścia
jest za pew nie nie do brze płat nych miejsc
pra cy. Ka to wi ce to sil na mar ka w oczach
przed się bior ców – chęt nie tu otwie ra ją
swo je biu ra. Skła da się na to sze reg czyn -
ni ków, ta kich jak np.: do stęp do wy kwa -
li fi ko wa nej ka dry, do sko na ła lo ka li za cja
i roz bu do wa ny sys tem wspar cia. Dziś
mó wi my o po ten cja le na uko wym, go -
spo dar czym i in fra struk tu ral nym ca łej
me tro po lii. Dzia ła nia te stwa rza ją na tu -
ral ny kli mat dla przed się bior ców, któ rzy
chęt nie otwie ra ją swo je biu ra w Ka to wi -
cach – tym sa mym two rząc no we miej -
sca pra cy dla na szych ab sol wen tów.
Jed no cze śnie in we stu je my w ba zę miesz -
ka nio wą oraz czas wol ny. Tyl ko ta kie
dzia ła nia mo gą spra wić, by mło dzi lu -
dzie chcie li po stu diach roz po czy nać ka -
rie rę w na szym mie ście, a póź niej za kła -
dać ro dzi ny. 

– Od daw na, bo od wrze śnia 1991 ro ‐
ku mia sto Ka to wi ce two rzy pięć ze spo ‐
łów dziel nic (Śród mie ście, Za chod nia,
Wschod nia, Po łu dnio wa i Pół noc na)
gru pu ją cych łącz nie 22 po moc ni cze
jed nost ki ad mi ni stra cyj ne. Nie któ re
z nich są znacz nie star sze od sa mych
Ka to wic (np. Dąb, Li go ta, Pio tro wi ce,
Bo gu ci ce i in.). Jak uda je się Pa nu Pre ‐
zy den to wi po go dzić czę sto prze cież
sprzecz ne po trze by i in te re sy tych
bar dzo zróż ni co wa nych pod wie lo ma
wzglę da mi spo łecz no ści lo kal nych?

– Etap re wi ta li za cji cen tral nej czę ści
mia sta za na mi, ale te raz wcho dzi my
z in we sty cja mi w dziel ni ce. W tym ro -
ku ru szy ła bu do wa trzech ba se nów ze
stre fa mi spa i ha la mi spor to wy mi, dzię -
ki cze mu więk szość ka to wi czan bę dzie
mieć pły wal nię w pro mie niu pię ciu ki -
lo me trów. Łącz nie w Ka to wi cach po -
wsta nie osiem cen trów prze siad ko -
wych – bu do wa trzech się za czę ła. 2018
rok to też po czą tek du żych in we sty cji
dro go wych – prze bu do wa dwóch wą -
skich gar deł DK81. Roz po czę ła się
u nas bu do wa 1000 miesz kań w ra mach
pro gra mu Miesz ka nie Plus. Z ko lei
w 2019 ro ku ru szy bu do wa no wej li nii
tram wa jo wej na po łu dnie mia sta. Tak dy -
na micz ny roz wój jest tak że moż li wy
dzię ki sku tecz nej ab sorb cji środ ków
ze wnętrz nych. Przy kła do wo na cen tra
prze siad ko we i prze bu do wę DK81 po -
zy ska li śmy kil ka set mi lio nów zło -
tych – dzię ki cze mu te pie nią dze po zo -
sta ną w ka sie mia sta i bę dzie je moż na
wy dać na in ne ce le. Ma my naj więk szy
w Pol sce bu dżet oby wa tel ski per ca pi -
ta wśród miast wo je wódz kich, dzię ki
cze mu co rok re ali zu je my w dziel ni cach
po nad 100 róż nych pro jek tów. Mia sto
mu si się roz wi jać nie tyl ko w czę ści cen -
tral nej, ale też w dziel ni cach, gdzie
każ da jest in na pod wzglę dem in fra struk -
tu ry, hi sto rii, a tym sa mym po trzeb. Łą -
czy je na to miast jed na kwe stia – waż ne
dla nas, by by ła do brym miej scem

Rozmowa z Prezydentem

Miasta Katowice dr. MARCINEM KRUPĄ,

rozmawiał TADEUSZ SIERNY
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do za miesz ka nia – tak kie run ku je my
swo je dzia ła nia.

– Mia sto Ka to wi ce po sia da dwa na ‐
ście in sty tu cji kul tu ry, wśród któ rych
jest kil ka nie tyl ko o re gio nal nym
i ogól no pol skim ale i mię dzy na ro do ‐
wym au to ry te cie, np.: Ze spół Śpie wa ‐
ków Mia sta Ka to wi ce Ca me ra ta Si le sia,
Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, Ka to wi ce
Mia sto Ogro dów In sty tu cja Kul tu ry
im. Kry sty ny Bo che nek i in. Ja kie są za ‐
sad ni cze kie run ki miej skiej po li ty ki
kul tu ral nej, ja ką część swe go bu dże tu
prze zna cza mia sto „na kul tu rę”?

– Cie szę się, że ja ko mia sto kre atyw -
ne UNE SCO w dzie dzi nie mu zy ki je ste -
śmy go spo da rzem wie lu cie ka wych im -
prez kul tu ral nych. Ka to wi ce to mia sto,
któ re w ostat nich la tach do łą czy ło do eli -
tar ne go gro na wio dą cych ośrod ków
kul tu ry w ca łym kra ju. Oczy wi ście do -
peł nie niem jest in fra struk tu ra – w Ka to -
wi cach ma my świet ną ba zę, w któ rej
mo że się roz wi jać sze ro ko po ję ta sztu -
ka. Przy kła dem jest wy ko rzy sta nie po -
prze my sło wych miejsc, któ re dziś są wi -
zy tów ką kul tu ral ną na sze go mia sta.
W tym ro ku na dzia ła nia w ob sza rze kul -
tu ry prze zna czo nych zo sta nie bli sko
70 mln zł.

– Mu zy ka, ar chi tek tu ra, pla sty ka, li ‐
te ra tu ra, ama tor skie krę gi i klu by mi ło ‐
śni ków oraz twór ców kul tu ry, bi blio te ‐
ki miej skie – wszyst kie te dzie dzi ny
kul tu ry i in sty tu cje sku pia ją nie ma łą rze ‐
szę osób kreu ją cych śro do wi ska twór ‐
cze, gru py ani ma to rów dzia łań kul tu ral ‐
nych oraz spo łecz no ści po ten cjal nych
wi dzów, słu cha czy, czy tel ni ków – sło ‐
wem uczest ni ków ży cia kul tu ral ne go.
Jak mia sto wspie ra – nie in sty tu cje – ale
owych in dy wi du al nych ani ma to rów,
lu dzi od da nych sztu ce i kul tu rze?

– Każ da z na szych in sty tu cji, jak
rów nież wy dzia ły przygotowały ofer ty
po zy ska nia gran tów i wspar cia ini cja tyw
miesz kań ców. Do dat ko wo jest bu dżet
oby wa tel ski i ini cja ty wy lo kal ne, czy li
pro gra my, któ re po zwa la ją nam fi nan so -
wać i re ali zo wać po my sły miesz kań ców.

– Sport w ży ciu spo łe czeń stwa mia ‐
sta za wsze miał istot ne zna cze nie. Czy
w dal szym cią gu wspie ra na bę dzie
na te re nie Ka to wic za wo do wa i ama ‐
tor ska oraz szkol na dzia łal ność or ga ni ‐
za cji spor to wych?

– Oczy wi ście. Sport z jed nej stro ny to
roz wi ja nie moż li wo ści spę dza nia cza su
wol ne go miesz kań ców, z dru giej pro mo -
cja dla mia sta, ja ką da ją suk ce sy na szych
za wod ni ków. Do dat ko wo z bo ga tej ofer -
ty im prez spor to wych w na szym mie ście
chęt nie ko rzy sta ją miesz kań cy ca łe go re -
gio nu. Na sta łe w ka len da rzu miej skich
wy da rzeń za pi sał się wy ścig To ur de Po -
lo gne. Me ta ka to wic kie go eta pu usy tu -

owa na jest przy Spodku, któ ry re gu lar -
nie jest are ną naj waż niej szych wi do wisk
siat kar skich. To wła śnie tu taj, w 2014 ro -
ku, re pre zen ta cja Pol ski wy wal czy ła
zło to pod czas Mi strzostw Świa ta w Siat -
ków ce. Spodek to tak że are na, w któ rej
od był się Mecz Gwiazd – je dy ne ta kie
wi do wi sko na świe cie, w któ rym zmie -
rzy li się naj lep si siat ka rze glo bu. Ka to -
wi ce ma ją tak że swo ją Ale ję Gwiazd
Siat ków ki.

– Po nad 55% po wierzch ni mia sta
Ka to wic zaj mu ją la sy, mia sto le ży do ‐
kład nie na dzia le wod nym Od ry i Wi ‐
sły, dłu gość cie ków wod nych na te re ‐
nie mia sta to aż 107 ki lo me trów, te ren
mia sta to po gra ficz nie jest zróż ni co ‐
wa ny, róż ni ca wy so ko ści mię dzy naj wy ‐
żej po ło żo nym punk tem mia sta (Wzgó ‐
rze Wan dy) i naj ni żej (do li na rze ki
Mlecz nej) prze kra cza po nad 112 me ‐
trów, a mi mo tych ko rzyst nych oko licz ‐
no ści je ste śmy w dru giej dzie siąt ce
naj bar dziej za nie czysz czo nych miast
Unii Eu ro pej skiej. Co da lej z ochro ną
śro do wi ska w na szym mie ście?

– Nie każ dy tak że wie, że w Ka to wi -
cach moż na po pły wać ka ja kiem, spró bo -
wać węd kar stwa, a tak że sko rzy stać
z bo ga tej ofer ty obiek tów spor to wych,
któ ra obec nie roz bu do wy wa na jest o trzy
ba se ny z ha la mi spor to wy mi. Au ra sprzy -
ja w Ka to wi cach spor tow com – mo gą tu -
taj bie gać, jeź dzić na ro we rze po par kach,
la sach i na trawach przy je zio rach, któ -
re zaj mu ją po ło wę po wierzch ni mia sta!
Je ste śmy zie lo ną kra iną w ser cu Ślą ska.
Przy wią zu je my du żą uwa gę do zie le ni, ale
tak że po dej mu je my sze reg dzia łań w tro -
sce o czy ste po wie trze. W tym za kre sie
je ste śmy li de rem w woj. ślą skim – przy -
kła do wo w tym ro ku wy mie ni my po nad
dwa ty sią ce sys te mów grzew czych. Jed -
nak pa mię taj my, że od dy cha my wspól -
nym po wie trzem – dla te go nie wy gra my
tej wal ki bez wspar cia rzą du, in nych gmin
czy dzia łań or ga ni za cji sek to ra po za rzą -
do we go.

– Oko ło 10% za re je stro wa nych w wo ‐
je wódz twie ślą skim pod mio tów go ‐
spo dar czych (po nad 44 000) ulo ko wa ‐
ło swe sie dzi by w Ka to wi cach. Ma to
oczy wi ście istot ne zna cze nie dla bu dże ‐
tu mia sta, stop nio wo ma le ją cej sto py
bez ro bo cia – ale przede wszyst kim
po ziom lo kal nej go spo dar ki jest fun da ‐
men tem przy szłe go roz wo ju mia sta. Jak
wła dze mia sta wspie ra ją lo kal ne ini cja ‐
ty wy go spo dar cze i przed się bior czość
miesz kań ców Ka to wic?

– Ce ni my wszyst kich gra czy – za rów -
no mar ki o za się gu mię dzy na ro do wym,
jak i pod mio ty sek to ra MŚP. Każ dy
przed się bior ca, któ ry chce swój biz nes
roz wi jać w Ka to wi cach jest dla nas
cen ny. Sta ra my się ich wspie -
rać – w urzę dzie dzia ła spe cjal ny re fe -
rat, któ ry ob słu gu je przed się bior ców

przy dzie la jąc im spe cjal ne go opie ku na.
Oczy wi ście nie ukry wam, że ja ko glo -
bal nej sto li cy e-spor tu za le ży nam
na pod mio tach z branż roz wo ju no -
wych tech no lo gii. Pod mio ty, któ re pod -
ję ły de cy zję o pro wa dze niu biz ne su
u nas, w ca ło ści lub czę ści, jak np.
IBM – są do sko na łą wi zy tów ką mia sta.

– Je śli chce my, by na si miesz kań cy nie
prze no si li się do in nych, kon ku ru ją cych
z Ka to wi ca mi miast aglo me ra cji (So sno ‐
wiec, Ryb nik i in.) lub in nych miast
w Pol sce, Ka to wi ce mu szą swo im miesz ‐
kań com za ofe ro wać po rów ny wal ne lub
lep sze wa run ki ży cia w sto li cy wo je ‐
wódz twa. Ja kie by ły i są prze wi dy wa ne
dzia ła nia zmie rza ją ce bez po śred nio
do pod nie sie nia na wyż szy po ziom ja ko ‐
ści ży cia w Ka to wi cach?

– Z jed nej stro ny sze ro ka ofer ta miesz -
kań w do brych ce nach, tak że tych
na wy na jem. W ostat nich la tach de we -
lo pe rzy wy bu do wa li kil ka ty się cy lo ka -
li, któ re bar dzo szyb ko zna la zły na byw -
ców. Co ro ku po wsta ją set ki no wych
miesz kań – jest w czym wy bie rać.
Oczy wi ście, ja ko mia sto, ak tyw nie dzia -
ła my na ryn ku miesz ka nio wym. Bu du -
je my no we lo ka le w for mu le TBS
i miesz ka nia ko mu nal ne. Du żą po pu lar -
no ścią cie szy się nasz pro gram „miesz -
ka nie za re mont”, w ra mach któ re go
moż na za miesz kać w do sko na łych lo ka -
li za cjach ni skim kosz tem. Mło de ro dzi -
ny za pew ne szcze gól nie za in te re su je
ofer ta lo ka li w ra mach wspo mnia ne go
pro gra mu Miesz ka nie Plus. Chce my, by
na sza po li ty ka w tym ob sza rze by ła im -
pul sem dla mło dych lu dzi, któ rzy już
wy bra li Ka to wi ce ja ko miej sce pra -
cy – by tu taj tak że za miesz ka li, za ło ży li
ro dzi ny, wy cho wy wa li dzie ci. A po dru -
gie – wy so ka ja kość ży cia. Miesz ka nia
i pra ca są bar dzo waż ne, ale klu czo we
jest to, że by lu dzie czu li i mó wi li, że
„w Ka to wi cach do brze się miesz ka”.
Dziś mó wi się o mo dzie na Ka to wi ce.
Mia sto wy pięk nia ło. Wi du ję du żo ro dzin
w Stre fie Kul tu ry, któ ra przy cią ga fan -
ta stycz ną ar chi tek tu rą oraz cie ka wą
ofer tą wy da rzeń. Po waż nie trak tu je -
my tzw. prze mysł cza su wol ne go. Na -
si miesz kań cy, a tak że go ście z re gio nu
i ca łej Pol ski, chęt nie wy bie ra ją się
na du że wy da rze nia spor to we, któ re go -
ści li śmy w Spodku. Du żym za in te re so -
wa niem cie szą się ka to wic kie fe sti wa -
le, a ka to wic ki NO SPR bi je re kor dy
po pu lar no ści. Ka to wic kie ro dzi ny pre -
fe ru ją też ak tyw ny wy po czy nek i bar -
dzo chęt nie ko rzy sta ją z te re nów zie lo -
nych – la sów i par ków, któ re sta no wią
bli sko po ło wę po wierzch ni mia sta. Nie
każ dy wie, że w sto li cy Ślą ska moż na
po pły wać ka ja kiem w Do li nie Trzech
Sta wów czy po jeź dzić ro we rem,
a do dys po zy cji ma my po nad 100 km
tras ro we ro wych.

– Dzię ku ję za roz mo wę. 
■

sl09s04-05m  18-09-20  11:47  Strona 2



6

W
arsz ta ty pro jek to we, któ re zo sta ły
zor ga ni zo wa ne w ro ku 2014 przez

Urząd Mia sta Ka to wi ce, Uni wer sy tet
Ślą ski, we współ pra cy z ka to wic kim od -
dzia łem Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów
Pol skich mia ły za za da nie uzy ska nie od -
po wie dzi na py ta nie o kie run ki roz wo -
ju funk cjo nal no -prze strzen ne go te re -
nów uni wer sy tec kich ulo ko wa nych
w cen trum Ka to wic. Zwy cię ska pra ca
stu dial na naj traf niej, we dług pro fe sjo nal -
ne go ju ry warsz ta tów na kre śli ła spo sób
kształ to wa nia ko lej nych obiek tów i prze -
strze ni uni wer sy tec kich wzdłuż rze ki Ra -
wy, któ rych po wsta wa nie po po łu dnio -
wej jej stro nie za ini cjo wa ła re ali za cja
sie dzi by Wy dzia łu Ra dia i Te le wi zji
im. Krzysz to fa Kie ślow skie go w ro -
ku 2017. Po niż szy tekst to wa rzy szył na -
gro dzo ne mu opra co wa niu stu dial ne mu.

Jest rze czą ogól nie wia do mą, że wła -
dze PRL -u pro wa dzi ły ce lo wą de cen tra -
li za cję ośrod ków aka de mic kich na Ślą -
sku, tak by nie sta no wi ły spój nej, trud nej
do opa no wa nia si ły. Uczel nia mi ob da -
ro wa no kil ka miast ko nur ba cji ślą skiej.
Po li tech ni ka Ślą ska w Gli wi cach, Aka -
de mia Me dycz na w Za brzu i po wie lu la -
tach sta rań Uni wer sy tet Ślą ski w Ka to -
wi cach, by wy mie nić te głów ne. Po tem
two rzo no po szcze gól ne wy dzia ły po za
ma cie rzy sty mi sie dzi ba mi. Je śli w mie -
ście dzia ła ło kil ka szkół wyż szych,
a tak by ło w Ka to wi cach (gdzie dziś
jest 9 szkół pań stwo wych i 9 pry wat -
nych), to mia ły dzia łać osob no, bez in -
te rak cji i wspól nych przed się wzięć. Do -
dat ko wo aka de mi ki lo ko wa no z da la
od wy dzia łów, czę sto na obrze żach
mia sta, jak w ka to wic kiej Li go cie. Stu -
dent wy wie zio ny po za ję ciach ku le ją cą
ko mu ni ka cją miej ską do Li go ty nie
spo ty kał się z ko le gą z za miej sco we go
wy dzia łu Po li tech ni ki, nie mó wiąc już
o zna jo mych z Aka de mii Mu zycz nej,
Eko no micz nej, Me dycz nej czy Sztuk
Pięk nych. Nie miał też ocho ty i po wo -

dów, by po ja wiać się wie czo rem, po za -
ję ciach w cen trum mia sta. Stąd, mi mo
znacz nej licz by stu den tów stu diu ją cych
na Ślą sku, a w szcze gól no ści w Ka to wi -
cach, by li oni za wsze gru pą sła bo wi -
docz ną i pra wie – „nie obec ną” w mie -
ście. 

Do pie ro ostat nio dzia ła nia in te gra -
cyj ne po mię dzy uczel nia mi i pró by kon -
so li da cji przed się wzięć, lo ko wa nie no -
wych uczel ni nie opo dal sta rych,
prze no si ny jed no stek uczel nia nych i aka -
de mi ków z obrze ży miast do ich cen trów
ma ją szan sę spra wić, że ogrom ny po ten -
cjał in te lek tu al ny, kul tu ro twór czy i ludz -
ki zwią za ny ze szkol nic twem wyż szym
bę dzie w mie ście wi docz ny i czy tel ny,
stu den ci i pra cow ni cy na uko wi wi dzial -
ni, w spo sób na tu ral ny wy peł nia ją cy stre -
fy cen tral ne miast, da jąc im ży cie, w cza -
sie, gdy więk szość miast za czy na cier pieć
na gwał tow ny spa dek po pu la cji.

Lo ko wa nie funk cji aka de mic kich
w cen trum mia sta jest więc dzia ła niem
prze ciw de gra da cji prze strze ni miej skiej,
prze ciw zja wi skom kry zy so wym ob ser -
wo wa nym w je go ob rę bie od po nad
dwu dzie stu lat, je go wy lud nia niu i za ni -
ko wi róż no rod no ści ofe ro wa nych prze -
zeń funk cji. Obec ność kil ku na stu uczel -
ni wyż szych, lub ich agend w Ka to wi cach
sta no wi po tęż ny po ten cjał nie tyl ko dy -
dak tycz ny, na uko wy, kul tu ro twór czy,
ale też wspie ra ją cy prze mysł i go spo dar -
kę, sty mu lu ją cy in te rak cje spo łecz ne. 

W wy ni ku prze pro wa dzo nych ana liz
ist nie ją cych uwa run ko wań, ukła dów dro -
go wych, cią gów pie szych i ro we ro wych,
roz miesz cze nia funk cji cen tro twór czych
i aka de mic kich na rzu ca się kon cep cja
roz wi ja nia Dziel ni cy Aka de mic kiej
w kwar ta le: ul. Ban ko wa, War szaw ska,
Du dy -Gra cza, Al. Roź dzień skie go. Przed -
sta wio na kon cep cja re ali zu je ten za miar
i pro po nu je roz wi ja nie in te gra cji po -
wsta ją cej dziel ni cy po przez eli mi no wa -
nie ba rie ry, ja ką sta no wi ko ry to rze ki Ra -

wy. Tak, więc uli ce: Św. Paw ła, Wod na,
Gór ni cza „prze cho dzą” nie ja ko na pół noc -
ną stro nę Ra wy, a na sty ku funk cjo nu ją -
ce go kam pu su uni wer sy tec kie go i no wej
Dziel ni cy Aka de mic kiej stwo rzo ny jest
plac cen tral ny, Ago ra sta no wią ca zwor -
nik ca łe go ukła du urba ni stycz ne go.
To tam prze nie sio ny jest punkt cięż ko ści
ca łe go ukła du funk cjo nal no -prze strzen -
ne go – naprze ciw ko obiek tu CI NI BA,
obok pa sa żu z Rek to ra tem UŚ, nie opo -
dal Wy dzia łu Pra wa, przed pro jek to wa -
ny mi Wy dzia ła mi: Fi lo lo gicz nym,
Bio tech no lo gii i Bio róż no rod no ści, do ma -
mi stu denc ki mi, na prze cię ciu osi
wschód – za chód, gdzie znaj du ją się: Wy -
dział Bio lo gii i Ochro ny Śro do wi ska
z jed nej stro ny i pro jek to wa na ha la spor -
to wa z dru giej, z osią pół noc -po łu dnie,
któ ra łą czy re jon po ni żej uli cy War -
szaw skiej z ulo ko wa ny mi tam kil ko ma
uczel nia mi i stre fą roz ryw ki, z pół noc ną
stre fą kul tu ry, gdzie od lat dzia ła Spodek,
a nie ba wem ru szą: Sie dzi ba NO SPR, Mu -
zeum Ślą skie i Cen trum Kon gre so we. 

Lo ko wa nie no wych wy dzia łów Uni -
wer sy te tu Ślą skie go, ha li spor to wej i do -
mów stu denc kich zde cy do wa no się prze -
pro wa dzić na te re nach bę dą cych
wła sno ścią mia sta, Skar bu Pań stwa,
wresz cie sa me go Uni wer sy te tu, przy zmi -
ni ma li zo wa nej ko niecz no ści za ku pów te -
re nów pry wat nych. Je śli ta kie się po ja -
wia ją, to są to po je dyn cze, nie wiel kie
dział ki. Tak więc część re ali za cji mo że
być uru cho mio na „od za raz”, bo ulo ko -
wa na jest wy łącz nie na te re nach miej -
skich, bądź na le żą cych do Uni wer sy te -
tu. Oczy wi ście po ja wie nie się moż li wo ści
po zy ska nia więk szych dzia łek od wła ści -
cie li pry wat nych po sze rzy spek trum
moż li wo ści in we sty cyj nych Uni wer sy -
te tu w tym re jo nie, ale pó ki co ich brak
nie blo ku je re ali za cji przy ję tych in we sty -
cji. Rów no cze śnie za pi sy opra co wy wa -
ne go Miej sco we go Pla nu Za go spo da ro -
wa nia Prze strzen ne go dla te go re jo nu
win ny ukie run ko wać wszel kie ini cja ty -
wy in we sty cyj ne na funk cje szkol nic twa
wyż sze go, cen tro - i kul tu ro twór cze. 

Po ja wie nie się no wych wy dzia łów,
aka de mi ków i ha li spor to wej w Dziel -
ni cy Aka de mic kiej bę dzie ge ne ro wać
spo ry ruch sa mo cho do wy, pie szy i ro -
we ro wy. By za pew nić spraw ną ob słu gę
sa mo cho do wą i za pew nić miej sca par -
kin go we dla ty się cy no wych użyt kow -
ni ków zde cy do wa no się na prze pro wa -
dze nie no wej dro gi wzdłuż ko ry ta
Ra wy, za głę bio nej pod pły tą na dłu gim
od cin ku, któ ra łą czy uli cę Du dy -Gra cza
z Ban ko wą nie roz ci na jąc te re nów Uni -
wer sy tec kich. Jej za głę bie nie po zwo li
na bez po śred nią ob słu gę pod ziem nych
par kin gów i prze strze ni ma ga zy no wo -
-tech nicz nych ulo ko wa nych pod pro jek -
to wa ny mi Wy dzia ła mi Bio tech no lo gii
i Bio róż no rod no ści oraz Fi lo lo gii, a tak -
że pod do ma mi stu denc ki mi. Uli ce:
Św. Paw ła, Wod na i Gór ni cza sta ną się
w tej sy tu acji cią ga mi pie szo -jezd ny mi
o ru chu sa mo cho do wym ogra ni czo -
nym je dy nie dla miesz kań ców i użyt -
kow ni ków kwar ta łów doń przy le głych

Dzielnica

Akademicka

– wizja bliskiej

przyszłości?
MAREK SKWARA
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(w tym sie dzi by Wy dzia łu Ra dia i Te -
le wi zji UŚ). Do mi nu ją ca funk cja pa sa -
ży pie szych wzmac niać bę dzie do stęp -
ność tych te re nów dla użyt kow ni ków
prze miesz cza ją cych się z po łu dnio wej
stre fy roz ryw ki i cen trum Ka to wic
przy le głe go do uli cy War szaw skiej,
do ist nie ją ce go Kam pu su Uni wer sy te -
tu Ślą skie go i da lej, do roz wi ja ją cej się
in ten syw nie Stre fy Kul tu ry.

Ha lę spor to wą ulo ko wa no za Wy -
dzia łem Pra wa na dział ce użyt ko wa nej
już przez Uni wer sy tet Ślą ski. Jest więc
ła two do stęp na za rów no z te re nów uni -
wer sy tec kich, jak i dla przy szłych użyt -
kow ni ków z ze wnątrz po ja wia ją cych się
od uli cy Du dy -Gra cza. Miej sca par kin -
go we dla tej in we sty cji bę dą za pew nio -
ne w par kin gu pod ziem nym.

Two rze nie Dziel ni cy, w szer szym
za kre sie Stre fy Aka de mic kiej za ini cju -
je pro ces re wi ta li za cji jed nej z klu czo -
wych, za nie dba nych do tych czas dziel -
nic Ka to wic. Na za sa dzie „efek tu
do mi na” spo wo du je lo ko wa nie się
w tym re jo nie po krew nych, no bi li tu ją -
cych mia sto funk cji. Da im puls do re -
no wa cji i ada pta cji obec nych tam hi sto -
rycz nych bu dyn ków, do war to ściu je te
funk cjo nu ją ce (Ko ściół Ewan ge lic ko -
-Au gs bur ski, daw na sie dzi ba NBP,
Szpi tal Elż bie ta nek). Spo wo du je sil ne
zin te gro wa nie dzia łań aka de mic kich
z pro ce sa mi od bu do wy tkan ki miej skiej
w sen sie prze strzen nym, spo łecz nym
i kul tu ro wym. W szer szym za kre sie
wy pro wa dzi Ka to wi ce z za pa ści zwią -
za nej z za ni kiem tra dy cyj nie poj mo wa -
ne go prze my słu na dro gę zrów no wa żo -
ne go roz wo ju opar te go o war to ścio we
za so by ludz kie, no wo cze sne ini cja ty wy
go spo dar cze, ma ją ce za ple cze w in sty -
tu cjach na uko wo -dy dak tycz nych, roz -
wi ja ne we spół i dla do bra ży ją cych tu
miesz kań ców i przy cią ga ją cych no -
wych. Bo po ten cjał Ka to wic ja ko sto li -
cy je dy nej w Pol sce ko nur ba cji jest
ogrom ny. To nie tyl ko sta ry prze mysł,
na któ re go ko rze niach ro sną za awan so -
wa ne, no we je go ga łę zie, to nie tyl ko
funk cjo nu ją ce od lat na uki tech nicz ne
i tra dy cyj ne wię zi spo łecz ne, ale też roz -
wi ja ją ca się hu ma ni sty ka, otwar tość
na in ność, róż no rod ność i eu ro pej skie
war to ści. Ro la i zna cze nie śro do wi ska
aka de mic kie go i re aliów (w tym prze -
strzen nych), w ja kich bę dzie ono funk -
cjo no wać są nie do prze ce nie nia. Ślą skie
śro do wi ska aka de mic kie mo gą stać się
ko łem za ma cho wym roz wo ju go spo dar -
ki mia sta i ca łe go re gio nu. 

We dług ran kin gu 50 naj lep szych pol -
skich uczel ni we dług in dek su Hir scha
Uni wer sy tet Ślą ski zaj mo wał w 2014 ro -
ku nie złą, 15 po zy cję. Ostat nio wśród
uni wer sy te tów kla sycz nych – 8. Uni wer -
sy tet Ślą ski i Ka to wi ce są więc na wspól -
nej, do brej dro dze. Ra zem, sy ner gicz nie
mo gą stwo rzyć ja kość, któ ra za trzy ma
tych, któ rzy chcą wy je chać na stu dia
gdzie  in dziej, a przy wie dzie tych, któ rzy
szu ka ją atrak cyj ne go miej sca, naj pierw
do stu dio wa nia, a po tem być mo że za -
miesz ka nia i pod ję cia pra cy. ■

I NA GRO DA w Warsz ta tach Pro jek to wych zor ga ni zo wa nych przez UM Ka to wi ce,
Uni wer sy tet Ślą ski i SARP o/Ka to wi ce – Zin te gro wa ne Cen trum Stu denc kie
Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach w re jo nie ulic: Paw ła, Wod nej i Gór ni czej,
Ka to wi ce 2014.

Au to rzy: ATE LIER PS – Ma rek Skwa ra, Mi ro sław Po lak, Mi chał Jat czak
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D
zię ki Be nio wi Kraw czy ko wi przez
szes na ście lat mia łam przy so bie naj -

wier niej sze go męż czy znę w ży ciu. Be nio
wy szedł z te atru, od Sce ny Ka me ral nej,
i zo ba czyw szy mnie, uśmiech nął się jak
za wsze ra do śnie. Był mroź ny gru dnio wy
dzień, pią tek, więc za trzy ma li śmy się
tyl ko na chwi lę. 

– Zo bacz – wska zał na okien ko w piw -
ni cy te atru. – Ta bi da sie dzi tu już dru gi
dzień i szcze ka. Nie moż na się zbli żyć, bo
szcze ka jesz cze gło śniej. Ma ły psiak za głu -
szał nie tyl ko na szą roz mo wę, ale i zgrzyt
prze jeż dża ją ce go obok tram wa ju. Po da łam
mu rę kę do po wą cha nia. Prze stał szcze kać,
przy tu lił się do koł nie rza ko żu cha. Chcia -
łam za trzy mać go na week end, a po tem od -
dać do psie go azy lu. Jak to, obu rzy ły się
cór ki, to nas wy cho wa łaś na ko bie ty, a te -

go psia ka nie wy cho wasz na fa ce ta? I tak
oto Be nio po da ro wał mi Mord ka.

Ile kroć się po tem spo ty ka li śmy, py tał:
Jak się czu je psiak, któ re mu ura to wa łaś ży -
cie? Opo wia da łam, a Be nio się czu le
uśmie chał. Do nie ba za to pój dziesz we
wła snych skar pet kach, mó wił. Cza sem do -
da wał: I z wła sną po dusz ką.

Ta ki on był ten Be nio Kraw czyk. 
Nie mó wił o so bie, nie od mie niał swo -

je go „ja” przez wszyst kie przy pad ki. Był
dla te go, ko go spo tkał, z kim roz ma wiał.
Po mi nu cie roz mo wy z nim dzień sta wał
się ja śniej szy. Sze ro ko otwie rał rę ce na po -
wi ta nie. Przy tu lał. Je go głos ko ił. Oczy do -
da wa ły wia ry w do bro. Był skrom ny, wy -
ro zu mia ły i po kor ny. Je stem ak to rem
przy dat nym, mó wił, spro wa dza jąc na wet
wiel kie swo je ro le do so lid nie rze mieśl ni -
cze go fa chu.

Ni gdy się nie śpie szył, a prze cież za jęć
miał od li ku. 

Do koń ca był ak tyw ny za wo do wo.
Jesz cze w ma ju po dzi wia łam go w spek -
ta klu Hi ma la je, nie co wcze śniej w Czar -
nej bal la dzie, Pią tej stro nie świa ta, Con -
ra dzie, czy ka me ral nym mo no dra mie
Śmiesz ny sta ru szek. Grał dla nas przez 60
lat, na sce nach Te atru Ślą skie go, Te atru
No we go w Za brzu, Te atru Za głę bia w So -
snow cu, Te atru Pol skie go w Biel sku -
-Bia łej. Ni gdy nie opu ścił Ślą ska dla

apa na ży, któ re mu pro po no wa no. Pa mię -
tam je go ro le w fil mach Ka zi mie rza Kut -
za, któ re dla mo je go po ko le nia by ły ob -
ja wie niem, i w ty lu in nych.

Pro wa dzi łam z nim swe go cza su spo tka -
nie w Sa lo nie Ar ty stycz nym w Do mu Kul -
tu ry „Ko szut ka”. Wdzięcz nym był roz -
mów cą i na sce nie, i w ku lu arach,
i na uli cy. Re cy to wał, śpie wał, kul ty wo -
wał ślą ską gwa rę, cza ro wał ko bie ty. Jak
on to ro bił, że przy nim na wet star sze pa -
nie czu ły się młód ka mi, a dzier lat ki da ma -
mi? Nie by łam w krę gu je go bli skich zna -
jo mych, a jed nak za wsze w je go obec no ści
czu łam się tak, jak by śmy się przy jaź ni li
od wie ków i jak bym by ła naj waż niej sza.

Któ re goś dnia zo ba czy łam go w czer -
wo nym sza li ku, fan ta zyj nie za wią za nym
pod szy ją. Wy glą dał tak, że klę kaj cie na -
ro dy. Gdy by po ja wił się w tej, jak to się
te raz mó wi, sty li za cji, na czer wo nym
hol ly wo odz kim dy wa nie, je stem pew na,
że sa mym tyl ko wy glą dem i spoj rze niem
przy ćmił by wszyst kich ogól nie po dzi -
wia nych ak to rów. A je go czer wo ny sza lik
stał by się nie od łącz nym ele men tem stro -
ju każ de go męż czy zny. Za pew ne lu bił
czer wień. Bo i pu lo wer miał w ta kimż ko -
lo rze. Nie skrom nie po wiem, cie szy mnie
to, że i ja w czer wie ni się roz ko cha łam
na sta re la ta, i przy naj mniej to mnie łą czy
z Be niem i ko bie ta mi Al mo do va ra.

Za ra zi łam swo im po dzi wem i sza cun -
kiem dla Be nia mo ją ro dzi nę, dla któ rej ten
wiel ki ar ty sta też sta wał się kimś naj bliż -
szym. Od kil ku lat opo wia da my w krę gu
zna jo mych aneg do tę o tym, jak mo ja
„nie miec ka” sio stra ro bi ła za ku py w mar -
ke cie. Na gle zo ba czy ła, jak Be nio Kraw -
czyk przy śpie sza kro ku na jej wi dok, od -
su wa wó zek na za ku py na bok
i roz po ście ra rę ce, by ją uści skać. Po zwo -
li ła na to z wiel ką ra do ścią, a jak że, tym

więk szą, że by ła w to wa rzy stwie ko le żan -
ki, któ ra za nie mó wi ła z wra że nia. A na ko -
niec, kie dy już zo sta ła wy ści ska na, po wie -
dzia ła: Mu szę pa na roz cza ro wać, ści skał
pan Bo że nę, a nie mo ją sio strę, Mar tę. Je -
ste śmy bar dzo do sie bie po dob ne. 

I te raz, w sierp nio wą upal ną nie dzie lę,
Be nio nas od umarł, od szedł, za snął. Wspa -
nia ły, naj życz liw szy czło wiek, ja kie go
znam, wy bit ny ar ty sta. Jak to te raz bę dzie
bez Cie bie, Be niu? 

Po ciem nia ło nad Ślą skiem.
■

IN ME MO RIAM BER NARD KRAW CZYK
(12 ma ja 1931 – 11 sierp nia 2018)

Be nio Kraw czyk
w czer wo nym sza li ku

MARTA FOX
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STANISŁAW KALUS

AK TOR

Ber nar do wi Kraw czy ko wi po świę cam

Mi strzu dro gi!

W nie ogar nio nej prze strze ni te go świa ta

spo ty kam cie bie.

Cie bie, któ ry ze sce ny po ry wa łeś tłu my,

któ ry wzru sza łeś tak bar dzo, 

że trud no się by ło uspo ko ić.

Ty, któ ry ty lu lu dzi ba wi łeś,

da jąc im chwi le praw dzi wej ra do ści.

Idziesz dzi siaj kro kiem po wol nym,

za pa trzo ny w zie mię, któ ra z wio sną pach nie.

Nie zwa żasz na lu dzi, któ rych re ak cji

tak ze sce ny wy pa try wa łeś.

Ale oto spo ty kam cie bie.

Pa trzę w two je oczy, 

w któ rych wi dzę da lej 

po sta cie świę tych, bo ha te rów, 

ale i lu dzi pro stych,

ko chan ków i ty ra nów,

mę dr ców i głu pich,

ca łe bo gac two Bo że go stwo rze nia.

Ber nar dzie, Mi strzu dro gi!

Bar dzo ci dzię ku ję.
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Pa mię taj cie o ogro dach
Prze cież stam tąd przy szli ście

W żar epo ki uży czą wam chło du
Tyl ko drze wa, tyl ko li ście

Jo nasz Ko fta (1942-1988)

Rzad ko kie dy uświa da mia my so bie
nie ba ga tel ną ro lę ogro dów dział ko -

wych i te re nów re kre acyj no -spor to wych
w two rze niu uro dy i eko lo gii mia sta. za -
pew nia ją cych miesz kań com miast nie tyl -
ko do zna nia es te tycz ne, ale przede
wszyst kim po czu cie wła ści we go kom for -
tu oraz gwa ran cję zdro wia psy cho fi -
zycz ne go. Idea ta mia ła swój po czą tek
w II po ło wie XIX wie ku, znaj du jąc wy -
dźwięk w wie lu re gio nach Eu ro py, w tym
tak że na Gór nym Ślą sku, mię dzy in ny -
mi w Ka to wi cach.

1.  Zie leń ce i ogro dy
mia sta Ka to wic po 1865 r.

Ka to wi ce od no to wa no po raz pierw szy
w 1598 ro ku ja ko wieś po wsta łą nad rze -
ką Ra wą (Roz dzian ką), na łą kach i wy -

dar tych na tu rze po ła ciach zie mi. Kar czo -
wa nie oko licz nych la sów mia ło dać
miesz kań com nie tyl ko no we po la upraw -
ne, ale tak że moż li wość po zy ska nia su -
row ców: ru dy że la za, a po tem wę gla ka -
mien ne go, za le ga ją cych pod zie mią,
oraz drew na opa ło we go, ko niecz nych dla
funk cjo no wa nia zna ne go tu od śre dnio -
wie cza za kła du me ta lur gicz ne go  – tzw.
Kuź ni cy Bo guc kiej. W 1865 ro ku Ka to -
wi ce otrzy ma ły pra wa miej skie, po 267
la tach od pierw szej wzmian ki o ist nie niu
miej sco wo ści, sta jąc się gwał tow nie
roz wi ja ją cym ośrod kiem prze my słu
i han dlu pań stwa pru skie go. He in rich
Mo ritz Au gust Not te bohm (1813-1887)
spo rzą dził już w 1856 ro ku plan z uli ca -
mi, pla ca mi i kwar ta ła mi pod przy szłą za -
bu do wę, któ rej waż nym ele men tem sta -
ły się zie leń ce ma ją ce re kom pen so wać
miesz kań com suk ce syw nie tra co ny kon -
takt z na tu rą. W 1871 ro ku Ri chard
Holt ze (1824-1891), współ za ło ży ciel
mia sta oraz pierw szy i dłu go let ni prze -
wod ni czą cy je go Ra dy Miej skiej stwier -
dził, że ka to wic kie: „(…) zie lo ne ogro -
dy i pu blicz ne skwe ry wo kół pięk nych
ko ścio łów, rzad kie i czę sto za ska ku ją ce
od kry cia wi do ko we i per spek ty wy,

wszyst ko to uj mu je i słu ży uro dzie mia -
sta (…)”. Plan Ka to wic z 1884 ro ku uka -
zu je już spo rą ilość za kom po no wa nych
te re nów zie lo nych. Są to dwa par ki: je -
den zam ko wy i dru gi usy tu owa ny
nad osu szo nym czę ścio wo sta wem hut -
ni czym na miej scu wy bu rzo ne go wiel kie -
go pie ca (ho ch-O fen) Kuź ni cy Bo guc kiej,
oraz pięć skwe rów: na Wil helm splatz
(obec nie plac Wol no ści), przy dwor cu ko -
le jo wym oraz przy trzech ko ścio łach: sta -
ro ka to lic kim, ewan ge lic kim i ka to lic kim
pod we zwa niem NMP. Opie kę nad ni mi
spra wo wał za ło żo ny oko ło 1875 ro ku
Zwią zek Mi ło śni ków Przy ro dy dla
Upięk sza nia Mia sta (Verchöne rung sve -
re in zur Ver bes se rung des Stadt bil des
durch Baump flan zun gen), któ ry na stęp -
nie stał się za ląż kiem po wsta łej w 1913
ro ku Dy rek cji Ogro dów Miej skich, kie -
ro wa nej do 1932 ro ku przez do świad czo -
ne go ogrod ni ka Pau la Sal l man na (1882-
1944). W 1888 ro ku po za gra ni ca mi
mia sta na ob sza rze dzi kie go la su dzier -
ża wio ne go od Za kła dów Księ cia Ho hen -
lo he wy ty czo no pod miej ski Süd Park,
któ ry w 1925 ro ku na zwa no Par kiem im.
Ta de usza Ko ściusz ki. Mia sto wkra cza -
ło stop nio wo na no we te re ny otwar te
i mniej zur ba ni zo wa ne, le żą ce po po łu -
dnio wej stro nie li nii ko le jo wej obec nej
tu od 1846 ro ku. Za pla no wa no tam
oprócz zwar tej za bu do wy kwar ta ło wej,
ko lej ne te re ny zie lo ne, jak ogród
na Blücher platz (dziś plac Ka ro la Miar -
ki) i Ni co la iplatz (plac Jó ze fa Rost ka).
Nie któ re sza chow ni co wo krzy żu ją ce się
uli ce na po łu dniu otrzy ma ły in ny kształt,
o pro fi lu krzy wo li nio wym i ma low ni -
czym prze bie gu, na da ją cym prze strze ni
miej skiej or ga nicz ny i bar dziej na tu ral -
ny cha rak ter, o zmien nych punk tach
wi do ko wych zgod nie z po pu lar ny mi
wów czas ide ami pro pa go wa ny mi przez
au striac kie go urba ni stę Ca mil lo Sit te go
(1843-1903). Mięk ki spo sób pro wa dze -
nia ulic miał być sy gna łem no wo cze sno -
ści, ale i za po wie dzią kon tak tu z pra wie
pier wot nym kra jo bra zem Süd Park. Im
bli żej par ku, tym za bu do wa bar dziej się
roz luź nia ła, po cząw szy od ka mie nic, aż
po wol no  sto ją ce do my i wil le, któ re roz -
lo ko wa ne zo sta ły wśród ob szer nych
ogro dów pry wat nych. Ostat nim ogni wem
i nie ja ko bu fo rem łą czą cym te re ny miej -
skie z par kiem by ły ogro dy szre be row -
skie, gdzie za bu do wa drew nia nych al ta -
nek (Gar ten lau be) to nę ła w buj nej zie le ni.
W tak płyn ny i har mo nij ny spo sób na stę -
po wa ło prze cho dze nie zur ba ni zo wa ne -
go kra jo bra zu kul tu ro we go w le śny.
Mia sto prze my sło we po now nie jed na ło
się z na tu rą, od któ rej na po cząt ku sta ra -
ło się od ciąć.

2. Ogro dy szre be row skie Ka to wic
z 1906/1909 r.

Naj star szy ogród szre be row ski po wstał
w 1865 ro ku w Lip sku z ini cja ty wy dra fi -
lo zo fii Ern sta In no cen za Hau schil da
(1808-1866), któ ry za ło żył rok wcze -
śniej pierw sze To wa rzy stwo Ogro dów

Tyl ko drze wa,
tyl ko li ście...

RYSZARD NAKONIECZNY

Lo sy ka to wic kich ogro dów

Ogrody szreberowskie w Katowicach przy ul. Barbary w 1926 r. i 1941 r.
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Szre be row skich (Schre ber gar -
te nve re in). De dy ka cją w na -
zwie chciał upa mięt nić dzia łal -
ność swo je go przy ja cie la dra
na uk me dycz nych, or to pe dę
Da nie la Got tlo ba Mo rit za
Schre be ra (1808-1861), któ ry
pro pa go wał wśród dzie ci i mło -
dzie ży za miesz ku ją cych mia sta
prze my sło we zdro wy tryb ży cia
i gim na sty kę pod go łym nie -
bem, ze wzglę du na czę sto ob -
ser wo wa ne cho ro by bę dą ce
kon se kwen cją złych wa run ków
miesz ka nio wych zwią za nych
z gwał tow ną i nie kon tro lo wa ną
urba ni za cją XIX wie ku. 

Naj pierw by ły to ogro dy re -
kre acyj no -spor to we prze zna -
czo ne wy łącz nie dla dzie ci
z moż li wo ścią nie wiel kich
upraw ro ślin nych w ce lach dy -
dak tycz nych. Z cza sem jed nak
prze kształ ci ły się w ogro dy
ozdob no -użyt ko we ich ro dzi -
ców, a funk cja re kre acyj no -
-spor to wa zo sta ła moc no ogra -
ni czo na, a na wet ze pchnię ta
na dru gi plan, na rzecz prze wa -
ża ją cych po tem dzia łek upraw -
nych. Ni gdy jed nak cał ko wi -
cie jej nie wy eli mi no wa no,
gdyż nie wiel kie pla cy ki re kre -
acji dzie cię cej za wsze to wa -
rzy szy ły ca ło ścio we mu pro -
gra mo wi funk cjo nal ne mu
ta kich ogro dów. 

Po dob ną ideę za czął pro pa go wać dr
Hen ryk Jor dan od mo men tu, kie dy w 1888
ro ku zło żył po da nie do Ra dy Miej skiej
Kra ko wa o przy dział te re nów dla zor ga -
ni zo wa nia ogro du prze zna czo ne go do ćwi -
czeń gim na stycz nych i za baw dla dzie ci,
co rok póź niej za owo co wa ło urze czy wist -
nie niem te go po my słu i po wsta niem
Par ku Dok to ra Jor da na o po wierzch ni
oko ło 8 ha z zie le nią kom po no wa ną i 5 bo -
iska mi. W ślad za par kiem kra kow skim
po wsta ły póź niej in ne ogro dy spor to we:
w No wym Są czu, Ko ło myi, Stry ju, Czę -
sto cho wie, Ka li szu, Lu bli nie, Śro dzie,
Wło cław ku, Lwo wie, Cie szy nie i in nych
miej sco wo ściach. 

W War sza wie w 1899 ro ku War szaw -
skie To wa rzy stwo Hi gie nicz ne zor ga ni -
zo wa ło na Agry ko li i w Ogro dzie Sa skim
dwa pierw sze pla ce re kre acyj no -spor to -
we dla dzie ci po dob ne go ty pu, któ re na -
zwa no Ogro da mi im. Wil hel ma El li sa
Raua, by uczcić fi lan tro pa i zna ne go prze -
my słow ca war szaw skie go, któ ry ofia ro -
wał na ten cel spo ry za pis ma jąt ko wy
w wy so ko ści 300 000 ru bli. W 1904 ro -
ku ist nia ło już 14 ogro dów o ta kim cha -
rak te rze.

Jed nak nie miec kie ogro dy szre be row -
skie by ły pierw szą ideą te go ro dza ju
w Eu ro pie. Po wsta wa ły tak że po za Lip -
skiem na ob sza rze ca łe go pań stwa pru -
skie go. W 1901 ro ku po ja wił się pierw -
szy te go ty pu ogród we Wro cła wiu
na Po lach Sta wo wych (Te ichäcker).
Naj star szym na to miast na Gór nym Ślą -
sku jest za ło żo ny w 1905 ro ku ogród

w Kró lew skiej Hu cie (dziś Cho rzów),
któ ry funk cjo nu je nie prze rwa nie przy
ul. Haj duc kiej. Dru gi po wstał w Ka to wi -
cach rok póź niej w 1906 ro ku w spo sób
nie sfor ma li zo wa ny jesz cze. Za le ga li zo -
wa no go do pie ro w 1909 ro ku dzię ki
utwo rze niu To wa rzy stwa Ogro dów Szre -
be row skich Par ku Po łu dnio we go (Schre -
ber gar te nve re in am Südpark). Ofi cjal nie
wy dzier ża wio ny od Spół ki Księ cia Ho -
hen lo he ob szar ten sta le po więk sza no, na -
zy wa jąc go z cza sem Ko lo nią nad in ży -
nie ra Hu go Te pel man na, od na zwi ska
je go dłu go let nie go pre ze sa. Dziś no si na -
zwę Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
im. Ta de usza Ko ściusz ki w Ka to wi cach
przy ul. Bar ba ry 23. Je go układ kom po -
zy cyj ny opar ty zo stał na kształ cie li te ry
Z, któ rą two rzą dwa rów no le głe cią gi ko -
mu ni ka cyj ne prze cię te uko śnie trze cim
kie run kiem bie gną cym po łu ku. Jest to
po zo sta łość po pier wot nych li niach re -
gu la cyj nych opar tych na kon cep cjach Ca -
mil lo Sit te go. Po obu stro nach każ de go
z cią gów znaj du ją się głów nie pro sto kąt -
ne dział ki o po wierzch ni od 200 do 500
m². Na każ dej z nich moż na by ło wznieść
drew nia ną al ta nę, sy tu owa ną ra czej
w gra ni cy par ce li. Wie le z nich do dziś
jesz cze za chwy ca swą ory gi nal ną i pra -
wie pier wot ną struk tu rą i de ta lem. Głów -
ną es te ty ką ja ka zdo mi no wa ła ar chi -
tek tu rę dom ków ogro do wych jest styl
wer na ku lar ny, uzdro wi sko wy lub szwaj -
car sko -ty rol ski, opar ty na wzor co wej pu -
bli ka cji ar chi tek ta Bern har da Lie bol da
(1843-1916) Hol zar chi tek tur z 1893 ro -
ku, ale zna leźć tu moż na tak że i in ne nur -

ty w po sta ci re edy cji ba ro ko -
we go -kla sy cy zmu, okre śla -
ne go w kul tu rze nie miec kiej
sformu ło wa niem „Um 1800”,
czer pią ce go swe idee z ra cjo -
nal nej struk tu ry Gar ten haus
Jo han na Wol fgan ga Go ethe -
go z We ima ru. For my ka to -
wic kich al tan zbli żo ne są
do tych eks po no wa nych dziś
w Nie miec kim Mu zeum
Ogro dów Dział ko wych
w Lip sku (Deut sches Kle -
ingärten mu seum), miej scu
na ro dzin idei w 1865 ro ku,
a w nie któ rych przy pad kach
na wet są od nich cie kaw sze
i przez to zna ko mi cie uzu peł -
nia ją tam tej szą ko lek cję o no -
we for my. W więk szo ści ka -
to wic kie bu dyn ki nie zo sta ły
jesz cze prze kształ co ne, stąd
war to oto czyć je na tych mia -
sto wą ochro ną tu na miej scu
i być mo że stwo rzyć pla -
ców kę o po dob nym cha rak -
te rze jak w Lip sku.

Waż ne miej sce w kom po -
zy cji ca ło ści ogro du zaj mo -
wa ła trój kąt na dział ka spo -
łecz na prze zna czo na przede
wszyst kim na ce le re kre acyj -
no -spor to we dla dzie ci,
na któ rej wznie sio no sa dzaw -
kę z fon tan ną, huś taw kę, ka -
ru ze lę i drą żek do ćwi czeń

gim na stycz nych. Nie ste ty dziś jej pier -
wot na funk cja zo sta ła za stą pio na przez
pry wat ne upra wy ozdob no - użyt ko we,
a wszyst kie urzą dze nia zli kwi do wa ne.
Znaj do wa ła się ona na koń cu prze kąt nio -
we go cią gu ko mu ni ka cyj ne go (dol ne
ostrze li te ry Z). 

O bo gac twie za ło że nia świad czy re la -
cja A.N. (An to nie go No wa ka?), któ ry
stwier dza iż na ko niec 1934 ro ku ogród
„po sia da od no wio ne pło ty ze wnętrz ne
i wo do cią gi, do pro wa dza ją ce do każ de -
go po szcze gól ne go ogród ka świe żą wo -
dę, łącz nej war to ści 48.000 zł, po sia da bi -
blio te kę to wa rzy ską, li czą cą prze szło 400
to mów, wła sne spry ski wa cze i in ne na -
rzę dzia ogro do we war to ści 1000 zł oraz
róż ne przy rzą dy gim na stycz ne i do gry
dla dzie ci i 3.360 zł oszczęd no ści w Ka -
sie Miej skiej. Na te re nie ogród ków ist -
nie ją rów nież za bu do wa nia i spe cjal ny
ogród, urzą dzo ne do sprze da ży mle ka
i pi wa”. Au tor do da je jesz cze in for ma -
cję o tym, iż do ko na no roz bu do wy pla -
cu za baw i ogro du do świad czal ne go
dla dzie ci. 

Ogród ten sta le się zmie niał, prze cho -
dząc przez 7 głów nych faz roz wo jo -
wych, udo ku men to wa nych na ko lej nych
ma pach mia sta, miej sco wych pla nach re -
gu la cyj nych lub pro jek tach lo ka li za cji je -
go klu czo wych obiek tów, któ re spo rzą -
dzo no w ro ku: 1911, 1915, 1926, 1936,
1939, 1958 i 1972 (?). W po cząt ko wym
sta dium w la tach (1906/1909-1911) par -
ce le znaj do wa ły się wy łącz nie po obu
stro nach prze kąt nio we go cią gu ko mu ni -
ka cyj ne go. W dru giej fa zie (1911-1915)
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no we dział ki po wsta ły w głę bi już ist nie -
ją cych, aż do sty ku z Be ate stras se (uli ca
Ta de usza Ko ściusz ki) od wscho du i od za -
cho du do Wran gel stras se (uli ca Bar ba ry)
z po zo sta wie niem wol ne go pa sa przy uli -
cy. W trze cim okre sie (1915-1926) na stą -
pi ło po nad dwu krot ne po więk sze nie po -
wierzch ni ogro du na za chód od ist nie ją cej
naj star szej je go czę ści z po zo sta wie -
niem du żej wol nej prze strze ni po mię dzy
ni mi w for mie czwo ro bocz nej łą ki.
Czwar ta fa za (1926-1939) obej mo wa ła
upo rząd ko wa nie owej pu stej prze strze ni
i stwo rze nie tam do stęp ne go dla wszyst -
kich miesz kań ców mia sta – spo łecz ne go
pla cu za baw o zróż ni co wa nej na wierzch -
ni. Ko lej ne pią te sta dium ewo lu cji (1939-
1958) roz po czy na za stą pie nie otwar te go
pla cu za baw przez no wy ele ment – ogród
jor da now ski, uro czy ście otwar ty
w dniu 14 ma ja 1939 ro ku1. Ten no wy
ide owo pol ski ele ment funk cjo nal ny zo -
stał więc ści śle zin te gro wa ny z ge ne tycz -
nie nie miec kim ogro dem szre be row -
skim, nie tyl ko dzię ki swej cen tral nej
lo ka li za cji, ale po przez to, iż po więk szył
on nie wiel ki wcze śniej po ten cjał użyt ko -
wy trój kąt ne go pla cu re kre acji dzie cię cej.
Po ja wi ły się no we ele men ty funk cjo nal -
ne umiesz czo ne w ca ło rocz nym obiek cie
mu ro wa nym utrzy ma nym w sty lu funk -
cjo na li zmu okrę to we go, któ ry dał moż -
li wo ści po sze rze nia pier wot nych idei
Schre be ra i Hau schil da o sze ro ki wa chlarz
opie ki psy cho fi zycz nej dzie ci we wnątrz
bu dyn ku i na ze wnątrz. 

Okres ten za my ka dru ga in we sty cja,
tym ra zem już po wo jen na w po sta ci bu -
dyn ku Kas To ta li za to ra tzw. Do mu Słu -
żew ca2, od da ne go do użyt ku w 1958 ro -
ku, w tej sa mej sty li sty ce funk cjo na li zmu
w ty pie stre am li ne, co pa wi lon ogro du
jor da now skie go i obiek ty To ru Wy ści gów
Kon nych na Słu żew cu w War sza wie,
od któ re go na zwę przy jął. Po wstał on
na sty ku z po łu dnio wą gra ni cą naj star -
szej czę ści ogro du. Wte dy tak że po ja wi -
ło się nie od wra cal ne za gro że nie w po sta -
ci no wej ar te rii szyb kiej ko mu ni ka cji
ko ło wej, któ ra roz cię ła bez pow rot nie kie -
dyś or ga nicz nie ze so bą po wią za ne ele -
men ty Par ku Ko ściusz ki i ogro du szre -
be row skie go. Nie co wcze śniej tak że
zmie nio no na zwę ogro du na dział ko wy,
co utrzy ma li Niem cy w cza sie oku pa cji
(1939-1945). Dziś już nikt nie uży wa
pier wot nej, hi sto rycz nej na zwy. Ostat ni
okres (1958-1972?) to czas re duk cji po -
wierzch ni i ilo ści dzia łek. Cał ko wi cie zli -
kwi do wa ny zo stał are ał za chod ni, któ ry
po zo sta wio no odło giem, co być mo że
spo wo do wa ne zo sta ło roz bu do wą sie ci
ko mu ni ka cji ko ło wej i za stą pie nie po bli -
skie go Ron da Mi ko łow skie go przez es -
ta ka dy i mo sty ru chu bez ko li zyj ne go,
któ re za ję ły du ży ob szar no wych te re nów.
Dziś Ro dzin ny Ogród Dział ko wy im. Ta -
de usza Ko ściusz ki ogra ni cza się wy łącz -
nie do swe go za się gu sprzed 1915 ro ku
i jest pra wie cał ko wi cie od cię ty od par -
ku. Je dy nie wą ska kład ka, prze zna czo -
na dla ru chu pie sze go i ro we ro we go

za wie szo na nad au to stra dą A 4, łą czy
jesz cze te dwa kie dyś wza jem nie zin te -
gro wa ne ob sza ry. Po nadto li kwi da cja za -
chod niej czę ści dzia łek upraw nych do -
pro wa dzi ła do te go, iż ogród jor da now ski
bę dą cy pier wot nie cen tral ną czę ścią,
stał się tyl ko skraj nym ele men tem, co
w świa do mo ści osób nie zo rien to wa -
nych wy wo łu je od czu cie je go izo la cji.
Nikt dziś nie pa mię ta, że obiek ty te łą -
czy ła wspól na idea, tym bar dziej, że na -
zwa ogród jor da now ski od 1971 ro ku zo -
sta ła zmie nio na na Miej skie Przed szko le
nr 3 w Ka to wi cach. 

3. Ogro dy jor da now skie Ka to wic
z 1939 r.

Pierw szy ogród jor da now ski, jak wspo -
mnia no wy żej, po wstał z ini cja ty wy
dra Hen ry ka Jor da na w Kra ko wie w 1889
ro ku, „aby dać dzie ciom moż ność
swo bod nej za ba wy na świe żym po wie -
trzu i słoń cu, w do brych wa run kach hi -
gie nicz nych”. Od ro dze nie tej za po mnia -
nej nie co póź niej idei za wdzię cza się
puł kow ni ko wi Ju liu szo wi Ulry cho wi
(1888-1959), dy rek to ro wi Pań stwo we go
Urzę du Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Przy -
spo so bie nia Woj sko we go (PUWF i PW),
któ ry w 1927 ro ku li kwi du jąc Mię dzy -
na ro do wą Wy sta wę Sa ni tar ną zor ga ni zo -
wa ną na te re nach woj sko wych w War sza -
wie przy skrzy żo wa niu uli cy Ba ga te la
i alei Ujaz dow skiej, zwró cił się do mar -

Ogród Jordanowski w Katowicach przy ul. Barbary
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szał ka Jó ze fa Pił sud skie go (1867-1935),
by te ren ten prze zna czyć na wzor co wy
ogród dzie cię cy, na co od ra zu uzy skał
je go zgo dę. Od 1928 ro ku za gad nie niem
tym zaj mu je się więc kie ro wa ny przez
nie go urząd. For mal nie jed nak do pie ro
w 1929 ro ku otwar to pierw szy ogród jor -
da now ski w tym miej scu, przy któ rym
w 1932 ro ku po wsta ło War szaw skie To -
wa rzy stwo Ogro dów Jor da now skich,
prze kształ co ne 2 la ta póź niej w in sty tu -
cję ogól no pol ską. Or ga ni za cja ta jesz cze
przed prze kształ ce niem za ło ży ła na te -
re nie sto li cy 9 ko lej nych ogro dów. W in -
nych mia stach jak Po znań, Łódź, Lwów
czy Ka to wi ce naj pierw Za rzą dy Miej skie
lub od po wied nie ich Wy dzia ły Ogrod ni -
cze ko or dy no wa ły po dob ne ak cje.
W 1937 ro ku z ini cja ty wy Cen tral ne go
To wa rzy stwa Ogro dów Dział ko wych
i PUWF i PW wy da ny zo stał fun da men -
tal ny pod ręcz nik i kom pen dium wie dzy
na te mat za kła da nia ogro dów re kre -
acyj no -spor to wych dla dzie ci dla ca łe go
kra ju pod ty tu łem Ogro dy Jor da now skie,
au tor stwa He le ny Śli wow skiej (1895-
1972) harc mi strza Rze czy po spo li tej
i Na czel nicz ki Har ce rek ZHP oraz ar chi -
tek ta Ka zi mie rza Wę drow skie go
(1904-1943), ab sol wen ta Wy dzia łu Ar -
chi tek tu ry Po li tech ni ki War szaw skiej.
He le na Śli wow ska w 1938 ro ku zo sta ła
żo ną wo je wo dy ślą skie go Mi cha ła Gra -
żyń skie go (1890-1965), co być mo że
mia ło du ży wpływ na sze ro ką ak cję bu -
do wy ogro dów jor da now skich na ob sza -
rze au to no micz ne go wo je wódz twa ślą -
skie go, za rzą dza ne go przez jej mę ża.
W 1937 ro ku za pla no wa no wznie sie -
nie 14 ogro dów jor da now skich w tym
4 w Ka to wi cach. Z tej ak cji in we sty cyj -
nej za cho wa ło się co naj mniej 7 pra wie
kom plet nych ze spo łów w: Ka to wi cach
(ul. Bar ba ry 25, ul. Gli wic ka 212-214,
ul. Hal le ra 72), Mi ko ło wie (ul. Kon sty -
tu cji 3 ma ja 38), Ra dzion ko wie
(ul. Gaj da sa 1), Sie mia no wi cach Ślą skich
(ul. Cho pi na 2) i Świę to chło wi cach
(ul. Har cer ska 1).

Przy naj mniej 2 z ka to wic kich ogro dów
jor da now skich po wią za no ści śle w jed -
ną kom po zy cję prze strzen ną z ogro da mi
dział ko wy mi, ja ko roz sze rze nie ich pro -
gra mu ide owe go. Je den z nich to ogród
szre be row ski przy Par ku Ko ściusz ki,
dru gi na to miast to ogród dział ko wy
„Świt” za ło żo ny w 1935 ro ku w dziel ni -
cy Za łę że, przy uli cy Woj cie chow skie go
(dziś ul. Gli wic ka 233), któ ry po wią za -
ny zo stał ze zlo ka li zo wa nym po prze ciw -
nej stro nie (ul. Gli wic ka 212-214) ob szer -
nym ogro dem jor da now skim zło żo nym
z: pa wi lo nu przed szko la, bu dyn ku stró -
żów ki, żel be to we go ele men tu iden ty fi ka -
cji wi zu al nej o 3 masz tach fla go wych
z wi ze run ka mi 3 ko ni, 2 pa wi lo nów
szat ni, 2 ba se nów i wie lu ele men tów ma -
łej ar chi tek tu ry roz miesz czo nych w roz -
le głym te re nie otwar tym. 

Ogród jor da now ski przy ul. Bar ba -
ry 25, za pro jek to wa ny zo stał przez Ka -
zi mie rza Wę drow skie go w lip cu 1937 ro -
ku i miał rów nie wy ra fi no wa ną struk tu rę
zło żo ną z za cho wa nych do dziś mu ro wa -

nych ele men tów ze spo łu: bu dyn ku głów -
ne go i pa wi lo nu stró żów ki z żel be to wą
bram ką wej ścio wą. Nie ste ty dziś bra ku -
je 2 drew nia nych po dłuż nych we rand za -
koń czo nych ma ga zy na mi, 2 per go li i co
naj mniej 2 bro dzi ków z fon tan na mi,
któ re roz miesz czo ne by ły na roz le glej łą -
ce ogra ni czo nej obrzeż ną zie le nią wy so -
ką. Kom po zy cja ca ło ści jest sy me trycz -
na z 2 po wo dów: rów no waż ne go
roz dzia łu funk cji w bu dyn ku i w ogro -
dzie na część dla chłop ców i dziew czy -
nek oraz ze wzglę du na ta kie sa mo trak -
to wa nie po łą cze nia ko mu ni ka cyj ne go
z ogród ka mi szre be row ski mi znaj du ją -
cy mi się po wschod niej i za chod niej stro -
nie. Bu dy nek głów ny od stro ny pół noc -
nej jest pod piw ni czo ny z do stę pem
do za ple cza go spo dar cze go ko tłow ni,
skła du opa łu, kuch ni, warsz ta tu i ma ga -
zy nów. Na par te rze w pro jek cie uję to:
hall, szat nię dla dzie ci, na try ski, ja dal nię,
sa lę za baw, klat kę scho do wą łą czą cą
wszyst kie kon dy gna cje (piw ni ce, par ter,
pię tro), po miesz cze nia ad mi ni stra cyj -
ne, po kój le ka rza oraz miesz ka nie do zor -
cy. Na pię trze znaj du je się du że so la rium -
-ta ras, ma ły ta ras pół noc ny, le ża kow nia
pod da chem i skład na le ża ki. Nie ste ty nie
za cho wa ły się spi ral ne scho dy pro wa dzą -
ce na ta ras nad le ża kow nią, z któ re go kie -
dyś sta lo wą dra bin ką moż na by ło wejść
na tzw. ja skół cze gniaz do, czy li nie wiel -
ki ta ras ob ser wa cyj ny z masz tem fla go -
wym. Rzut bu dyn ku zbli żo ny jest
do kształ tu li te ry T, któ rej pio no wy ele -
ment jest pro sto ką tem z pół okrą głym za -
koń cze niem u do łu, miesz czą cym we -
wnątrz 2 naj więk sze po miesz cze nia
wspól ne: ja dal nię i sa lę za baw. Ho ry zon -
tal na bry ła za wie ra 3 prze szklo ne for my
cy lin drycz ne, któ re wraz z ba lu stra da mi
i okrą gły mi okna mi mia ły przy po mi nać
no wo cze sny sta tek lub ku ter ry bac ki.
Z po dob nych ele men tów skom po no wa -
ny zo stał bu dy nek stró żów ki. Ar chi tek -
tu ra na utycz na obu bu dow li jest sy no ni -
mem ma szy ni zmu, któ ry ide owo
za pew niał ra cjo nal ną i eko no micz ną
dys po zy cję funk cji przy mi ni ma li za cji
kosz tów, nie za wod ność dzia ła nia bu dyn -
ku oraz ba lans mię dzy efek ta mi funk cjo -
nal no -for mal ny mi. Neu tral na, a więc
mak sy mal nie prze szklo na i trans pa rent -
na, bia ła i gład ka ar chi tek tu ra zło żo -
na z pro stych kan cia stych lub opły wo -
wych form mia ła od dzia ły wać ni czym
ze staw kloc ków na wy obraź nię dziec ka.
Mia ła edu ko wać, da jąc ja sny i pro sty sy -
gnał o pod sta wo wych fi gu rach i bry łach
bez za kłó ceń or na men tal nych, fak tu ro -
wych i ko lo ry stycz nych. Ka zi mierz Wę -
drow ski nie do koń ca speł nił ten po stu -
lat, gdyż prze wi dy wał przy wej ściu
od stro ny ogro du umiesz cze nie fi gu ral -
nej kom po zy cji pla stycz nej tań czą ce go
gó ra la, jak to po ka zu je pro jekt, któ re go
za pew ne ni gdy jed nak nie wy ko na no.
Spo ko jem i kla row no ścią struk tu ry bu -
dyn ki od róż nia ją się od ru chli wo ści,
ko lo ry stycz nej zmien no ści i nie prze wi -
dy wal no ści kształ tów or ga nicz ne go oto -
cze nia. Dzię ki du żej ilo ści swych otwo -
rów, pod cie ni, ta ra sów, per go li za cie ra ją

róż ni cę mię dzy wnę trzem i ze wnę trzem,
czy li po raz ko lej ny przy wra ca ją kul tu -
rze mak si mum na tu ry. By ła to jak się wy -
da je świa do ma, sze ro ko za kro jo na dy dak -
ty ka i per swa zja ob li czo na nie tyl ko
na mło de go ale i do ro słe go ob ser wa to ra
bądź użyt kow ni ka. Kon trast bia łej ar chi -
tek tu ry stwa rza tu efekt bez in wa zyj ne go
i mak sy mal nie neu tral ne go tła dla spek -
ta klu zda rzeń prze bie ga ją cych w przy ro -
dzie, by jak naj le piej wy eks po no wać jej
do nio słą ro lę w ogro dzie, tę te ra peu tycz -
ną i es te tycz ną za ra zem. „W ogro dzie na -
tu ra peł ni za tem funk cje prak tycz ne lub
ko mu ni ku je roz ma ite zna cze nia, ale za -
ra zem – za spra wą dzia ła nia czło wie ka
– peł ni funk cję tak że es te tycz ną”, co pod -
su mo wał Ma te usz Sal wa.

Kon klu zja

Ka to wic kie te re ny zie lo ne po ka zu ją jak
w so czew ce dą że nie czło wie ka do ści słe -
go kon tak tu z na tu rą ob ser wo wa ne w ty -
po wym mie ście XX wie ku, gdzie przy ro -
da po wią za na ze spor tem, re kre acją
i kul tu rą mia ła mieć klu czo we zna cze nie
dla bu do wa nia rów no wa gi psy cho fi zycz -
nej czło wie ka, za pew nia jąc mu nie tyl ko
moż li wość wy po czyn ku, re ge ne ra cji sił,
zdro wie, po czu cie kom for tu, ale tak że
moż li wość ak ty wi za cji wszyst kich je go
zmy słów głę bo ko spły ca nych dziś przez
świat wir tu al nej rze czy wi sto ści. 

Wo je wo da ślą ski, Mi chał Gra żyń ski
w 1934 ro ku3 wy po wie dział zna mien ne
sło wa: „Ogró dek dział ko wy upięk sza
nasz sza ry kra jo braz prze my sło wy, zbli -
ża czło wie ka do przy ro dy, stwa rza dlań
spo sob ność do ode rwa nia się od co dzien -
nych trosk i przy kro ści pra cy za wo do wej,
po zwa la nam ode tchnąć sze rzej, wy cza -
ro wu je uśmiech ra do ści z po wo du uzy -
ska nych plo nów. Po zwo li zbli żyć się
do te go, co się na zy wa »bło go sła wień -
stwem zie mi«. Szer sze go kon tek stu do -
ty czy ko men tarz Jo na sza Ko fty, któ ry bę -
dąc w 1952 ro ku miesz kań cem
ka to wic kiej wil li z ob szer nym ogro dem
po ło żo nej w po bli żu ul. Ko ściusz ki na -
pi sał: „Pa mię taj cie o ogro dach, Prze cież
stam tąd przy szli ście, W żar epo ki uży czą
wam chło du, Tyl ko drze wa, tyl ko li -
ście”. Być mo że wspo mi nał ka to wic ki
ogród swo je go dzie ciń stwa. ■

________

1 Fo to gra fie w zbio rach Na ro do we go Ar -
chi wum Cy fro we go: 1-N -285-1, 1-N -285-
2, 1-N -285-3, 1-N -285-4, 1-N -285-1 oraz pro -
jekt prze cho wy wa ny w Ar chi wum Urzę du
Miej skie go w Ka to wi cach nr kat. A 1/82.

2 Dziś opusz czo ny, nie daw no peł nił funk -
cję lo ka lu ga stro no micz ne go „Ga lop”, za pro -
jek to wa ny w 1956 ro ku przez arch. Ro ma -
na Rud niew skie go i kon struk to ra inż.
Fran cisz ka Klim ka.

3 (Nie któ re ele men ty te go tek stu by ły pre -
zen to wa ne przez au to ra na wy kła dach z cy -
klu Fe sti wal Ogro dów zor ga ni zo wa nych
przez Fun da cję Dom Mo der ni sty w la -
tach 2016–2017 oraz na kon fe ren cji na uko -
wej Mia sto na tu ra. Zie lo na przy szłość
miast? w War sza wie w dniu 27.04.2017 r.)
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APO CA LYP SIS CUM FI GU RIS 2017

Bóg wąt pi, czy je go wszech moc jesz cze dzia ła,

a gdy by na wet, to nie wie, czy war to jej użyć.

Przy ta ku je Fu kuy amie, bo hi sto ria się skoń czy ła.

Przy ta ku je Pla to no wi, któ ry po rzu cił po etów

u bram swo je go pań stwa. Umy wa rę ce od

pod cię tych skrzy deł i prze peł nio nych ło dzi, 

któ re nie do bi ja ją do brze gu.

Tak że od dzie ci ma cha ją cych ki ku ta mi.

I od świę tych, któ rym już nie ufa,

bo ich sło wa sma ku ją jak zim ne szkło,

jak brud ny tynk i kwa śne wi no za mie nio ne w ocet.

Mil czy, kie dy ga sną kan de la bry, spa da ją ko ro ny drzew

i kie dy na włoć się krze wi jak po chwa ła głu po ty.

Za sła nia oczy si wy mi wło sa mi, by nie pa trzeć

na hań bę bło go sła wie nia gi lo tyn i sa mo cho dów.

A jed nak, z przy zwy cza je nia, trzy ma sznur ki,

któ ry mi kie dyś zręcz nie ma new ro wał.

We ssa ły wa gon so li i łez. Ska mie nia ły.

I te raz, w nie bie skiej sa mot no ści,

we śnie i po za snem,

po za do brem i złem,

Bóg umarł, po wie dział by Bóg.

Gdy by mógł.

LATO 2018

Upał te go la ta był tak wiel ki,

że na po tę gę ro dził fa szy stów.

Roz mna ża li się przez pącz ko wa nie,

pod no si li rę kę w gó rę, po zdra wia jąc

słoń ce o wscho dzie i za cho dzie.

Od mie nia li sło wo oj czy zna

przez wszyst kie przy pad ki,

chwa li li łą ki uma jo ne,

po trzą sa li wy go lo ny mi gło wa mi

i wie sza li por tre ty bliź nich na szu bie ni cach.

Za wiść i nie na wiść krzy żo wa ła się po kręt nie

bez na dziei na po ezję i do broć.

NIE LU BIĘ ŁAD NYCH WIER SZY

Ład ny to mo że być za chód słoń ca nad mo rzem

lub choć by z bal ko nu na pią tym pię trze.

Ład na mo że być bie dron ka, 

le cą ca do nie ba po ka wa łek chle ba.

Wiersz mu si być po pę ka ny, po marsz czo ny

jak wy schnię te kro wie łaj no le żą ce w tra wie.

Wte dy ła two je wy gra bić ni czym 

sło wa z za chwasz czo nej gło wy.
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JESZ CZE ICH NIE OD UMAR ŁAM

Ży łam by łam so bie, pi sa łam, ko cha łam,

błą dzi łam, mil cza łam, iry to wa łam się i lę ka łam,

aż nie spo dzie wa nie zo sta wi łam dom w stra chu,

o ma ły włos nie od umar łam tej pa tel ni, na któ rej

co ra no sa dza łam dwa jaj ka, biur ka, przyj mu ją ce go

bez sprze ci wu pi sa nie, fo te la w czy ta niu.

I na gle o ma ło nie od umar łam psa

i mę ża, i có rek, i wnu ków, i kil ku zna jo mych,

któ rzy by za mną za tę sk ni li na krót ko.

Jesz cze nie tym ra zem, pod śpie wu ją pta ki.

Jesz cze za nu rzaj się w cza sow ni kach i słoń cu.

Jesz cze nie ocze kuj chwi li, 

któ ra za czer ni, co two je,

zo sta wia jąc, co na sze.

OKRU CHY

Pa ni Kry sia skrzęt nie cho wa krom ki chle ba

do szu fla dy w szpi tal nej szaf ce.

„Po co, prze cież wy schnie, chle ba nie bra ku je”,

mó wią ko bie ty z łó żek obok.

„Za bio rę do do mu, do wo dzion ki na kru szę,
Al bo dla pta ków. 

Je śli stąd wyj dę”.

ROZ MÓW KI SZPI TAL NE

„W któ rej sa li le ży Bąk”?

„Za póź no na wi zy ty,

pan Bąk na pew no śpi”.

„Nie śpi. To ja je stem Bąk,

tyl ko nie wiem, w któ rej sa li”.

WSPO MNIE NIE

Za zdro ści li mi cie bie wszy scy,

ob sta wia li za kła dy, czy spa łeś ze mną, czy nie.

Wo le li wie rzyć, że tak, bo to by zna czy ło,

że mnie po rzu cisz, ja ko ich po rzu ci łeś.

Opo wia da li o be ze ceń stwach, ja kie wy czy nia łeś.
Mie li na dzie ję, że stra cę cier pli wość.
Je den rwał dla cie bie zło ty ząb, dru ga uro dzi ła ci sy na,

trze ci sie dział na pa ra pe cie jak Pta siek i wył do la tar ni.

Też chcia łam ci się przy po do bać, 
więc wy pra łam sznu rów ki two im bu tom.

Wią za łeś je po tem pod szy ją jak czar ną ak sa mit kę.

Przy cho dzi łeś no cą al bo nad ra nem,

Fo xy la dy, śpie wa łeś, jak Hen drix.

Obie cy wa łeś, że dla mo ich pier si

zdra dzisz na wet Pa ryż.

Te raz zim no wszę dzie i głu cho,

tyl ko ciar ki prze la tu ją po ple cach,

kie dy bez cie bie słu cham vio li da gam ba

z wszyst kich po ran ków świa ta.

sl09s14-15m  18-09-20  13:09  Strona 2



16

K
a to wi ce by ły już mia stem ogro dów, mu -
zy ki, fil mu, prze my słu, ku li na riów…

Ale czy jest mia stem gier? Nie wy wo łu -
je ta kie go sko ja rze nia w pierw szej chwi -
li, choć wy star czy je dy nie mi ni mal nie
głęb sze spoj rze nie w hi sto rię i kra jo braz
sto li cy Ślą ska, by doj rzeć, że jest nim już
od bar dzo daw na – mo gło by pre ten den to -
wać do mia na cy fro wej sto li cy kra ju.

Hi sto ria gier w Ka to wi cach nie for mal -
nie za czy na się od rzą do we go na ka zu, by
otwo rzyć przed się bior stwo elek tro nicz ne.
W 1965 ro ku, mi ni ster Eu ge niusz Za drzyń -
ski, peł no moc nik rzą du ds. elek tro nicz nej
tech ni ki po wo łu je ka to wic ki od dział
ZE TO, Za kła du Elek tro nicz nej Tech ni ki
Ob li cze nio wej. Pierw sza sie dzi ba mie ści
się przy War szaw skiej 12, póź niej za kład
prze no si się na uli cę Owo co wą 1, gdzie
dzia ła zresz tą do dzi siaj. Choć ZE TO nie
pro du ko wa ło gier, ani kom pu te rów do za -
bi ja nia cza su, to je go po wsta nie za sia ło
na Ślą sku in for ma tycz ne ziar no.

Ka to wi ce ma ją bo ga tą hi sto rię zwią za -
ną z gra mi wi deo i nie ba ga tel ny wpływ
na kształt na ro do wej kul tu ry i bran ży
roz ryw ki in te rak tyw nej. Wie lu nie zda je so -
bie z te go spra wy, lub wie re la tyw nie nie -
wie le, bo mia sto przez la ta pre zen to wa ło
ser ce do gra nia w spo sób ra czej ka me ral -
ny, z ukry cia: ra czej two rząc prze strze nie
do roz wi ja nia pa sji, niż wy da jąc hi to we gry
kom pu te ro we.

Pod elek tro nicz ną ban de rą

P
ol ska bran ża ma dość spe cy ficz ną re -
la cję ze zja wi skiem pi rac twa kom pu te -

ro we go, czy li pro ce de rem nie le gal ne go
ko pio wa nia oraz roz po wszech nia nia opro -
gra mo wa nia kom pu te ro we go. Jest to,
oczy wi ście, ka ral ne i nie zgod ne z pra wem,
choć na zy wa nie te go zja wi ska mia nem
„kra dzie ży” to nad uży cie. Jed nak współ -
cze sny ry nek gier w Pol sce zo stał na tym
zbu do wa ny i hi sto ria tej bran ży jest nie ro -
ze rwal nie zwią za na z pi rac twem.

Gdy by nie klo ny po pu lar nych po nad
30 lat te mu kom pu te rów ZX Spec trum,
pol ska sce na by ła by znacz nie uboż sza
i roz wi ja ła by się wol niej. Gdy by Da riusz
Woj dy ga i Ma rek Jut kie wicz nie spro wa -
dzi li na po cząt ku lat 90. ubie głe go wie ku
„pod ró by” ja poń skie go Fa mi co ma, kul to -
we go Pe ga su sa, kon so le i gry wi deo by -
ły by do stęp ne naj wy żej dla wy bra nych.
Ba, nie by ło by spek ta ku lar ne go suk ce su
trze cie go Wiedź mi na, gdy by dwóch stu den -
tów nie po sta no wi ło so bie do ro bić pro wa -
dząc sto isko na gieł dzie kom pu te ro -
wej – cze go CD Pro jekt zresz tą nie ukry wa.

To wła śnie tam, na gieł dach kom pu te -
ro wych i elek tro nicz nych, moż na by ło zna -
leźć ca ły ten sprzęt, na któ rym zbu do wa -
no gry wi deo w Pol sce. Mia ły na to
wpływ rów nież Ka to wi ce ze swo imi gieł -
da mi: so bot nią w le gen dar nym bu dyn ku

DOKP (od Dy rek cji Okrę go wej Ko lei
Pań stwo wych) przy uli cy Wa len te go Roź -
dzień skie go oraz nie dziel ną w Do mu Kul -
tu ry Hu ty Ba il don przy uli cy Gli wic kiej.
Oba miej sca od daw na już nie ist nie ją:
na Gli wic kiej znaj du je się te raz Punkt 44,
z ko lei biu ro wiec DOKP zo stał zde mon -
to wa ny w 2015 ro ku. Te raz je go miej sce
zaj mu ją Wie żow ce. KTW. Gieł da DOKP
prze nio sła się jesz cze w dru gim ty siąc le -
ciu do bu dyn ku sta re go Dwor ca PKP, ale
nie zo stał po tym już ślad.

To tam en tu zja ści wy ku py wa li, co tyl ko
moż na by ło zna leźć na sto iskach, we dle list
wy pi sa nych fla ma strem na kart kach pa pie -
ru. Gieł dy przy cią ga ły gra czy nie wy bred -
nych, bo brak le gal nej dys try bu cji jesz cze
bar dziej ogra ni czał opcje na byw ców – bra -
ło się to, co by ło. To jed nak pro cen to wa -
ło, bu du jąc pol ską sce nę: gieł dy sprzy ja ły
na wią zy wa niu zna jo mo ści pry wat nych
i za wo do wych, a sa mi gra cze by li po pro -
stu głod ni no wo ści i świe żych do znań.

Za gra nicz ni kon so lo wi i kom pu te ro wi
gi gan ci jesz cze przez la ta dość nie śmia ło
wcho dzi li na pol ski ry nek. De ka dę po zło -
tych la tach gieł dy kom pu te ro wej do szło
do ab sur dal nej sy tu acji, w któ rej po pu lar -
na kon so la Mi cro so ftu Xbox 360 by ła do -
stęp na w le gal nej dys try bu cji, ale Po la cy
nie mo gli za kła dać le gal nych kont do ich
ob słu gi. W oko li cach ro ku 1996, pol ski od -
dział ja poń skie go So ny utrzy my wał, że nie

Gry ‐fnie.

Jak się gra w Ka to wi cach

JACEK WANDZEL

IEM 2
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wie o kon so li Play Sta tion i że fir ma jej
w ogó le nie pro du ku je – za pro mo cję i pro -
pa ga cję pro duk tu w kra ju od po wie dzial -
ni by li ra czej by wal cy gieł dy. Opo wia dał
o tym Prze my sław Ścier ski, póź niej za ło -
ży ciel kul to we go ma ga zy nu PSX Extre me
(któ ry prze niósł się już do War sza wy),
któ ry na ka to wic kiej gieł dzie spre zen to wał
spro wa dzo ną z Ja po nii kon so lę… i tym sa -
mym roz bu dził za in te re so wa nie, któ re
za dzia ła ło jak re ak cja łań cu cho wa. Pa ra -
dok sal nie, bez giełd i pręż ne go pi rac twa,
fir my pew nie wcho dzi ły by na ry nek jesz -
cze wol niej.

Po gieł dach już nic nie zo sta ło. Nie ucho -
wa ły się na wet tar gi elek tro nicz ne
SO FTARG or ga ni zo wa ne od lat 70. przez
wspo mnia ne ZE TO, któ re po hucz nej
edy cji w 2000 ro ku po ci chu znik nę ły z ter -
mi na rzu miej skich wy da rzeń. Zo sta ły
po nich jed nak po ko le nia gra czy i en tu zja -
stów, któ rzy tchnę li w Ka to wi ce du cha
gier – a efek ty wi dzi my do dziś.

Piw ko do me czu

S
wo istym ka mie niem mi lo wym w hi sto -
rii gra nia w Ka to wi cach by ły la ta 2012-

2013. To wła śnie wte dy mia sto za czę ło po -
wo li, ale suk ce syw nie ujaw niać, że w głę bi
du szy jest gra czem – w kon se kwen cji zaś
oswa jać tak że z gra mi tych, któ rzy w ten
świat wte dy jesz cze nie wkro czy li, bu du -
jąc w mie ście ga min go wą kul tu rę.

Klu czo we na tej dro dze by ło wy da rze -
nie, któ re u la ików czy wie lu lu dzi nie co
star szej da ty wciąż wy wo łu je za kło po ta -
nie; mi mo że Ka to wi ce gosz czą je już
od pię ciu lat. Mo wa o fi na łach In tel Extre -
me Ma sters, mię dzy na ro do wej se rii tur nie -
jów e -spor to wych, któ re roz gry wa ją się
w Spodku. Pierw sza edy cja IEM by ła uda -
nym przed się wzię ciem, ale wy da wa ło się
wte dy być jesz cze „tyl ko” cie ka wost -
ką – sam pa mię tam, że na wie czor ne fi na -
ły wsze dłem jesz cze re la tyw nie bez stre so -
wo. Nie by ło to już moż li we jed nak rok
póź niej, gdy im pre za or ga ni zo wa na przez
ESL udo wod ni ła, że jej po pu lar ność to nie
jest jed no ra zo wy wy bryk. Wy da rze nie
rok w rok od wie dza ją zresz tą ty sią ce
– w 2018 zo ba czyć IEM przy szło ok. 169
ty się cy go ści, co by ło mi ni mal nie gor szym
wy ni kiem niż rok wcze śniej, gdy zo stał po -
bi ty re kord fre kwen cji.

Fi nał z 2014 ro ku ma jed nak spe cjal ne
miej sce w pa mię ci fa nów e -spor tu w Pol -
sce, szcze gól nie fa nów kul to wej gry
Co un ter -Stri ke. To wte dy Po la cy z dru ży -
ny Vir tus. pro – w tym po pu lar ny Ja ro sław
„pa sha” Ja rząb kow ski – gład ko wy gra li ze
słyn nym szwedz kim ze spo łem Nin jas in
Py ja mas w fi na le tur nie ju EMS. To był tyl -
ko po je dyn czy tur niej na e -spor to wej tra -
sie, ale emo cje w Spodku by ły praw dzi we,
a ra dość na try bu nach przy tła cza ją ca pew -
nie nie tyl ko dla Szwe dów. Znów Śląsk był
are ną spek ta ku lar ne go suk ce su współ -
cze sne go pol skie go spor tu – jak w Cho rzo -
wie, gdy la ta te mu pił ka rze pod wo dzą Leo
Be en hak ke ra da li sy gnał w me czu z Por -
tu ga lią, że mo że nad cho dzi ko niec fut bo -
lo we go ma ra zmu.

IEM to obec nie je den ze zna ków roz po -
zna wal nych Ka to wic i trud no so bie już wy -
obra zić rze czy wi stość, w któ rej im pre za
wy no si się ze Spodka. To być mo że naj -
lep szy do wód na to, że mia sto stoi gra mi
i gra cza mi.

In nym, cie ka wym przy kła dem na gra -
ją cą du szę Ka to wic jest… knaj pa. Me tro -
po lia usia na jest lo ka cja mi, w któ rych moż -
na zjeść czy na pić się pi wa, ale czę sto nie
wy star cza ory gi nal ny po mysł czy do bra lo -
ka li za cja. Upa da ły tu taj w koń cu cock ta il
ba ry i kuch nia re gio nal na, re stau ra cje
pod ba tu ta mi Mag dy Ges sler czy sze fów
kuch ni Ma ster Che fa, ale też klu by z uni -
kal ny mi mo ty wa mi: ka wiar nie fil mo we
czy ko mik so we.

Uda ło się jed nak miej scu, któ re na pie -
de sta le umiesz cza za mi ło wa nie do gier
i roz ryw ki in te rak tyw nej. Mo wa o Cy ber -
ma chi nie, pu bie za ło żo nym w 2013 ro ku
przez Mi cha ła Go mo łę i Ra fa ła Pie ku ta.
Przy zna ją, że jesz cze pięć lat te mu, gdy za -
czy na li przy uli cy Dam ro ta, od ra dza no im
to przed się wzię cie, po sił ku jąc się krzyw dzą -
cy mi ste reo ty pa mi na te mat gra czy: tłu ma -
czo no, że „ner dy” nie wy sta wia ją głów ze
swo ich „piw nic”, że nie chcą wy cho dzić

do lu dzi. Tym cza sem, w 2018 ro ku ist nie -
je w ca łej Pol sce już dzie więć ba rów
pod szyl dem ka to wic kich pio nie rów.
W przy pad ku Cy ber ma chi ny, któ ra te raz
znaj du je się w ści słym cen trum na Św. Ja -
na, moż na mó wić już nie ty le o mar ce, co
lo ka cji kul to wej. Tłocz no jest prak tycz nie
w każ dy dzień, a bar jest miej scem mniej
lub bar dziej re gu lar nych spo tkań m.in. co -
splay erów (mo de li, któ rzy prze bie ra ją się
i od gry wa ją fik cyj ne po sta cie) czy gór no -
ślą skich fa nów pro duk cji i kon sol Nin ten -
do (pod szyl dem fa now skich spo tkań „Gór -
no ślą skie Stre et Pas sy”). Re cep ta zda je się
być pro sta: nie wie le rze czy sma ku je przy pi -
wie w gro nie zna jo mych tak, jak run da w grę
wy ści go wą czy bi ja ty kę. Nie każ dy jed nak
ma do stęp czy moż li wo ści, że by tak spę dzać
wol ny czas – a w Cy ber ma chi nie moż na to
czy nić w to wa rzy stwie po dob nie my ślą cych
lu dzi, ale bez stra chu, że nie bę dzie się pa -
so wać do zgro ma dze nia fa na ty ków.

Nie tyl ko do od czy tu

2
013 rok był też de biu tem gier na fe sti -
wa lu sztuk nie za leż nych Ars In de pen -

IEM

ZETO dział programowania

sl09s16-18m  18-09-20  13:11  Strona 2



18

dent, w któ re go two rze niu ni żej pod pi sa -
ny bie rze zresz tą czyn ny udział. Z ro ku
na rok sek cja gier tyl ko ro śnie. Nie prze -
szka dza w tym fakt, że go ść mi fe sti wa -
lu są czę sto la icy, nie rzad ko nie przy go -
to wa ni na bar dziej eks pe ry men tal ne
for my pre zen to wa ne na in te rak tyw nych
wy sta wach, któ rym da le ko do kla sycz -
nych przy gód wą sa te go hy drau li ka Ma -
rio czy pro duk cji, któ ry mi eks cy tu ją się
ki bi ce w Spodku. Eks pe ry ment zmie nił się
jed nak w fi lar, ze swo im wła snym kon -
kur sem Czar ne go Ko nia Gier Wi deo,
eks po zy cja mi gier kom pu te ro wych i wy -
da rze nia mi to wa rzy szą cy mi. Jed no z nich,
Noc na Gieł da Gier Wi deo, gdzie mło dzi
twór cy po ka zu ją swo je naj now sze pro -
duk cje, na wią zu je zresz tą do elek tro -
nicz nych tra dy cji mia sta: oczy wi stym
jest, że kli ma tu tar go wi ska na Roź dzień -
skie go czy Gli wic kiej nie uda się już ni -
gdy od two rzyć. Ale w Ka to wi cach wy -
staw cy no wych gier nie mo gą po ja wić się
na „show ca se” czy „tar gach” – to mu si
być gieł da.

W tym sa mym bu dyn ku Ka to wi ce Mia -
sta Ogro dów przy Pla cu Sej mu Ślą skie -
go 2, gdzie mie ści się biu ro Ars In de pen -

dent, znaj du je się też uni ka to wa i waż na
w ska li kra ju ini cja ty wa: Mu zeum Hi sto -
rii Kom pu te rów i In for ma ty ki. Otwar te
w grud niu 2012 ro ku mu zeum od gry wa
waż ną ro lę w kon ser wa cji sprzę tu i za cho -
wa niu pa mię ci o in for ma tycz nych tra dy -
cjach nie tyl ko Ślą ska, ale i ca łej Pol ski.
Mo gło by się wy da wać, że w do bie in ter -
ne tu nie ma nic prost sze go, niż dbać
o dzie dzic two sztu ki cy fro wej, ale gry wi -
deo po zo sta ją rów nie de li kat ne i po dat ne
na za po mnie nie, co sta re kli sze fil mo we
czy ma lo wi dła. Wy star czy ze psu ty pod ze -
spół, ja kie go nikt już nie pro du ku je, by
sprzęt nie od pa lił; za gu bio ny mo ni tor ki -
ne sko po wy ozna cza, że wie le star szych
pro duk cji nie za dzia ła już tak, jak po win -
no. Męt ne pra wo do ty czą ce dóbr cy fro -
wych mo że z ko lei spra wić, że gra cał ko -
wi cie znik nie z le gal nej dys try bu cji.
Mu zeum dba, by do te go nie do szło: gro -
ma dząc elek tro nicz ny skar biec, re pe ru jąc
wa dli wy sprzęt, przy wra ca jąc sta re ma szy -
ny do ży cia. A tak że dba jąc o pa mięć
lo kal sów – in te rak tyw ne eks po zy cje po -
zwa la ją nie tyl ko star szym gra czom na no -
stal gicz ny po wrót do prze szło ści, ale też
po ka zu ją młod sze mu po ko le niu, w co

gra li ro dzi ce. To nie zwy kle waż ne zwłasz -
cza w dzi siej szych cza sach, gdy po pkul -
tu ra po tra fi sta rzeć się z dnia na dzień.

Fak to ria za ba wy

G
ry w Ka to wi cach sto ją od lat przede
wszyst kim en tu zja sta mi, któ rzy za kła -

da ją klu by, or ga ni zu ją się w gru py twór -
cze, pro wa dzą mu zea i fe sti wa le czy tłum -
nie za le wa ją Spodek, by ki bi co wać
e -spor tow com. Mniej licz ni są jed nak
pro fe sjo na li ści, któ rzy zaj mu ją się two rze -
niem – o ile Ka to wi ce po tra fią wy ty czać
szla ki w za kre sie roz wi ja nia kul tu ry cy fro -
wej czy wdra ża nia gier w prze strze nie pu -
blicz ne, tak kra jo braz pro jek tanc ki oka zu -
je się być re la tyw nie skrom ny.

Mia sto jest do mem dla oko ło je de na stu
re gu lar nie dzia ła ją cych stu diów de we lo -
per skich, choć licz ba ta po zo sta je mniej lub
bar dziej płyn na. Kil ka lat te mu znik nę ło
z Ka to wic współ pra cu ją ce z Uni wer sy te -
tem Ślą skim Ta ba sco In te rac ti ve, któ re
prze nio sło się do War sza wy i te raz dzia ła
pod szyl dem Or bi tal Kni ght (na na zwę po -
skar żył się… pro du cent słyn ne go so su).
Przez pe wien czas gło śno by ło o star tu pie
Cmo ar, któ ry zbie rał pie nią dze na pro duk -
cję pierw szych pol skich go gli rze czy wi sto -
ści wir tu al nej. Pro jekt jed nak umarł w 2017
ro ku – win na by ła sta ra śpiew ka o źle ob -
li czo nych kosz tach, nad mier nych am bi -
cjach i bra ku do świad cze nia.

W Ka to wi cach two rzy się głów nie drob -
ne gry mo bil ne. Tak na praw dę trzy stu dia
zaj mu ją się pro jek ta mi na więk szą ska lę:
An shar Stu dios, Ju ju bee S.A. oraz za brzań -
skie Ar ti fex Mun di, któ re w 2013 prze nio -
sło się do sto li cy Ślą ska.

Gdy by za py tać prze cięt ne go an kie to -
wa ne go, gdzie w Pol sce znaj du je się
umow na ka pi tu ła gier wi deo, wy bór
padł by naj pew niej na War sza wę, Wro -
cław, Kra ków bądź Po znań. Tam od by -
wa ją się jed ne z waż niej szych i więk -
szych bran żo wych wy da rzeń, jak Po znań
Ga me Are na i kra kow skie na gro dy Di gi -
tal Dra gons. Z ko lei w sto li cy i we Wro -
cła wiu bi je ser ce ro dzi me go ga me de vu:
na Dol nym Ślą sku znaj du je się Te chland,
wy daw ni czy i pro duk cyj ny mo loch, z ko -
lei Ma zow sze to dom dla więk szo ści du -
żych pol skich stu diów pro du ku ją cych gry
wi deo, na cze le z CD Pro jekt Red – eki -
pą, któ rej in te rak tyw ne ada pta cje Sa gi
o Wiedź mi nie otwo rzy ły dro gę dla wie -
lu in nych ze spo łów.

Ka to wi cza nie jed nak nie gę sią a swo -
ją kul tu rę gra nia ma ją, się ga ją cą de ka dy
wstecz, czę sto idąc na sa mym przo dzie
mło dej, wciąż roz wi ja ją cej się bran ży.
Sto li ca Gór ne go Ślą ska wy cho dzi od lat
z cie nia, sta jąc się miej scem co raz częst -
szych piel grzy mek z in nych czę ści pol -
skich: ku li nar nych, kul tu ral nych czy
mu zycz nych. Miej my na dzie ję, że do pi -
sze my do tej li sty rów nież miej sce mi gra -
cji prze my słu roz ryw ki in te rak tyw nej – to
w za sa dzie je dy ny bra ku ją cy ele ment, by
nie by ło dys ku sji, czy Ka to wi ce są Mia -
stem Gier.

■

Katowice – stary dworzec

Spodek i DOKP
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N
o we ścież ki ro we ro we, ko lej ne wy po ży -
czal nie jed no śla dów, po sze rza ją ca się

stre fa Tem po 30, licz ne wy da rze nia i ak cje po -
pu la ry zu ją ce ko rzy sta nie z ro we ru – wszyst -
ko to spra wia, że Ka to wi ce z każ dym ro kiem
sta ją się co raz bar dziej przy ja zne ro we rzy stom.
A prio ry te tem mia sta sta je się zrów no wa żo -
ny trans port, w któ rym tak sa mo waż ny jest
pie szy, ro we rzy sta, kie row ca, jak i ten, kto ko -
rzy sta z ko mu ni ka cji pu blicz nej. 

Miej ska po li ty ka ro we ro wa

Po dró żu ją cy ro we rem na co dzień nie jed -
no krot nie pod kre śla ją cha rak ter eko lo gicz ny
tej for my trans por tu, a tak że wpływ więk szej
ak tyw no ści fi zycz nej na po pra wę sta nu zdro -
wia. Jed nak że jaz da ro we rem, szcze gól nie
w śród mie ściu Ka to wic, ozna cza rów nież
krót szy czas po dró ży i brak pro ble mów
z par ko wa niem. Dla te go też sa mo rząd, wska -
zu jąc na ko rzy ści wy ni ka ją ce z po ru sza nia się
na ro we rze, pro po nu je zmia nę ko mu ni ka cyj -
nych przy zwy cza jeń miesz kań ców, któ rzy
do nie daw na wy ko rzy sty wa li ro wer przede
wszyst kim do jaz dy re kre acyj nej po licz nych
la sach, skwe rach czy par kach.

Ka to wi ce, do strze ga jąc ogrom ny po ten cjał
te go środ ka trans por tu, wspie ra ją funk cjo no -
wa nie ro we ru w prze strze ni mia sta. Przede
wszyst kim in we stu ją w roz wój sie ci tras
i ście żek ro we ro wych tak, by two rzy ły spój -
ny sys tem, wpi su ją cy się tak że w siat kę in fra -
struk tu ry re gio nal nej, np. „Ślą ską sieć tras ro -
we ro wych”. Wspie ra ją też wpro wa dza nie
zmian w or ga ni za cji ru chu dro go we go pod ką -
tem po dró żo wa nia ro we rem (np. stre fa uspo -
ko jo ne go ru chu – Tem po 30, kon tra pa sy) czy
też mo der ni zu ją bądź roz bu do wu ją o no we ele -
men ty ist nie ją cą in fra struk tu rę ro we ro wą
(par kin gi, wy po ży czal nie ro we rów). 

Szcze gól nym wy zwa niem dla mia sta są
dzia ła nia pro mu ją ce ro wer nie tyl ko ja ko spo -
sób re kre acji, ale też ja ko śro dek trans por tu,
uczą ce jed no cze śnie współ ist nie nia w jed nej
prze strze ni kie row ców, ro we rzy stów i pie -
szych. Ob ser wu je się w tej kwe stii pew ną
zmia nę – miesz kań cy co raz czę ściej wy bie -
ra ją ro wer ja ko al ter na ty wę dla sa mo cho du czy
ko mu ni ka cji miej skiej, zwłasz cza w dro dze
do i z pra cy. Za chę ca do te go też co raz wię -
cej pra co daw ców, któ rzy or ga ni zu jąc fir mo -
we fe sty ny i kon kur sy, po pu la ry zu ją bie ga nie
czy jaz dę ro we rem. Wie le firm in we stu je tak -
że w bu do wę de dy ko wa nej in fra struk tu -
ry – par kin gów czy sto ja ków na ro we ry.

Roz bu do wa in fra struk tu ry ro we ro wej

Spraw nie funk cjo nu ją ca ko mu ni ka cja jest
jed nym z bar dziej istot nych czyn ni ków wpły -
wa ją cych na po ziom ży cia w mie ście. Wi dząc
ko niecz ność zmian w tym ob sza rze, Ka to wi -
ce po dej mu ją sze reg dzia łań, któ rych ce lem
jest po pra wa ja ko ści prze miesz cza nia się
w prze strze ni mia sta, m.in. re ali zo wa ne są po -
tęż ne in we sty cje dro go we, bu do wa ne są cen -
tra prze siad ko we, pro jek tu je się szyb ką li nię
tram wa jo wą, któ ra po łą czy cen trum z po łu -
dnio wy mi dziel ni ca mi. Ko lej nym kro kiem na -
przód w tym kie run ku są dzia ła nia ma ją ce
na ce lu wpro wa dze nie ele men tów zrów no wa -
żo ne go trans por tu, w któ rym wszy scy uczest -
ni cy ru chu dro go we go są tak sa mo waż ni. 

Jed nym z pro po no wa nych miesz kań com
roz wią zań jest pro gram „Ro we ro we Ka to wi -
ce”, któ ry upo wszech nia ro wer nie tyl ko ja -
ko spo sób na spę dza nie wol ne go cza su, ale

też ja ko opcję za mien ną dla sa mo cho du czy
środ ków ko mu ni ka cji miej skiej. 

– Ka to wi ce z każ dym ro kiem są co raz bar -
dziej przy ja zne ro we rzy stom. In we stu je my
znacz ne środ ki w roz bu do wę in fra struk tu ry ro -
we ro wej – w ze szłym ro ku wy da li śmy na ten
cel po nad 7 mln zł, a w tym ro ku bę dzie to
o nie mal mi lion zło tych wię cej. Rów nież
sieć wy po ży czal ni ro we rów w Ka to wi cach ca -
ły czas ro śnie – wy mie nia dzia ła nia sa mo rzą -
du Pre zy dent Ka to wic Mar cin Kru pa. 

Funk cjo nu ją cy od 2015 ro ku sys tem wy -
po ży czal ni ro we rów obej mu je dziś 52 sta cje,
w któ rych do dys po zy cji miesz kań ców czy
go ści od wie dza ją cych mia sto jest po nad 400
ro we rów, w tym rów nież ty pu car go. Część
sta cji zo sta ła uru cho mio na przez spon so -
rów. – Wspól nie po ka zu je my, że współ pra ca
Ka to wic z biz ne sem, uczel nia mi czy cen tra -
mi han dlo wy mi ma wy mier ny efekt dla na -
szych miesz kań ców. Te do dat ko we sta cje ro -
we ro we zna czą co po sze rza ją moż li wo ści
ka to wi czan w za kre sie po dró żo wa nia po mie -
ście – pod kre śla Mar cin Kru pa.

W tym ro ku se zon ro we ro wy roz po czął się
szyb ciej niż w ro ku ubie głym (sta cje ro we -
ro we zo sta ły uru cho mio ne już z po cząt kiem
kwiet nia), a za koń czy się w po ło wie
grud nia, po Szczy cie Kli ma tycz nym
CO P24. – Dzię ki te mu z wy po ży czal ni bę dą
mo gli ko rzy stać, oprócz miesz kań ców, tak -
że uczest ni cy Szczy tu Kli ma tycz ne go. Bę dzie
to świet na oka zja, by po pu la ry zo wać ko rzy -
sta nie z ro we ru na prze ło mie je sie ni i zi -
my – wy ja śnia swo ją de cy zję pre zy dent Mar -
cin Kru pa. Nie wąt pli wą za le tą sys te mu jest
też fakt, iż za kła da jąc kon to w Ka to wi cach,
z sie ci wy po ży czal ni moż na ko rzy stać rów -
nież w in nych mia stach, np. w Gli wi cach
i So snow cu.

Z każ dym ro kiem ro śnie licz ba użyt kow -
ni ków, w sys te mie jest już za re je stro wa nych
nie mal 35 ty się cy miesz kań ców, któ rzy
w tym ro ku wy po ży czy li ro wer miej ski po -
nad 140 ty się cy ra zy. Mo da na ro wer w mie -
ście więc trwa. Ana li zu jąc sta ty sty ki, moż na
na brać prze ko na nia, iż ka to wi cza nie do -
strze gli ko rzy ści z jaz dy ro we rem i co raz czę -
ściej wy bie ra ją jed no ślad, nie tyl ko jeż dżąc

re kre acyj nie le śny mi duk ta mi, ale też po dró -
żu jąc do pra cy. 

Jak wy po ży czyć ro wer?

Ogrom nym uła twie niem dla tych, któ rzy
ko rzy sta ją z sys te mu, jest do stęp ność apli ‐
ka cji mo bil nej, umoż li wia ją cej w pro sty
spo sób wy po ży cze nie i zwrot ro we ru. Wy star -
czy w apli ka cji al bo wpi sać nu mer ro we ru,
któ ry chce się wy po ży czyć, al bo ze ska no wać
je go kod QR, wów czas ro wer za bez pie czo -
ny elek tro zam kiem zo sta nie au to ma tycz nie
zwol nio ny. W przy pad ku, gdy jest za bez pie -
czo ny lin ką, kod do zam ka szy fro we go zo -
sta nie wy świe tlo ny w apli ka cji. Aby zwró cić
ro wer, wy star czy wska zać sta cję bądź od na -
leźć lo ka li za cję za po mo cą GPS’a.

Konto rowerowe można również założyć
za pośrednictwem strony: http://citybybike.pl/
lub http://nextbike.pl/. Rejestracja odbywa się
przez podanie imie nia i na zwi ska, nu me ru te -
le fo nu oraz ad re sów – mej lo we go i do mo we -
go. Na le ży też wpła cić 10 zło tych na swo je ro -
we ro we kon to (co waż ne, kwo ta ta zo sta nie
wy ko rzy sta na na wy po ży cza nie ro we rów). 

Za re je stro wa ny użyt kow nik na ter mi na lu na -
ci ska przy cisk „wy po życz”, a na stęp nie po stę -
pu je zgod nie z po le ce nia mi – po da jąc swój nu -
mer te le fo nu, któ ry jest lo gi nem, oraz
otrzy ma ne po po zy tyw nej re je stra cji ha sło -pin.

Ko lej nym kro kiem jest wy bra nie na ter mi -
na lu nu me ru ro we ru i po usły sze niu sy gna łu
dźwię ko we go moż na wy piąć ro wer z elek tro -
zam ka. Wprzy pad ku, gdy ro wer jest za bez pie -
czo ny lin ką, moż na go od blo ko wać za po mo -
cą otrzy ma ne go ko du do zam ka szy fro we go. 

Pro ces zwro tu jest prost szy: wy star czy
wpro wa dzić ro wer do elek tro zam ka, a sy gnał
dźwię ko wy po twier dzi po praw ność wy ko na -
nia ope ra cji. Je że li na sta cji nie ma wol ne go
miej sca, ro wer przy pi na się lin ką z zam kiem
szy fro wym do ucha wy bra ne go sto ja ka lub
do in ne go ro we ru, trze ba tyl ko pa mię tać
o prze ta so wa niu cyfr w zam ku. Na le ży też po -
dejść do ter mi na la, przy ci snąć kla wisz
„Zwrot”, a na stęp nie po stę po wać zgod nie ze
wska zów ka mi na wy świe tla czu. ■

Ka to wi ce na ro we ry
MAGDALENA BLACHA
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G
dy by Je rzy No wo siel ski uro dził się
dwa dzie ścia lat póź niej, nie tra fił by

do Sta atli che Kun st ge wer be schu le Kra -
kau do pra cow ni Sta ni sła wa Ka moc kie -
go. W 1961 ro ku miał by do wy bo ru
Aka de mię Sztuk Pla stycz nych al bo za -
miej sco wy Wy dział Gra fi ki Pro pa gan do -
wej w Ka to wi cach. In te re so wa ła go ana -
li za struk tur prze strzen nych. Je go mar twe
na tu ry dzi siaj wy glą da ją jak go to we pro -
jek ty di zaj ner skie. Być mo że to tyl ko kwe -
stia cza su, kie dy ktoś na Ślą sku ten fakt
za uwa ży i wy ko rzy sta. Wszak DNA de -
si gnu jest uni wer sal ne, na wet w cha rak -
te rze prak ty ki skon tek stu ali zo wa nej (czy li
te go, w ja ki spo sób kon tekst geo gra ficz -
ny wpły wa na pro ces po wsta wa nia pro -
jek tu i je go koń co wy re zul tat).

– U nas po wsta wa ły pro jek ty pod
wzglę dem for mal nym wspa nia łe, a ide -
owo – cóż, mo że my się sprze czać. W każ -
dym ra zie za wsze pod sta wą pro jek to wa -
nia był u nas warsz tat – mó wił kil ka lat
te mu prof. Ma rian Osli slo. Trud no co kol -
wiek za rzu cić tej dia gno zie. To wła śnie ca -
ła ple ja da gra fi ków, pro jek tan tów, pla ka -
ci stów, sku pio nych naj pierw wo kół WAG
(Wy daw nic two Ar ty stycz no -Gra ficz ne),
a w la tach póź niej szych in dy wi du al ne na -
gro dy dla ab sol wen tów ka to wic kiej uczel -

ni, m.in. Ja na Szma tlo cha czy Agniesz ki
Ma łec kiej (Grand Prix 2002 Na gro da
Pre zy denc ka za naj lep szy dy plom w za -
kre sie sztuk pięk nych) nada ły kie ru nek
uczel ni, wy two rzy ły okre ślo ną dy na mi -
kę i tra dy cję, do któ rej od wo łu ją się dzi -
siaj stu den ci i co rocz ne wy sta wy dy plo -
mo we w ka to wic kiej ASP i Ron dzie
Sztu ki. AGRA FA to mię dzy na ro do wa
pre zen ta cja sze ro ko ro zu mia ne go pro jek -
to wa nia gra ficz ne go, m.in.: ani ma cji,
gra fi ki edy tor skiej, iden ty fi ka cji i in for -
ma cji wi zu al nej, pu bli ka cji cy fro wej.
De si gn32 w Ron dzie Sztu ki eks po nu je
Dy plo my Pro jek to we Aka de mii Sztuk
Pięk nych i w dro dze kon kur su wy ła nia
naj lep sze re ali za cje. W 2018 ro ku ka to -
wic cy ab sol wen ci otrzy ma li dwa wy róż -
nie nia ho no ro we (Kin ga Li ma now ska
za wi zu al ną pre zen ta cję da nych – jak
unik nąć błę dów pro jek tu jąc in fo gra fi kę
i Ka ro li na Wilk za Pro jekt sys te mu or ga -
ni za cji i wy mia ny in for ma cji mię dzy
oso ba mi za an ga żo wa ny mi w opie kę
nad cho ry mi nie sa mo dziel ny mi) zaś Na -
gro da Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie -
go po wę dro wa ła do Do mi ni ki Ko szow -
skiej za „Dzi kie ore ga no” – cykl fo to gra fii
i książ kę fo to gra ficz ną o zio ło lecz nic twie
w Pol sce.

Mniej wię cej w tym sa mym cza sie Za -
mek Cie szyn – dru gi fi lar wspie ra ją cy de -
sign na Ślą sku i re gio nal ny je go ośro -
dek – ogło sił wy ni ki 13 edy cji kon kur su
„Ślą ska Rzecz”. Lau re ata mi w ka te go rii
gra fi ka użyt ko wa zo sta ła Ma tyl da Sa ła -
jew ska za książ kę „Ślą skie od kuch ni”
i Mar ta Ga win za Re bran ding Sys te mu In -
for ma cji Wi zu al nej Te atru Ma łe go w Ty -
chach i pod le głych mu: Pa sa żu Kul tu ry
An dro me da i Miej skiej Ga le rii Obok, na -
gro dę za pro dukt otrzy ma li: Ja dwi ga
Ty nor (pro jek tant) i Do mi nik Dyr la ga
(kon struk tor) za Ted dy Bed – łóż ko mło -
dzie żo we za od dzia ły szpi tal ne, To masz
Au gu sty niak za Ko lek cję pa ne li aku stycz -
nych GRO OVE, Son da Sys za prze my -
sło wą dru kar kę 3D wy ko rzy stu ją cą
sprosz ko wa ne po la mi dy. Ful co Sys tem
wdro żył SMO GOR FOG – mier nik ja ko -
ści po wie trza z wy świe tla czem i apli ka -
cją mo bil ną – i otrzy mał na gro dę głów -
ną za usłu gę. 

Ce lo wo sku pi łem się na pre zen ta cjach
i na gro dach te go rocz nych, cho ciaż obej -
mu ją one za le d wie od ci nek prze ni ka nia
my śli in no wa cyj nej i prak ty ki di zaj ner skiej
do świa do mo ści spo łecz nej i prze strze ni
wi zu al nej re gio nu. Nie mniej od zwier cie -
dla ją bar dzo do bry trend, na zwał bym go
„par ty cy pa cyj nym” – je śli bo wiem do bry
de sign ma zmie niać rze czy wi stość na lep -
sze i uła twiać nam ży cie, to użyt kow nik
te go pro ce su po wi nien być w je go cen -
trum. Nie tyl ko ko rzy stać z je go funk cjo -
nal nej pro sto ty, ale rów nież, w mia rę
moż li wo ści ak tyw nie uczest ni czyć w je -
go re ali za cji. Ku ta kiej śmia łej i „za an ga -
żo wa nej” wi zji zmie rza ją od lat pro jek ty
Mi cha ła Lat ko i Lesz ka Czer wiń skie go
(ener go osz częd ny sy gna li za tor dro go wy
ZIR slim), gli wic ka SOK KA mię dzy in ny -
mi z kom plek so wym sys te mem iden ty fi -
ka cji wi zu al nej dla Cie szy na Re vi tal Park
czy eko lo gicz nym pro jek tem For -
tum – pod grze wa ne ław ki o no wo cze snej
for mie i lek kiej alu mi nio wej kon struk cji
sta nę ły w kil ku punk tach śród mie ścia
Wro cła wia, In fo box IB190 – pro jek tant
i pro du cent in fo kio sków i wiel ko for ma to -
wych to te mów, bez któ rych dzi siaj trud -
no so bie wy obra zić szyb ki i bez bo le sny
do stęp do in for ma cji pu blicz nej i tu ry stycz -
nej, Sys tem Iden ty fi ka cji Wi zu al nej Par -
ku Ślą skie go za pro jek to wa ny przez wy kła -
dow ców i pro jek tan tów ASP: An nę Kmi tę,
Ju sty nę Ku char czyk, Agniesz kę Na wroc -
ką, An drze ja So ba sia i Ja dwi gę Ty nor (za -
słu żo na „Ślą ska Rzecz” 2017; war to rów -
nież wspo mnieć, że część ze spo łu ASP
wy ko na ła SIW Mię dzy na ro do we go Por -
tu Lot ni cze go w Py rzo wi cach), re we la cyj -
ny po mysł i pro jekt re wi ta li za cji i za go -
spo da ro wa nia wschod nie go nad brze ża
je zio ra w Pa pro ca nach, na gro dzo ny w kon -
kur sie na naj lep szą prze strzeń pu blicz ną
wo je wódz twa ślą skie go, a przede wszyst -
kim dwie cie szyń skie mar ki: spół dziel nia
so cjal na Dink sy i Wel l Do ne, któ rą stwo -
rzy ła cie szyń ska Fun da cja „Być Ra zem”
do wdra ża nia pro jek tów, któ re po wsta ją
w pra cow niach fun da cji; w tej zaś pra cu -
ją oso by spo łecz nie wy klu czo ne i bez ro -
bot ne. Pierw sze pro jek ty Wel l Do ne po -

De sign uro dził się
na Ślą sku

System Identyfikacji Wizualnej Parku Śląskiego

RADOSŁAW KOBIERSKI
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wsta wa ły pod czas warsz ta tów nad zo ro wa -
nych przez stu den tów ASP i Ho lon In sti -
tu te of Tech no lo gy z Izra ela. Efek tem dzia -
ła nia fun da cji jest rów nież kon kurs
„Za pro jek tuj Do brą Rzecz”. Ku pu jąc pro -
duk ty wy ko na ne pod czas warsz ta tów zy -
sku je my nie tyl ko ory gi nal ny i uży tecz ny
przed miot, ak ty wi zu je my rów nież oso by,
któ re chcą wró cić na ry nek pra cy.

Jak wi dać de sign co raz czę ściej jest
obec ny przy pla no wa niu usług, w stra te -
giach za rzą dza nia i two rze niu sys te mów
ko mu ni ka cji. Prze sta je być ko ja rzo ny
z eks klu zyw nym to wa rem do stęp nym
dla wy bra nych. Kul tu ra de si gnu we dług
Da nie la Koh la jest za rów no tym, co pro -
jek tan ci ro bią, jak i tym, co jest „wo kół
nas”. Jest rów no cze śnie pro ce sem, prak -
ty ką, mo de lem, ale i ak tyw nym dzia ła -
niem na rzecz śro do wi ska spo łecz ne go.
Od sa me go po cząt ku – bio rę tu pod uwa -
gę rów nież okres ma so wej pro duk cji
przed mio tów użyt ko wych pro du ko wa -
nych w la tach 70. jak i wcze śniej sze do -
ko na nia tzw. póź ne go mo der ni zmu w ar -
chi tek tu rze, do któ rej od wo łu ją się
no wo cze sne pro jek ty ar chi tek to nicz ne
i urba ni stycz ne – ujaw nia się ta dwu to ro -
wość prak ty ki di zaj ner skiej na Ślą sku.
Dziś naj lep sze pro jek ty, je śli cho dzi

o prze strzeń po prze my sło wą, po wsta ją
wła śnie na Ślą sku. To nie tyl ko re ali za cje
re wi ta li za cyj ne – ale i ory gi nal ne roz wią -
za nia ar chi tek to nicz ne, kom ple men to -
wa ne i na gra dza ne w Pol sce i za gra ni cą.
AR KA, dom miesz kal ny w Bren nej wg
pro jek tu Ro ber ta Ko niecz ne go i KWK
Pro mes zdo był ty tuł naj lep sze go do -
mu 2016 ma ga zy nu „Wal l pa per”. Bol ko
Loft Prze mo Łu ka si ka i Łu ka sza Za ga ły
(Me du sa Gro up) jest już w za sa dzie iko -
ną sty lu post prze my sło we go. Wy dział Ra -
dia i Te le wi zji UŚ zdo był Grand Prix
Na gro dy Ro ku SARP. Do te go pro szę do -
pi sać Stre fę Kul tu ry z bu dyn kiem
Mu zeum Ślą skie go, zre wi ta li zo wa ną
prze strze nią ko pal nia ną, bu dyn kiem
NO SPR -u wg pro jek tu To ma sza Ko nio -
ra i Cen trum Kon gre so wym i przy kła dy
„neo mo der ny” – Cen trum Na uki i Edu -
ka cji Mu zycz nej „Sym fo nia”, Cen trum
In for ma cji Na uko wej i Bi blio te ki Aka de -
mic kiej, no wy bu dy nek Są du Okrę go we -
go w Ka to wi cach (re ali za cja Ar chi stu dio
Pi lin kie wicz&Stud nia rek w 2010 ro ku
otrzy ma ła na gro dę w kon kur sie za Naj -

lep szą Prze strzeń Pu blicz ną Wo je wódz -
twa Ślą skie go, no mi na cję do eu ro pej skiej
na gro dy Mie sa van der Ro he, a przez Brick
Award uzna na zo sta ła za je den z czter dzie -
stu naj lep szych bu dyn ków świa ta).

Ty le je śli cho dzi o ar chi tek to nicz ne mo -
nu men ty. De sign na Ślą sku prze ja wia się
rów nież, a mo że przede wszyst kim w mi -
kro ska li. W re gio nie dzia ła prze cież wie -
le ce nio nych pra cow ni i stu diów pro jek -
to wych. Sa dza So ap, po mysł Ro my
Sku zy i Bo gny Po lań skiej, my dło
w kształ cie bry ły wę gla, sta ło się sym bo -
lem pro jek to wa nia na Ślą sku. Tak sa mo
jak in ny ge nial ny w swo jej pro sto cie i wy -
ko na niu po mysł – wę glo wa bi żu te ria Pra -
cow ni bro. Kat. Gryf nie za czy na ło
od obec no ści na por ta lu spo łecz no ścio -
wym. Skoń czy ło ja ko jed na z naj bar dziej
roz po zna wal nych ma rek di zaj ner skich
w Pol sce. Na gro dy i wy róż nie nia „Ślą -
skiej Rze czy” otrzy my wa ły rów nież pro -
jek ty nie zwią za ne do słow nie ze Ślą -
skiem: er go no micz ny po dest po żar ni czy
PMT25D Sky li ne (ze spół ISS Waw rza -
szek) zwy cię żył w ro ku 2013. Śpi wór Ra -
di cal Cu stom 1Z – dwa la ta póź niej.

Ul tra lek ki ple cak do tu ry sty ki szyb kiej
XC3, pro jekt PSS Pa jak Sport naj pierw
w 2012 ro ku zdo był wy róż nie nie, by czte -
ry la ta póź niej za Lang&Lang Cap su le
Col lec tion zgar nąć na gro dę głów ną.
Urny ce ra micz ne na pro chy za pro jek to -
wa ne przez Ke ra – Ce ra mi kę z Wil ko wic,
pro jek ty Ka fti De sign, wspo mnia na już
gli wic ka SOK KA (war to wspo mnieć,
że X -li ner wy pro du ko wa ny ze spół ką
RPO jest eks po no wa ny w Mu zeum Na -
ro do wym w Kra ko wie na prze kro jo wej
wy sta wie „Z dru giej stro ny rze czy. Pol -
ski di zajn po ro ku 1989”) czy szla chet -
nie mi ni ma li stycz ne roz wią za nia es te tycz -
no -użyt ko we fir my Mo ho/Co de, któ ra
współ pra cu je z naj więk szy mi świa to wy -
mi fir ma mi, m.in. Ami cą i Ze lme rem
(i otrzy mu je naj waż niej sze na gro dy
za de sign – Red Dot Awards) oraz
wszyst kie wy żej wy mie nio ne przy kła -
dy – to jed no znacz ny ar gu men t za tym,
że myśl in no wa cyj na i pro jek to wa na Ślą -
sku roz wi ja się dy na micz nie. I je śli do -
tąd jesz cze nie zmie ni ła na sze go ży cia,
to nie ba wem tak się wła śnie sta nie. 

■

Śląsk od Kuchni (praca autorstwa Matyldy Sałajewskiej)

Sala NOSPR

Fulco System-SMOGORFOG
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plan ze szły pięk ne ka mie ni ce, dwa hi sto -
rycz ne ko ścio ły i roz wi ja ją cy się tam ry nek
usług ga stro no micz nych. Po sta no wi li śmy
przy wró cić choć by część daw nych funk cji
tej uli cy i wo onerf wy da je się naj bar dziej
od po wied nim spo so bem – prze ko nu je Da -
mian Kał do nek, szef pra cow ni ar chi tek to -
nicz nej PRO jARCH, au to ra kon cep cji no -
wej Wie czor ka/Sie miń skie go. 

Trzy la ta te mu ar chi tek ci prze nie śli swo -
je biu ro w te re jo ny, więc pil niej i bacz niej
za czę li przy glą dać się śród mie ściu, jak by
na tu ral nie bio rąc od po wie dzial ność za tę
część Gli wic. Pra ce nad kon cep cją roz po -
czę li na wła sne po trze by w 2015 ro ku. Kie -
dy by ła go to wa, pra cow nia po da ro wa ła ją
mia stu. Od urzęd ni ków za le ża ło czy ją za -
ak cep tu ją i wdro żą, czy też zi gno ru ją.
PRO jARCH uwa żał, że Gli wi ce sto ją
przed szan są wpro wa dze nia no wa tor skich
zmian w ukła dzie jed nej z waż niej szych ulic
śród mie ścia. Mia sto z po cząt ku nie by ło za -
in te re so wa ne ta ką ini cja ty wą, ale ar chi tek -
ci by li zde ter mi no wa ni, uwa ża jąc, że w ta -
kim kształ cie uli ca tyl ko tra ci. Urzęd ni cy
w koń cu da li się prze ko nać i w grud -
niu 2017 ro ku usta lo no, że in we sto rem bę -
dzie za rząd dróg miej skich.

Wo onerf: po dwó rzec miej ski 

Po łą cze nie funk cji uli cy, par kin gu, dep -
ta ka oraz miej sca spo tkań miesz kań ców, bez
wy raź ne go po dzia łu na stre fę dla sa mo cho -
dów, pie szych czy ro we rzy stów, brak wy -
dzie lo nych chod ni ków, dróg ro we ro wych
czy jezd ni – to naj waż niej sze aspek ty pro -
jek tu pierw sze go ślą skie go wo oner fu, czy li
miej skie go po dwór ca. Je go głów nym ce -
lem jest zwięk sze nie bez pie czeń stwa i pod -
wyż sze nie kom for tu ży cia miesz kań ców,
ale bez cał ko wi te go za my ka nia ulic dla ru -
chu. Ten ma być w więk szo ści zwią za ny
z do jaz dem do po se sji i par ko wa niem, a nie
tran zy tem w in ne re jo ny mia sta. 

Kon cep cja „ulic do miesz ka nia” wy wo -
dzi się z Ho lan dii. To tam w la tach 1970.,
w związ ku ze zna czą cym wzro stem licz by
sa mo cho dów, szcze gól nie w re jo nach wy -
ma ga ją cych ochro ny, zde cy do wa no się
wpro wa dzić ogra ni cze nia. Pierw sza stre fa
wo onerf po wsta ła w mie ście Em men. Dziś
naj wię cej ta kich roz wią zań znaj dzie my
w Am ster da mie, Ber li nie czy Ko pen ha dze.
W Pol sce po ja wi ły się nie daw no – w 2014
ro ku prze strze nią zmo der ni zo wa ną w du chu
wo oner fu by ła łódz ka uli ca 6 sierp nia. Po -
dob ne roz wią za nia pla no wa no też, w ra mach
bu dże tów oby wa tel skich, w Po zna niu,
Bia łym sto ku, Lu bli nie, Szcze ci nie, Ostro -
wie Wiel ko pol skim czy So snow cu, ale
w gło so wa niach nie uzy ska ły ak cep ta cji
miesz kań ców.

De tro ni za cja sa mo cho dów

Dla cze go Wie czor ka/Sie miń skie go?
Otóż ta uli ca w ści słym cen trum mia sta
wręcz mo de lo wo spro wa dza się do ro li ty -
po we go ko ry ta rza tran zy to we go. Do tąd
naj waż niej szym jej użyt kow ni kiem by li
kie row cy, pie si nie mie li tu cze go szu kać.
Tym bar dziej ro we rzy ści. Wie le lo ka li
sta ło pu stych, je dy nie ka wiar nia Ka fo
od wa ży ła się prze ła mać nu dę te go miej -

Ś
lą ski wo onerf – no wa tor skie roz wią za -
nie ar chi tek to nicz no -dro go we, za sto -

so wa ne w Gli wi cach na ul. Sie miń skie go
(daw niej Wie czor ka), po pół ro ku funk cjo -
no wa nia przy niósł za kła da ną przez pro jek -
tan tów zmia nę. Jed nak to wciąż pro jekt
otwar ty, któ ry moż na udo sko na lać. 

Eks pe ry men ty i wi zjo ner skie po my sły
czę sto roz bi ja ją się o przy zwy cza je nia. Nie
ina czej sta ło się w Gli wi cach. Przy zwy cza -
ili śmy się do „Wie czor ka” sprzed lat,
do uli cy słu żą cej głów nie tran zy to wi,
do wy god ne go skró tu. Prze cho dzi li śmy nią
bez więk sze go za in te re so wa nia, by le szyb -
ciej. Nie by ło tam nic, co mo gło nas za in -
te re so wać, za trzy mać, za chę cić do dłuż sze -
go prze by wa nia. Przed się bior cy otwie ra ją cy
swo je lo ka le czy skle py na rze ka li na ma -
łe za in te re so wa nie i ob ro ty – nie by ła to bo -
wiem prze strzeń atrak cyj na pod żad nym
wzglę dem. No, mo że z wy jąt kiem gład kiej
jezd ni, stwa rza ją cej moż li wo ści dla sa mo -
cho do wych raj dów.

Klo ster stras se – no wo żyt ny wo onerf 

Wie czor ka/Sie miń skie go (daw na Klo -
ster stras se) jest, hi sto rycz nie, naj star szą uli -
cą usy tu owa ną po za miej ski mi mu ra mi.
W po cząt kach XX wie ku mia ła in ny cha rak -
ter: chod ni ki by ły szer sze, jezd nia węż sza,
ruch nie wiel ki. Klo stre stras se ze sta rych zdjęć
i pocz tó wek śmia ło mo że my na zwać pier -
wo wzo rem wo oner fu: od po cząt ku by ła to
prze strzeń współ dzie lo na, re gu lo wa na bar -
dziej przez użyt kow ni ków i ich przy zwy cza -
je nia, niż przez od gór ne na ka zy. Dy na mi kę

zy ska ła z chwi lą uru cho mie nia li nii tram wa -
jo wej. Po 1945 ro ku chod ni ki zwę żo no, tym
sa mym zy sku jąc miej sce pod no we to ro wi -
sko i dwa pa sy ru chu. Wciąż jed nak by ła to
uli ca z wy raź nie prze my śla ną kom po zy cją
prze strzen no -ko mu ni ka cyj ną.

Tram waj po rząd ku je, 
au to bus wpro wa dza cha os 

W la tach sie dem dzie sią tych, w szczy to -
wym okre sie po pu lar no ści ko mu ni ka cji
miej skiej to tram waj wy zna czał, i w pew -
nym sen sie po rząd ko wał, ruch na Wie czor -
ka/Sie miń skie go. Co waż ne, pie si na dal mo -
gli po ru szać się w mia rę swo bod nie.
Nie ste ty, w la tach 1990. uli ca co raz bar dziej
zy ski wa ła cha rak ter dro gi prze lo to -
wej – miesz kań cy chcie li jak naj szyb ciej do -
stać się z przed mieść do cen trum. Ów tran -
zyt wzmac nia ło skrzy żo wa nie pię ciu ulic:
Wie czor ka, Da szyń skie go, So bie skie go,
Ko ziel skiej oraz Ja sno gór skiej, zwa ne po -
pu lar nie „pa jącz kiem”. By przez nie prze -
je chać, czę sto ła ma no prze pi sy, na przy kład
wy mu sza jąc pierw szeń stwo. W 2010 r.,
po re mon cie i ro ze bra niu to ro wi ska, zro bi -
ło się bar dzo du żo miej sca. Uli ca Wie czor -
ka stra ci ła po rzą dek a wą skie chod ni ki, wy -
dzie lo ne pra wie sto ma że liw ny mi słup ka mi,
jesz cze bar dziej ogra ni czy ły pie szych.

PRO jARCH pro po nu je zmia nę

– Nie moż na się by ło tam za trzy my wać,
więc z uli cy zro bi ła się dro ga. Na dal szy

Uli ca

do miesz ka nia 

MAŁGORZATA LICHECKA

„Nowiny Gliwickie”
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sca – wła ści cie le sa mi za aran żo wa li część
chod ni ka i by ło wi dać, że lu dzie chęt nie
ko rzy sta li z sie dzisk i fo te li. Ar chi tek ci do -
strze gli nie wy ko rzy sta ną i po zba wio ną ży -
cia miej ską uli cę, pro po nu jąc no wą for mę
jej użyt ko wa nia, zgod ną z za sa da mi
współ dzie le nia.

Pra ce roz po czę ły się w po cząt kach mar -
ca 2018 r. i trwa ły, jak na miej ską in we sty -
cję, dość krót ko. Pierw szy ślą ski wo onerf
– od da ny do użyt ku 28 mar ca – kosz to -
wał 500 tys. zł. Na li czą cej 250 me trów uli -
cy usta wio no dzie więt na ście więk szych
i sie dem na ście mniej szych do nic, udo stęp -
nio no czte ry par kle ty i trzy miej sca par kle -
to we. Te ostat nie za aran żo wa ne są po przez
usta wie nie me bli miej skich bez po śred nio
na po sadz ce chod ni ka, a nie na drew nia -
nym po de ście. Przy go to wa no je de na ście
miejsc par kin go wych dla ro we rzy stów
i dzie więć miejsc po sto jo wych dla kie row -
ców. 

Wi zy tów ka Gli wic 

– Mu si my jed nak pa mię tać, że za rów no
oswa ja nie, jak i or ga ni zo wa nie wo oner fu
jest pro ce sem dłu go trwa łym i prak tycz nie
ni gdy się nie koń czy. Po wi nien do sto so wy -
wać się on do ak tu al nych po trzeb użyt kow -
ni ków. Po dam przy kład: już dzień po otwar -
ciu, mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy,
wła ści cie le ka wiar ni i lo dziar ni wy sta wi li
wła sne krze sła czy fo te le, nie ja ko „współ -
pro jek tu jąc” z na mi wo onerf – tłu ma czy
szef PRO jARCH -u. 

Gra ni ce miej skie go po dwór ca wy zna -
cza ją azy le z do ni ca mi z wy so ką zie le nią.
Wo onerf jest stre fą za miesz ka nia z do pusz -
czal ną pręd ko ścią 20 km/h oraz bez -
względ nym pierw szeń stwem dla pie -
szych. 

– Szcze gól nie du żo uwa gi przy pro jek -
to wa niu po świę ci li śmy do bo ro wi zie le ni,
ga tun kom drzew oraz niż szych krze wów.
Osta tecz nie usta li li śmy wpro wa dze nie ro -
ślin wy trzy ma łych na wa run ki miej skie. Po -
sa dzo no więc dwa ro dza je klo nów: ku lo -
list ne (więk szość) oraz je sio no list ne,
spe cjal ny ga tu nek tra wy, ta wu łę, bluszcz zi -
mo zie lo ny – pod kre śla Kał do nek. 

Do ni ce są ocie plo ne, ze spe cjal nym wy -
peł nie niem spra wia ją cym, że drze wa i krze -
wy ma ją spo re szan se na prze trwa nie. To
po pro stu ada pto wa ne be to no we stud nie.
Kał do nek uwa ża, że w pro jek cie waż ny był
roz sąd ny eko no micz ny ry gor: za pro po no -
wa no roz wią za nie nie za kil ka na ście ty się -
cy zło tych, lecz tań sze, bo wy ko na ne z pre -
fa bry ko wa nych ele men tów żel be to wych.
Z te go ro dza ju ma te ria łu są rów nież wy sep -
ki re gu lu ją ce ruch: nie przy twier dzo no ich

na sta łe do jezd ni, a je dy nie na nią na ło żo -
no. Ich mo bil ność po zwa la na dy na micz ne
re ago wa nie: je śli oka że się, że nie speł nia -
ją już swo jej ro li, bez szko dy dla na -
wierzch ni, in fra struk tu ry i z oszczęd no ścią
cza su moż na je usu nąć lub prze su nąć, lo -
ku jąc w in nym, do god niej szym miej scu.
Do bu do wy par kle tów wy ko rzy sta no drew -
no mo drze wio we im pre gno wa ne ci śnie nio -
wo. Na le ży o nie dbać i od po wied nio je czy -
ścić, by nie utra ci ło wa lo rów użyt ko wych. 

Pro jekt za kła dał sys te ma tycz ne zmniej -
sza nie licz by słup ków, aż do ich cał ko wi -
te go wy ru go wa nia, przy go to wa nie zna ków
po zio mych, in for mu ją cych kie row ców
o tym, że znaj du ją się w stre fie za miesz ka -
nia, roz miesz cze nie do dat ko wych sie dzisk
przy przy stan ku au to bu so wym. Zda niem
pro jek tan tów nie zwy kle istot ne by ło tak -
że upo rząd ko wa nie iden ty fi ka cji wi zu al -

Ulica przed zmianą
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nej – uli ca o tak bo ga tej hi sto rii, z róż no -
rod ną i cie ka wą ar chi tek tu rą, bez względ -
nie na to za słu gu je. Dziś, pa trząc na se ce -
syj ną ka mie ni cę, mo że my się je dy nie
do my ślać jej dzie jów. Na le ża ło by to zmie -
nić. Czy tel ny i atrak cyj ny sys tem iden ty -
fi ka cji przy czy nił by się do zwięk sze nia za -
in te re so wa nia tym miej scem za rów no
miesz kań ców jak i tu ry stów. Stał by się istot -
nym ele men tem pro mo cji mia sta.

Ulicz na rze czy wi stość, 
czy li co jest nie tak

No wa wer sja uli cy Wie czor ka/Sie miń -
skie go po dzie li ła miesz kań ców. Przez
pierw sze ty go dnie wo onerf był naj go ręt -
szym miej scem w Gli wi cach. I choć pod -
czas pre zen ta cji pro jek tu w me diach po ja -
wi ło się wie le en tu zja stycz nych gło sów,
po od da niu do użyt ku nie szczę dzo no
kry ty ki. Nie po do ba ły się za rów no roz wią -
za nia es te tycz ne (głów nie do ni ce), jak
i wy zna cze nie miejsc par kin go wych, ale
przede wszyst kim to, że nie za mknię to uli -
cy dla ru chu.

– Sie dzi my na pięk nych par kle tach
i wdy cha my spa li ny, au to bu sy ocie ra ją się
o nas, par ku ją ce sa mo cho dy blo ku ją prze -
jazd. I to ma być przy jem ne miej sce spo -
tkań miesz kań ców? – kpio no ze słów pro -
jek tan tów.

Mia sto nie zor ga ni zo wa ło żad nej kam pa -
nii in for ma cyj nej, tłu ma czą cej czym jest wo -
onerf i dla cze go war to go za sto so wać
na Wie czor ka/Sie miń skie go. PRO jARCH
zo stał sam i to pro jek tan ci wzię li na sie bie
obo wią zek wal ki o do bre imię wo oner fu,
tłu ma cząc, wy ja śnia jąc, lob bu jąc i nie ja ko
zmu sza jąc urzęd ni ków od po wie dzial nych
za tę prze strzeń do dzia łań zgod nie z pro -
jek tem. 

Przez pierw sze dni kie row cy wciąż czu li
się „pa na mi uli cy”: trą bi li na pie szych, par -
ko wa li by le gdzie, nie re spek tu jąc zna ków.
Pie si trzy ma li się do tąd obo wią zu ją cych
szla ków, czy li chod ni ków ogra ni czo nych
słup ka mi. Zu peł nie nie od na la zły się w tej
prze strze ni au to bu sy. Pręd kość na wo -
oner fie to nie raz 50 km/h, a zda rza li się ta -
cy, któ rzy pró bo wa li je chać szyb ciej. Do -
ty czy ło to tak że au to bu so -tram wa ju.
Wy star czy ło po stać chwi lę o róż nych po -
rach dnia, że by się o tym prze ko nać. 

– Po li cja mo gła by tu taj co dzien nie ze brać
nie złe żni wo. Nie tyl ko po uczać, ale da wać
sło ne man da ty. Gdy by ta ki de li kwent raz
za pła cił 500 zł, na pew no za pa mię tał by, że
Wie czor ka to te raz stre fa za miesz ka nia,
a nie prze lo to wa dro ga – mó wił je den
z miesz kań ców. 

– Z ca łą pew no ścią au to bu sy spo ty ka ją -
ce się w wą skim gar dle, po tra fią sku tecz -
nie za blo ko wać ruch. To na Wie czor -
ka/Sie miń skie go pro blem. Uli ca wciąż
jest trak to wa na ja ko tran zyt, ale nie ma ta -
kich przy zwy cza jeń dro go wych, któ rych
nie moż na zmie nić. Mu si rów nież na stą pić
ewa lu acja roz wią zań tech nicz nych, bo
słup ki od dzie la ją ce chod nik od jezd ni
wpro wa dza ją kie row ców w błąd. Po pro -
stu my ślą, że wciąż ma ją pierw szeń stwo.
A są na tej dro dze wa run ko wo – tłu ma czył
w kwiet niu 2018 r. pod in spek tor Ma rek
Słom ski, ofi cer pra so wy Ko men dy Miej -
skiej Po li cji w Gli wi cach.

Po ja wił się też po waż ny pro blem z pod -
le wa niem ro ślin (ZDM ro bił to po in ter -
wen cjach pro jek tan tów), w do ni cach ga -
szo no pa pie ro sy, ro biąc so bie z nich
śmiet nik, za ty ka no spe cjal ne rur ki do pod -
le wa nia, sie dzi ska ob le pia no gu ma mi
do żu cia. Par kle tów nie sprzą ta no, jak by
ZDM „za po mniał” o swo ich po win no -
ściach.

Po dwó rzec nieskoń czo ny 

Po pół ro ku funk cjo no wa nia wo onerf
spo wsze dniał i na pew no stał się ży wą uli -
cą. Chęt nie ko rzy sta my z par kle tów, któ -
re sta ły się do brym miej scem spo tkań to -
wa rzy skich. Na Wie czor ka/Sie miń skie go
rów nież wy raź ne oży wie nie je śli cho dzi
o lo ka le – po ja wi ły się lo dziar nie, sklep ze
ślą ski mi ga dże ta mi czy ju bi ler. Ob ser wu -
jąc kie row ców wjeż dża ją cych w wo onerf
co raz bar dziej wi dać świa do mość tej prze -
strze ni. Zde cy do wa na więk szość wy bie ra
in ną dro gę, ko rzy sta jąc z uli cy Po wstań ców
War sza wy i Młyń skiej. Osią gnię to więc jed -
no z pod sta wo wych za ło żeń „uli cy
do miesz ka nia” – uspo ko je nie ru chu. Nie -
ste ty, du żym pro ble mem po zo sta je au to bus,
w Gli wi cach peł nią cy ro lę tram wa ju. Aż
pro sił by się po jazd z hy bry do wym na pę -
dem, mniej szy i bar dziej eko lo gicz ny, ale
or ga ni za tor ko mu ni ka cji nie zde cy du je
się na to ze wzglę du na kosz ty. 

Mię dzy po li cjan ta mi, ar chi tek ta mi
a ZDM wciąż trwa wal ka o słup ki. Urzęd -
ni cy miej scy twier dzą, że ich li kwi da cja
wpro wa dzi... cha os. I choć w pro jek cie
przy ję tym przez mia sto za kła da no suk ce -
syw ną re zy gna cję z te go ro dza ju szy kan,
urzęd ni cy po zo sta ją nie ugię ci. 

Wo onerf Wie czor ka/Sie miń skie go na le -
ży trak to wać ja ko roz wią za nie w fa zie nie -
ustan ne go pro to ty po wa nia. Za rów no je śli
cho dzi o zie leń, któ rą moż na zmie niać se -
zo no wo, jak i o mo bil ne me ble miej skie.
Ta uli ca po win na nas za ska ki wać, zmu sza -
jąc do in ne go my śle nia w śród miej skiej
prze strze ni. Pa ra dok sal nie – spo re utrud -
nie nia, z ja ki mi mu szą zmie rzyć się kie row -
cy, skło ni ły ich do nad zwy czaj ne go sa vo -
ir -vi vre’u. Tam już nikt się nie de ner wu je,
a prym w uprzej mo ści wio dą kie row cy gli -
wic kich... au to bu sów. ■

Ulica po zmianie
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To, co wy da rzy ło się w prze szło ści,
nie jest tak waż ne jak spo sób, 
w ja ki za pi sa ło się to w na szej pa mię ci. 

Fe de ri co Fel li ni

P
od pi sa nie pak tu Rib ben trop -Mo ło tow
w sierp niu 1939 ro ku i usta le nie ko lej -

ne go roz bio ru Pol ski koń czy ło dy plo ma -
tycz ne przy go to wa nia Nie miec do woj ny.
Po zo sta ła jesz cze spra wa so ju szu Pol ski
z Fran cją i Wiel ką Bry ta nią. Hi tler, ob ser -
wu jąc po stę pu ją cy ser wi lizm Za cho du, li -
czył, że tak że w przy pad ku Pol ski rzą dy
alian tów wy bio rą „po kój za wszel ką
ce nę”. Jed nak – aby uła twić im ten wy -
bór – przy go to wa no dzie siąt ki in cy den tów,
nie tyl ko gra nicz nych, obar cza jąc za nie
wi ną Pol skę. Głów ną ro lę mia ły osta tecz -
nie ode grać trzy wy da rze nia, za in sce ni zo -
wa ne w re jo nach nad gra nicz nych Gór ne -
go Ślą ska wie czo rem 31 sierp nia 1939.

Przy go to wa nia

I
ni cja ty wa prze pro wa dze nia in cy den -
tów po cho dzi ła bez po śred nio od Adol -

fa Hi tle ra. Roz kaz zor ga ni zo wa nia ta kich
ak cji otrzy mał Szef Po li cji (Chef der
Deut schen Po li zei) SS -Re ichsführer
He in rich Him m ler, a bez po śred ni nad zór
nad ich re ali za cją miał peł nić szef Służ -
by Bez pie czeń stwa (Si cher he its dienst)
SS -Grup penführer Re in hard Hey drich
oraz pod le gły mu szef Taj nej Po li cji Pań -
stwo wej (Ge sta po) SS -Oberführer He in -
rich Müller.

Hey drich na po cząt ku sierp nia roz po -
czął in ten syw ne przy go to wa nia do wy ko -
na nia przez SD trzech ak cji. Miej scem
pierw szej ma być – we dług pla nu – nie -
miec ki urząd cel ny w gra nicz nej miej sco -
wo ści Ho chlin den (Sto do ły). Dru ga ak cja
zo sta ła za pla no wa na rów nież w po bli żu
gra ni cy w Pit schen (By czy na). Trze cia lo -
ka li za cja to Sen der Gle iwitz (Ra dio sta cja
Gli wi ce). Tu taj funk cjo na riu sze SD, uda -
ją cy po wstań ców ślą skich, ubra ni po cy -
wil ne mu i uzbro je ni, ma ją opa no wać
pra cu ją cą ra dio sta cję i nadać ko mu ni kat,
wzy wa ją cy Po la ków do czyn ne go wy stą -
pie nia prze ciw ko pań stwu nie miec kie mu. 

In cy den tów tych w żad nym wy pad ku nie
moż na okre ślić mia nem „pre tek stu” do roz -
po czę cia woj ny prze ciw ko Pol sce. Mo gły
one sta no wić co naj wy żej pre tekst dla po -
li ty ków Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii do nie -
wy wią za nia się ze zo bo wią zań so jusz ni -
czych wo bec Pol ski. Rów nież bar dzo
czę ste okre śla nie oma wia nych in cy den tów
mia nem „pro wo ka cji” nie wy da je się wła -
ści we. Naj traf niej szym okre śle niem tych
wy da rzeń jest ter min – „mi sty fi ka cja”.

Sen der Gle iwitz

A
k cją w ra dio sta cji gli wic kiej kie ro wał
Hey drich bez po śred nio z Ber li na.

Na wy ko naw cę za da nia w Gli wi cach
Hey drich wy ty po wał zna ne go mu do brze
ofi ce ra wy wia du za gra nicz ne go w SD,
SS -Sturm bannführe ra Al fre da Hel mu ta

Na ujock sa. Tu pew ne zna cze nie mia ło
„ra dio we” do świad cze nie Na ujock sa:
prze pro wa dze nie w ro ku 1935 na pa du
na an ty hi tle row ską ra dio sta cję nie miec -
ką, na da ją cą z Cze cho sło wa cji. Pod czas
ak cji znisz czo no na daj nik oraz za bi to in -
ży nie ra ob słu gi. By ła to nie wiel ka, prze -
no śna ra dio sta cja ama tor ska, za in sta lo wa -
na w po ko ju ho te lo wym i ta kie
„do świad cze nie” oka za ło się zu peł nie
nie przy dat ne w du żym i zło żo nym obiek -
cie pro fe sjo nal nej ra dio sta cji gli wic kiej.

Na ujocks otrzy mał za da nie opa no wa nia
pra cu ją cej sta cji nadaw czej w Gli wi cach
i nada nia stam tąd pol skiej ode zwy, wzy -
wa ją cej do wal ki z Niem ca mi. Do dys po -
zy cji do stał sze ścio oso bo wy ze spół lu dzi
od po wied nich do wy ko na nia za da nia.
W skła dzie – usta lo no – bę dzie czte rech
funk cjo na riu szy SD, a tak że spi ker i tłu -
macz ja ko je dy ny zna ją cy do brze ję zyk pol -
ski. W ze spo le znaj dzie się tak że „pierw -
szo rzęd ny” ra dio tech nik, któ ry na sta cji
prze rwie nada wa ny pro gram i pod łą czy mi -
kro fon w ce lu nada nia we zwa nia. Po od -
czy ta niu ode zwy ze spół po wi nien się
szyb ko wy co fać, a ca ła ak cja ma być wy -
ko na na bez roz gło su, aby unik nąć zbroj -
ne go star cia z or ga na mi po rząd ko wy mi.

Hey drich wraz z Ge sta po za dba, by ochro -
na ra dio sta cji w cza sie ak cji prak tycz nie nie
ist nia ła. Na ujocks za da nie oce nił ja ko
pro ste, a na wy ko na nie ak cji prze wi dział
naj wy żej pół go dzi ny.

Brak zna jo mo ści tech ni ki ra dio wej
i or ga ni za cji ra dio fo nii nie miec kiej spo -
wo do wał jed nak, że głów ny cel – do tar -
cie do za gra nicz nych od bior ców z ode zwą
„po wstań ców ślą skich” z opa no wa nej
przez nich nie miec kiej ra dio sta cji w Gli -
wi cach – był już z za ło że nia nie wy ko nal -
ny. Ad re sa ta mi ode zwy mia ły być służ -
by na słu chu ra dio we go Wiel kiej Bry ta nii
i Fran cji. Pro wa dzi ły one jed nak na -
słuch tyl ko dwóch głów nych, ogól no kra -
jo wych sta cji nie miec kich, znaj du ją cych
się w Ber li nie, o mo cy 100 kW każ da: dłu -
go fa lo wej – Deutsch land sen der oraz
śred nio fa lo wej – Re ichs sen der Ber lin. Sta -
cja Gli wi ce, bę dą ca jed ną z kil ku dzie się -
ciu lo kal nych nie miec kich sta cji, pra cu -
ją ca z mo cą za le d wie 8 kW, nie by ła
obiek tem za in te re so wa nia służb ra dio wy -
wia du ww. kra jów, ale pil nie słu cha no jej
w Pol sce.

Od biór ode zwy był moż li wy tyl ko lo -
kal nie, na Gór nym Ślą sku, z uwa gi
na ma ły za sięg sta cji (50-100 km). Po nad -

Pro wo ka cja, któ rej… nie by ło 

Gli wi ce 1939
HENRYK BEREZOWSKI

Autor podpisuje album o Elektricie
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to sta cja gli wic ka pra co wa ła wów czas
na fa li wspól nej (Schle si sche Gle ichwel -
le) wraz z Görlitz i Trop pau (Opa wa).
Wszyst kie te sta cje nada wa ły rów no -
cze śnie ten sam pro gram ra dio wy, prze -
ka zy wa ny do nich z Wro cła wia, co znacz -
nie zwięk sza ło za sięg (fot. 2). Ta ki tryb
pra cy sku tecz nie unie moż li wiał nie za kłó -
co ny od biór na dal szych od le gło ściach,
gdy by jed na z tych sta cji nada wa ła in ny
pro gram niż po zo sta łe. 

„Kon ser wy”

W
ra dio sta cji gli wic kiej pla no wa no
tak że uży cie „kon ser wy” (tak swo -

je ofia ry na zy wa ło Ge sta po). Po zo sta wie -
nie tam mar twe go „na past ni ka” mia ło zna -
czą co uwia ry gad niać pol ską na paść.
Z uwa gi na zbrod ni czy cha rak ter dzia -
łań – w Ge sta po ist niał spe cjal ny od dział,
zaj mu ją cy się te go ty pu ak cja mi. Był on
od dzie lo ny od jed no stek ope ra cyj nych,
a fakt je go ist nie nia utrzy my wa no w ści -
słej ta jem ni cy na wet we wnątrz struk tu ry
Ge sta po.

Do ro li „kon ser wy” szyb ko wy ty po -
wa no od po wied nią oso bę; był to Franz
Ho niok – oby wa tel nie miec ki na ro do wo -
ści pol skiej, za miesz ka ły we wsi Ho hen -
lie ben (Łu bie). Ho niok zo stał aresz to wa -
ny 30 sierp nia przez przy by ły w cią gu
dnia do wio ski ze spół funk cjo na riu szy
Ge sta po oraz po li cji. Za trzy ma nie Ho -
nio ka wo bec licz nych świad ków unie -
moż li wi ło jed nak póź niej sze upu blicz -
nie nie je go da nych oso bo wych. Tak
więc już na eta pie przy go to wa nia ope -

ra cji or ga ni za to rzy po peł ni li sze reg błę -
dów. Wy klu czy ły one pra wi dło we wy -
ko na nie za da nia i osią gnię cie za mie rzo -
nych ce lów.

Prze bieg in cy den tu

A
k cja roz po czę ła się 31 sierp nia ok. go -
dzi ny 16.00 po ode bra niu przez Na -

ujock sa te le fo nicz ne go ha sła Gros smut -
ter ge stor ben (bab cia zmar ła).
Po cząt ko wo wszyst ko prze bie ga ło zgod -
nie z pla nem. Li czą cy 7 osób od dział bez
pro ble mu do stał się do wnę trza ra dio sta -
cji kil ka mi nut przed godz. 20.00. Trzy -
oso bo wy per so nel sta cji oraz je dy ny po -
li cjant szyb ko zo sta li ster ro ry zo wa ni
i za mknię ci. Jed nak ze sta wie nie po łą cze -
nia mi kro fo nu awa ryj ne go w stu diu (Not -
fal l stu dio) z na daj ni kiem by ło za da niem
nie wy ko nal nym dla ber liń skie go ra diow -
ca. Oka za ło się, że nie znał on sta cji
nadaw czych, w tym obiek tu gli wic kie go.
Wy da je się dziw ne, że nie za sto so wa no
naj prost szej i naj pew niej szej me to -
dy – wy ko rzy sta nia taj ne go współ pra cow -
ni ka, tech ni ka ra dio we go z ob słu gi sta cji.
Nie po win no to być trud ne w ów cze snym
to ta li tar nym i po li cyj nym pań stwie.

Do pro wa dza no na stęp nie ko lej no
człon ków za ło gi w ce lu wy do by cia
od nich in for ma cji o spo so bie ob słu gi
urzą dzeń stu dia. Jed nak na wet pod groź -
bą uży cia bro ni nie zde cy do wa li się
na współ pra cę z na past ni ka mi. Gdy by by -
ło ina czej, pro ces prze pro wa dze nia trans -
mi sji prze biegł by bez pro ble mu i na past -
ni cy szyb ko nada li by ca ły ko mu ni kat.

Tak że in ne pró by ze sta wie nia pra wi dło -
we go po łą cze nia by ły nie uda ne. Mi mo to
Na ujocks roz ka zał od czy tać ko mu ni kat
„po wstań ców”. Je dy nym „sły szal nym”
w ete rze efek tem by ła prze rwa w re trans -
mi sji pro gra mu z Wro cła wia. 

Rów no le gle to czy ła się ak cja, pro wa -
dzo na przez „od dział ds. kon serw” z Ge -
sta po. Aresz to wa ny Franz Ho niok otrzy -
mał za strzyk oszo ła mia ją cy i ok.
godz. 20.00, zo stał przy wie zio ny do ra -
dio sta cji. Tu taj, po wnie sie niu do ma szy -
now ni za strze lił go funk cjo na riusz „od -
dzia łu ds. kon serw”. Ca ła ak cja trwa ła
ok. 20 mi nut i na past ni cy, nie nie po ko je -
ni przez ni ko go, od je cha li w kom ple cie.
Praw do po dob nie do pie ro o go dzi nie 22.00
gli wic ka sta cja wzno wi ła nada wa nie pro -
gra mu, lecz nie po da ła przy tym żad ne -
go ko mu ni ka tu o prze rwie w pra cy. 
Śledz two w spra wie in cy den tu pro wa -

dzi ło Ge sta po, któ re zo bo wią za ło pra cow -
ni ków do za cho wa nia ta jem ni cy pod groź -
bą wy sła nia do obo zu kon cen tra cyj ne go.
Jesz cze te go sa me go dnia, tj. 31 sierp -
nia 1939, Nie miec kie Biu ro In for ma cyj -
ne (Deut sches Na chrich tenbüro) ogło si ło
ko mu ni kat, w któ rym in for mo wa ło o pol -
skim na pa dzie na ra dio sta cję w Gle iwitz.
Czy ta my w nim m.in., że pol skim po -
wstań com uda ło się wtar gnąć do stu dia
nadaw cze go i nadać ko mu ni kat w ję zy ku
pol skim i czę ścio wo po nie miec ku. Po li -
cja po krót kiej wal ce uję ła po wstań ców,
przy czym je den z nich zo stał za bi ty.

Epi log

I
n for ma cje o in cy den cie w gli wic kiej ra -
dio sta cji uka za ły się 1 wrze śnia w pra -

sie nie miec kiej oraz za gra nicz nej. Zo sta -
ły jed nak zdo mi no wa ne przez ko mu ni ka ty
z fron tu roz po czy na ją cej się wła śnie
woj ny.

Ak cja „kon ser wa” w Gli wi cach nie zo -
sta ła do kład nie prze my śla na. Aresz to wa -
nie Ho nio ka w przed dzień na pa du na stą -
pi ło w obec no ści miesz kań ców je go wsi.
Opu bli ko wa nie zdjęć lub per so na liów
„uczest ni ka” na pa du na ra dio sta cję, któ ry
tam zgi nął, jed no znacz nie wska zy wa ło by
na udział w tej ak cji Ge sta po. Ca ła więc
ope ra cja, zwią za na z udzia łem tej ofia ry,
by ła chy bio na. Tak że zdję cia dwóch za bi -
tych „po wstań ców ślą skich”, któ rych cia -
ła pod rzu co no i sfo to gra fo wa no w ra dio -
sta cji na stęp ne go dnia, nie mo gły zna leźć
uza sad nie nia w świe tle ko mu ni ka tu Nie -
miec kie go Biu ra In for ma cyj ne go, opu bli -
ko wa ne go wie czo rem 31 sierp nia 1939 ro -
ku, któ re in for mo wa ło o za bi ciu jed ne go
po wstań ca.

Dla gli wic kiej mi sty fi ka cji nie miec cy
na zi ści za mor do wa li trzech swo ich oby ‐
wa te li!

Dzia ła nia władz mia ły na ce lu unie moż -
li wie nie iden ty fi ka cji na past ni ków, bo to
by by ło wska zów ką do usta le nia or ga ni -
za to rów na pa du. Dla te go też opu bli ko wa -
na w grud niu 1939 ro ku przez Mi ni ster -
stwo Spraw Za gra nicz nych „Bia ła Księ ga
II” (We iss buch II), no szą ca ty tuł „Do ku -
men ty do ty czą ce po cząt ku woj ny”, mó wiZasięgi nadajników we wrześniu 1939
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już tyl ko ogól nie o pol skich pro wo ka cjach
gra nicz nych, a na zwa Gli wi ce nie zo sta -
ła w ogó le wy mie nio na. Szyb ko gli wic -
ki in cy dent zo stał za po mnia ny i nie miec -
kie wła dze nie by ły za in te re so wa ne
po ru sza niem te go te ma tu. Wy pły nął on do -
pie ro w ro ku 1945 na pro ce sie no rym ber -
skim. Nie prze pro wa dzo no jed nak żad -
nych ba dań na miej scu, więc szyb ko
za czę ły się sze rzyć naj zu peł niej fan ta stycz -
ne opi sy. Oto cha rak te ry stycz ny przy kład.

Wer sja Nor ma na Da vie sa

N
or man Da vies to bry tyj ski hi sto ryk
o uzna nej po zy cji, pro fe sor kil ku

uczel ni, au tor wie lu prac do ty czą cych hi -
sto rii Eu ro py, Wiel kiej Bry ta nii i Pol ski.
Za swo ich kil ka na ście pu bli ka cji na te mat
hi sto rii Pol ski otrzy mał wie le od zna -
czeń i za szczyt nych ty tu łów. Je go książ -
ka God’s Play gro und. A Hi sto ry of Po -
land, wy da na w 1981 ro ku, przy bli ży ła
hi sto rię Pol ski czy tel ni kom za gra nicz nym.
Licz ne pol skie wy da nia te go dzie ła, dru -
ko wa ne pod ty tu łem Bo że igrzy sko. Hi -
sto ria Pol ski, po cząw szy od pierw sze go
z ro ku 1989 aż do naj now sze go, za wie -
ra ją pra wie nie zmie nio ny opis gli wic kie -
go in cy den tu. Po ni żej in te re su ją cy nas
frag ment opi su Da vie sa.

Roz dział XX. GOL GO TA. Pol ska w okre ‐
sie dru giej woj ny świa to wej (1939‐1945)

Dru gą woj nę świa to wą roz po czął
Sturm bannführer Al fred Hel mut Na ujocks
z hi tle row skiej służ by bez pie czeń stwa
(SD) 31 sierp nia 1939, o go dzi nie 8 wie -
czo rem: po pro wa dził swój od dział do ata -
ku na nie miec ką ra dio sta cję w Gli wi cach
na Gór nym Ślą sku. Od dział skła dał się
z kil ku na stu kry mi na li stów, któ rych
w nada wa nych ko dem roz ka zach okre śla -
no kryp to ni mem „Kon ser wy” i któ rym
w za mian za udział w ak cji przy rze czo no
za wie sze nie wy ro ków. Po krót kim star ciu
ze straż ni ka mi wpa dli do jed ne go ze stu -
diów, nada li na gra ny po pol sku pa trio tycz -
ny pro gram, od śpie wa li po ry wa ją cą pieśń,
od da li kil ka strza łów z pi sto le tów i wy bie -
gli. Gdy tyl ko „Kon ser wy” zna la zły się
na ze wnątrz bu dyn ku, wy ko si ła je do no -
gi sal wa z ka ra bi nów ma szy no wych SS. Ich
cia ła, sta ran nie przy odzia ne w na siąk nię -
te krwią pol skie mun du ry, po zo sta wio no
na miej scu, aby w od po wied nim cza sie mo -
gła je od na leźć miej sco wa po li cja. Nim mi -
nę ła noc, świat obu dzi ła za dzi wia ją ca wia -
do mość, że Woj sko Pol skie pod ję ło ni czym
nie spro wo ko wa ny atak na Trze cią Rze szę.

Tekst wła ści wie nie wy ma ga ko men ta -
rza, au tor na gro ma dził w nim sa me nie do -
rzecz no ści. Cie ka wost ką jest zwrot: „nada li
na gra ny (sic!) po pol sku pa trio tycz ny
pro gram”. Tak że w wy da nej w ro ku 2008
książ ce Eu ro pa wal czy 1939-1945. Nie ta -
kie pro ste zwy cię stwo Nor man Da vies
za miesz cza pra wie ana lo gicz ny opis gli -
wic kie go epi zo du. Tak przed sta wia na hi -
sto ria in cy den tu w Gli wi cach do cie ra
do więk szo ści od bior ców w Pol sce i za gra -
ni cą. Przy kła dem są naj now sze książ ki hi -
sto ry ków an giel skich, np.: Ri chard Ove -

ry, 1939: Co unt down to War, Lon don 2009
(1939. Nad prze pa ścią, War sza wa 2009)
oraz An to ny Be evor, The Se cond World
War, Lon don 2012 (Dru ga woj na świa to -
wa 1939-1945, War sza wa 2012).

Ra dio we echa in cy den tu

T
reść nada nej ode zwy do dziś nie jest
zna na z po wo du bra ku jej tek stu w ko -

mu ni ka tach z na słu chu, a tak że bra ku re -
la cji świad ków zda rze nia. 

Na pod sta wie po sia da nej wie dzy tech -
nicz nej in ży nie ra ra diow ca – po ana li zie
zbie ra nych przez wie le lat ma te ria -
łów – mo gę bez cie nia wąt pli wo ści stwier -
dzić, że ra dio sta cja gli wic ka nie nada ła
wów czas w eter żad nej ode zwy!

Znacz nie cie kaw sza jest od po wiedź
na py ta nie o tekst ode zwy... „ode bra nej”.
Pierw sze wia do mo ści o jej tre ści po ja wi -
ły się już wkrót ce po in cy den cie w ra dio -
sta cji. W dniach 31 sierp nia i 1 wrze śnia
opu bli ko wa ne zo sta ły dwa ofi cjal ne ko -
mu ni ka ty nie miec kich agen cji, w któ rych
po da no dwie róż ne wer sje ode zwy,
a z upły wem cza su po ja wia ło się ich co -
raz wię cej. Póź niej pu bli ko wa no róż ne
tek sty ode zwy nada nej bądź ode bra nej,
róż nią ce się m.in. cza sem trwa nia, więc
i tre ścią, a na wet ję zy kiem, w któ rym je
„sły sza no” lub pró bo wa no nadać. Więk -
szość ma te ria łów hi sto rycz nych nie od -
róż nia tre ści nada nej od tre ści ode bra nej,
uwa ża jąc je za toż sa me. Przy ta czam cha -
rak te ry stycz ne świa dec two.

Mó wi Er na Hart kopf

We
wrze śniu 2011 Er na Hart kopf
udzie li ła wy wia du dla Sto wa -

rzy sze nia Pa mięć Na ro du (Gedächt nis der
Na tion – GDN) w dru gim pro gra mie nie -
miec kiej te le wi zji pu blicz nej ZDF. Wy -
wiad pt. Er na Hart kopf. Ke in Über fall auf
den Sen der Gle iwitz jest na dal do stęp ny
w ser wi sie in ter ne to wym YouTu be. Po -
ni żej stresz cze nie jej wy po wie dzi.

Pa ni Hart kopf w sierp niu 1939 ro ku by -
ła 16-let nią dziew czy ną, miesz ka ją cąw są -
siedz twie ra dio sta cji. Ze swo je go miesz ka -
nia na gó rze wi dzia ła du żo żoł nie rzy,
roz lo ko wa nych na oko licz nych po lach, ale
tłu ma czy ła to so bie wiel ki mi ma new ra mi.

Ostat nie go sierp nia wie czo rem by ła
na do le, w skle pie, gdzie za zwy czaj o tej
po rze po ma ga ła ma mie roz li czać utarg
skle po wy (w tam tym cza sie oj ciec był już
w woj sku). W skle pie włą czo ne by ło ra -
dio. Na gle z gło śni ka do bie gły dźwię ki
stu ka nia, po wie dzia ła wte dy do ma my, że
pew nie wbi ja ją gwoź dzie w ścia ny. Po -
tem by ły jak by strza ły, ale żad nych gło -
sów lu dzi nie by ło sły chać. Wkrót ce, z ze -
wnątrz, usły sza ła od gło sy uru cha mia nych
sa mo cho dów, wy bie gła więc przed sklep,
jed nak by ło już ciem no i zo ba czy ła tyl -
ko od jeż dża ją ce po jaz dy. Do pie ro póź niej
usły sza ła wia do mość, że to Po la cy na pa -
dli na ra dio sta cję, ale Po la ków ni gdzie wi -
dać nie by ło.

Po wyż sze opo wia da nie 88-let niej gli -
wi czan ki przed sta wio ne przed ka me ra mi
nie miec kiej te le wi zji w 2011 ro ku wy glą -
da bar dzo wia ry god nie. I to się zga dza
z głów ną te zą ni niej sze go ar ty ku łu: nie
usły sza no ko mu ni ka tu, bo go... nie
nada no!

* * *

Od Re dak cji. Hen ryk Be re zow ski w ro -
ku 2012 od na lazł ory gi nal ny gli wic ki na -
daj nik Lo renz (fot. 3), któ ry zo stał „ze -
zło mo wa ny” w ro ku 1963 i ślad po nim
za gi nął. Oka za ło się, że Lo renz spo czy -
wa w... ma ga zy nach Mu zeum Tech ni ki
w War sza wie. Au tor wal nie przy czy nił się
do po wro tu na daj ni ka (po 50 la tach nie -
obec no ści) do Gli wic i do grun tow nej
(wraz z Eu ge niu szem Szczy głem) re no -
wa cji za byt ku. Ni niej szy ar ty kuł stresz -
cza je den z roz dzia łów pierw szej w pi -
śmien nic twie pol skim mo no gra fii,
po świę co nej ra dio fo nii śred nio fa lo wej
na przy kła dzie ty tu ło wej „Ra dio sta cji
Gli wi ce”. Książ ka Hen ry ka Be re zow -
skie go jest przy go to wa na do dru ku i obec -
nie szu ka wy daw cy. ■

Nadajnik Lorenz (stan obecny)
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– Na po cząt ku ze szłe go ro ku w me ‐
diach po ja wi ły się in for ma cje, że bę dzie
Pan re ży se ro wał film o Jó ze fie Pił sud ‐
skim. Jest to jed na z naj więk szych po ‐
sta ci w hi sto rii Pol ski, i, ja ko ta ka, bu ‐
dzi skraj ne emo cje. Jed ni na zy wa ją go
bo ha te rem na ro do wym, in ni zdraj cą…
Czy film in spi ro wa ny je go bio gra fią jest
dla Pa na wy zwa niem?

– Do udzia łu w pro jek cie prze ko na li
mnie Fi lip Ba jon i Da riusz Si dor kie ru ją -
cy stu diem fil mo wym „Kadr”. Nie mu sie li
mnie zresz tą dłu go na ma wiać, od dłuż sze -
go cza su gdzieś z ty łu gło wy kieł ko wa -
ła myśl, aby wy re ży se ro wać film – nie
o książ ko wej po sta ci, lecz o prze dziw nym,
mło dym czło wie ku, o któ rym, jak mi się
wy da je, nie wie le wie my.

– Ak cja fil mu obej mo wać bę dzie la ‐
ta 1901–1914 z krót kim epi zo dem z 1918
ro ku. Z jed nej stro ny fa bu ła roz pocz nie się
więc w mo men cie, gdy Pił sud ski ma 33 la ‐

ta, z dru giej – za koń czy się w przeded niu
utwo rze nia Le gio nów Pol skich i na kil ka
lat przed słyn nym prze wro tem ma jo ‐
wym. Dla cze go zde cy do wał się Pan
na wy bór ta kie go cza su ak cji?

– Chcia łem unik nąć naj moc niej szych
po li tycz nych kon tek stów, w prze ciw -
nym wy pad ku mu siał bym zro bić se rial.
Przy dzi siej szej sła bej zna jo mo ści hi sto -
rii Pol ski przez na sze spo łe czeń stwo na -
le ża ło by wie le wąt ków roz wi nąć, aby po -
ka zać ową nie jed no znacz ność de cy zji
po dej mo wa nych przez Pił sud skie go, któ -
ry, jak wie my, na dal bu dzi skraj nie róż -
ne emo cje i jest na zy wa ny rów nie czę sto
bo ha te rem, co zdraj cą.

– Któ re wy da rze nie z ży cia mar szał ka
zo ba czy my na po cząt ku fil mu?

– 22 lu te go 1900 ro ku Pił sud ski zo stał
aresz to wa ny po tym, jak car ska Ochra -
na od kry ła łódz ką taj ną dru kar nię PPS.
Osa dzo no go w X Pa wi lo nie Cy ta de li

i oskar żo no do dat ko wo, nie słusz nie
zresz tą, o współ udział w za bój stwie kon -
fi den ta z Za głę bia Ja na Ma zu ra. Je dy nym
wyj ściem z sy tu acji by ło sy mu lo wa nie
cho ro by psy chicz nej, dzię ki cze mu mógł -
by zo stać prze nie sio ny do mniej strze żo -
nej pla ców ki, ja ką był szpi tal psy chia -
trycz ny. Pił sud ski uda wał więc, cał kiem
prze ko nu ją co, pa nicz ny strach przed otru -
ciem, elek trycz no ścią oraz woj sko wy mi
mun du ra mi. W ten spo sób tra fił do szpi -
ta la św. Mi ko ła ja Cu do twór cy w Pe ters -
bur gu, w któ rym spę dził osiem mie się cy.

– W ja ki spo sób uda ło mu się uciec?
– Plan uciecz ki opra co wy wa li człon ko -

wie PPS. W szpi ta lu roz po czął wów czas
pra cę mło dy le karz, Wła dy sław Ma zur -
kie wicz. W ma ju 1901 ro ku pod czas swo -
je go pierw sze go dy żu ru we zwał do sie -
bie Pił sud skie go, któ ry prze brał się
w ga bi ne cie, a po tem, jak gdy by ni gdy
nic, obaj opu ści li szpi tal. Mar sza łek,
eskor to wa ny póź niej przez gru pę z PPS,
do tarł przez Tal lin i Po le sie do Ga li cji, kil -
ka krot nie zmie nia jąc po dro dze ubra nie
i wcie la jąc się w róż ne ro le.

– Brzmi „fil mo wo”…
– O tej bra wu ro wej ak cji do wie dzia łem

się, gdy od zna jo me go do sta łem ko pię
kar to ni ka z ko lek cji 50 naj więk szych
ucie czek w hi sto rii świa ta do łą cza ne go
do ba to na Mil ky Way w la tach 20. ubie -
głe go wie ku. Za sko czo ny, za czą łem od -
kry wać ko lej ne wy da rze nia two rzą ce
co raz bar dziej za dzi wia ją cą mnie bio gra -
fię Pił sud skie go. La ta 1900–1914 to
zresz tą cie ka wy okres je go ży cia, udział
w or ga ni za cjach bo jo wych, hi sto rie jak
z we ster nu!

– Pił sud ski ni czym czło wiek z Ala ‐
mo?

– Miał w tam tym cza sie wo kół sie bie
nie wiel ką gru pę lu dzi. So cja li stów, któ -
rzy two rzy li zna ną tyl ko w pew nych
krę gach or ga ni za cję bo jo wą, by ło kil ku -
dzie się ciu. Do gro na naj bliż szych współ -
pra cow ni ków Pił sud skie go na le że li wów -
czas: Wa le ry Sła wek, Alek san der Pry stor,
Alek san der Sul kie wicz oraz Wi told Jod -
ko -Nar kie wicz – je go „chłop cy z fe raj ny”.
Na po cząt ku nic się jed nak nie dzia ło.
Mie li jed ną dru kar nię, tro chę więc wy da -
wa li, spo ty ka li się, ma rząc jed nak o wal -
ce, i to wal ce ostrej. Wszyst ko zmie ni ło
się w ro ku 1904, gdy roz po czę ła się
bran ka do woj ny ro syj sko -ja poń skiej,
po tem wy bu chła re wo lu cja w Ro sji,
zmie ni ły się na stro je i na gle licz ba człon -
ków Or ga ni za cji Bo jo wej PPS z dwu stu
wzro sła do kil ku na stu ty się cy. Gwał -
tow ny skok oku pio ny był jed nak zła ma -
niem pew nej li nii ide owej to wa rzy szą cej
Pił sud skie mu. Na stą pił więc po dział,
mar sza łek zo stał wy rzu co ny z wła snej
par tii, stwo rzył Frak cję Re wo lu cyj ną
PPS i znów, sta jąc się w pew nym sen sie
czło wie kiem bez zie mi, miał wo kół sie -
bie je dy nie garst kę lu dzi.

– Frak cja Re wo lu cyj na PPS swo ją na ‐
zwą su ge ro wa ła ko niecz ność po dej mo ‐
wa nia czyn nej wal ki…

– Pił sud ski chciał obu dzić spo łe czeń -
stwo, któ re, je go zda niem, za pa dło w sen.
W związ ku z tym w cią gu trzech lat wraz

Z MICHAŁEM ROSĄ rozmawia MAŁGORZATA KŁOSKOWICZ
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Piłsudski
jak z westernu

Kilka lat temu dr hab. Michał Rosa dostał od znajomego kopię kartonika
przedstawiającego jedną z pięćdziesięciu największych ucieczek w historii
świata. Kolekcja krótkich opowieści dołączana była do batonów Milky Way w
latach 20. ubiegłego wieku, a ta, którą otrzymał reżyser, dotyczyła spektakularnej
ucieczki Józefa Piłsudskiego… ze szpitala psychiatrycznego. – Myślałem, że dobrze
znam historię, w tym również biografię tego niezwykłego człowieka, tymczasem
nic nie wiedziałem o petersburskim incydencie z 1901 roku – mówi reżyser. Wtedy
też zaczął myśleć o zrobieniu filmu opowiadającego o mniej znanych, lecz równie
niezwykłych wydarzeniach z życia Piłsudskiego.

Michał Rosa
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z tą nie wiel ką gru pą wziął udział w po -
nad pię ciu set za ma chach, na pa dach i in -
nych ak cjach ma ją cych zmu sić na ród
do wal ki o nie pod le głość. Frak cja mia -
ła po czę ści cha rak ter ter ro ry stycz ny,
krew la ła się stru mie nia mi, za da wa no
więc py ta nia, czy o ta ką wal kę cho dzi.
Tym cza sem człon ko wie or ga ni za cji, wie -
rząc w słusz ność ob ra nej dro gi, przy go -
to wy wa li się do ko lej nej bra wu ro wej ak -
cji zor ga ni zo wa nej w Bez da nach ko ło
Wil na…

– Wspól nie na pa dli i ob ra bo wa li ro ‐
syj ski po ciąg pocz to wy. Co cie ka we,
wśród sie dem na stu uczest ni ków zna la ‐
zło się czte rech męż czyzn, któ rzy kil ka ‐
na ście lat póź niej peł nić bę dą funk cję
pre mie rów…

– Na cze le ak cji stał oczy wi ście Jó zef
Pił sud ski, a to wa rzy szy li mu m.in. wła -
śnie: Wa le ry Sła wek, Alek san der Pry stor
i To masz Ar ci szew ski. Or ga ni za cja Bo -
jo wa PPS po trze bo wa ła pie nię dzy, dla -
te go na pa dy ra bun ko we or ga ni zo wa ne
by ły sto sun ko wo czę sto. Wią za ły się
jed nak, co oczy wi ste, ze spo rym ry zy -
kiem. Pod czas jed nej z ak cji Wa le re mu
Sław ko wi wy bu chła w rę kach bom ba kar -
bo ni to wa, w wy ni ku cze go miał zde for -
mo wa ną twarz, stra cił rów nież oko i kil -
ka pal ców pra wej i le wej dło ni. Tym
ra zem po sta no wi li zdo być więk szą su mę
pie nię dzy, dla te go roz wa ża li na pad
na bank lub po ciąg. Wy bra li dru gą opcję.
Ak cja pod Bez da na mi trwa ła po noć nie -
ca łą go dzi nę, ich łu pem pa dło 200 ty się -
cy ru bli. Pie nią dze otwo rzy ły no we dro -
gi dzia ła nia. Pił sud ski miesz kał już
wte dy w Kra ko wie. W Ga li cji wy da no
wów czas zgo dę na two rze nie le gal nych,
pa ra mi li tar nych or ga ni za cji. W 1910 po -
wsta ły więc m.in. Zwią zek Strze lec ki we
Lwo wie czy To wa rzy stwo „Strze lec”
w Kra ko wie bę dą ce pod sta wą bu do wa -
nych póź niej Le gio nów Pol skich. Pił sud -
ski zo stał ko men dan tem Związ ku Strze -
lec kie go w 1912 ro ku. Ta hi sto ria
przy bli ża nas już do wy bu chu I woj ny
świa to wej i koń czy tym sa mym fa bu łę fil -
mu, choć pla nu je my po ka zać jesz cze kil -
ka ujęć z wy da rzeń, któ re mia ły miej sce
w 1918 ro ku.

– Strze la ni ny, bój ki, prze moc, uciecz ‐
ki, na pa dy… wszyst ko wska zu je na to,
że film ce cho wać bę dzie wy ra zi sta fa bu ‐
ła. Czy po ja wi się rów nież wą tek mi ło ‐
sny?

– Pla nu je my wie le dy na micz nych scen
walk, spek ta ku lar nych wy bu chów i dra -
ma tycz nych zwro tów ak cji. Zna czą ce ro -
le ode gra ją tak że ko bie ty, w tym po sta -
ci Ma rii Jusz kie wi czo wej i Alek san dry
Szczer biń skiej. Być mo że nie wie le osób
wie o tym, że o wzglę dy pierw szej żo ny
Pił sud skie go, zwa nej przez PPS -owców
„Pięk ną Pa nią”, wal czył prze cież Ro man
Dmow ski, cho ciaż ten wą tek w fil mie nie
zo sta nie wy eks po no wa ny. Fa scy nu ją cą
oso bą by ła też Szczer biń ska. Jak wie le
ko biet dzia ła ją cych w or ga ni za cjach bo -
jo wych, prze wo zi ła broń i dy na mit na te -
ren za bo ru ro syj skie go. Mo da nam sprzy -
ja ła – tak pi sa ła w li stach. Ob szer ne
suk nie skry wa ły bo wiem spe cjal ne me -

ta lo we kon struk cje do prze my ca nia bro -
ni, miesz czą ce na wet czte ry ka ra bi ny.
Szczer biń ska opi sa ła m.in. mro żą cą krew
w ży łach przy go dę swo jej przy ja ciół ki,
któ rej ta ki ste laż urwał się pod czas trans -
por tu na jed nej z war szaw skich ulic. Zro -
bi ła wów czas gwał tow ny przy siad, by za -
kryć prze wo żo ny ma te riał. Pod cho dzi li
do niej prze chod nie, ona prze ko ny wa ła
ich, że to tyl ko chwi lo wa nie dy spo zy cja.
Oni, nie da jąc za wy gra ną, pró bo wa li ją
pod nieść. Ona się za cie kle bro ni ła,
w koń cu zła pa ła ste laż i pod nio sła go ra -
zem z fał da mi suk ni, uni ka jąc tym sa mym
de ma ska cji i szczę śli wie do cie ra jąc do lo -
kal ne go skła du bro ni miesz czą ce go się
za zwy czaj w miesz czań skiej ka mie ni cy
lub na za ple czu skle pu bła wat ne go.

– Czy da rzy Pan sym pa tią po stać wy ‐
ła nia ją cą się z pi sa ne go sce na riu sza?

– To, co mnie naj bar dziej do tknę ło w hi -
sto rii Pił sud skie go, to zmien ność ko lei lo -
su. Mar sza łek od no sił spek ta ku lar ne suk -
ce sy, a po tem los się od wra cał, zo sta wia jąc
go w osa mot nie niu. To wa rzy szy ła mu nie -
pew ność co do słusz no ści po dej mo wa -
nych dzia łań… Przy go to wu jąc sce na -
riusz fil mu, wie le ra zy roz ma wia łem
z na ukow ca mi, eks per ta mi w dzie dzi nie
bio gra fii mar szał ka, a tak że z je go wnu -

kiem Krzysz to fem Ja ra czew skim. Czy ta -
łem do ku men ty, ko re spon den cję, wspo -
mnie nia, dzien ni ki, a na wet ar ty ku ły po -
cho dzą ce z tam te go okre su. Z tych
frag men tów wy ła nia się sza le nie cie ka wa
psy cho lo gicz nie po stać. Pił sud ski miał
swo ją wi zję, był nie zwy kle kon se kwent -
ny i wy ko nał gi gan tycz ną pra cę. Czu ję,
że dzi siaj le piej go ro zu miem i mam na -
dzie ję, że wi dzo wie znaj dą w tej opo wie -
ści in te re su ją cą hi sto rię czło wie ka ży ją -
ce go w po gma twa nych cza sach, któ re
prze cież mo gą do nas kie dyś wró cić…

– Dzię ku ję za roz mo wę.
■

Kopia kartonika dołączanego do batona Milky Way w latach 20. ubiegłego wieku należy do kolekcji
prezentującej 50 najsłynniejszych ucieczek w historii świata. Na kartoniku przedstawiona została
historia ucieczki Józefa Piłsudskiego ze szpitala psychiatrycznego.

MI CHAŁ RO SA – ukoń czył Wy dział Ar chi ‐
tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach
oraz Wy dział Ra dia i Te le wi zji im. Krzysz ‐
to fa Kie ślow skie go Uni wer sy te tu Ślą skie ‐
go w Ka to wi cach. Je go de biu tanc ki film pt.
Go rą cy czwar tek, zre ali zo wa ny w 1993
ro ku, zdo był I na gro dę w ka te go rii de biut
re ży ser ski pod czas FPFF w Gdy ni. Mi chał
Ro sa wy re ży se ro wał ta kie fil my, jak: Ry sa,
Co słon ko wi dzia ło czy Far ba, a tak że
se ria le, m.in. Cza s ho no ru oraz Bo do.
Wy wiad uka zał się w cy klu „Na uka i sztu ‐
ka” na por ta lu www.us.edu.pl 

sl09s28-29m  18-09-20  13:20  Strona 2



30

B
ez ry zy ka więk szej po mył ki moż na
po wie dzieć, że w opi nii pu blicz nej

dzia łal ność ar chi tek tu ral na ko ja rzy się
z twór czo ścią ar ty stycz ną. Jest to zu -
peł nie nor mal ne, bo obiekt ar chi tek to -
nicz ny jest oce nia ny w ra mach co dzien -
nej wraż li wo ści i gu stu, któ re go
uprosz czo ne kry te ria re du ku je my
do przy miot ni ków: ład ny, pięk ny,
brzyd ki, ohyd ny, dziw ny, ogrom ny;
a o ko lo rach po wie my: źle do bra ne, cie -
ka we itd. 

Rzecz się kom pli ku je, gdy chce my
się wy po wie dzieć na te mat sty lu lub
har mo nii, ryt mu, pro por cji, ska li czy
ma te rii. Kry te ria es te tycz ne (na wet
okre śle nia pro ste jak ład ny/brzyd ki)
w ar chi tek tu rze nie są ła twe do za sto -
so wa nia i in ter pre ta cji, tym bar dziej że
w sztu kach bu dow la nych ma ją one
in ny sens niż w sztu kach od mien nych.
Po rów ny wa nie jest więc zu peł nie bez -
sen sow ne. Po przed sta wie niu (100 lat
te mu) przez Mar ce la Du cham pa pi su ‐
aru ja ko dzie ła sztu ki, po twier dzo no
urbi et or bi, że „wszyst ko” sta ło się
sztu ką i „wszy scy” są ar ty sta mi, na wet
no wi „twór cy”: ku cha rze, kraw cy, fry -
zje rzy... Ten ro sół, przy pra wio ny teo -
ria mi es te tycz ny mi fi lo zo fów i kłót nia -

mi kry ty ków na te mat pięk no ści
brzy do ty, moż na jed nak (wy da je mi się)
przy rzą dzić straw nie, co spró bu ję
zro bić przy na stęp nej oka zji. Te raz
– ad rem.

O ile po ję cie ar chi tek tu ry „zre du ko ‐
wa nej” do sztu ki jest wy star cza ją ce
w sen sie po pu lar nym, o ty le zdu mie wa,
że ta opi nia jest po dzie la na przez pew -
ną ka te go rię ar chi tek tów, szcze gól nie
tych co są dzą, że ma ją mi sję, orę dzie
do prze ka za nia po przez pie lę gno wa nie
i ho do wa nie oso bi ste go sty lu. W rze -
czy wi sto ści ist nie je róż ni ca fun da ‐
men tal na mię dzy „dzie łem sztu ki”
i obiek tem ar chi tek to nicz nym, któ ry
„dzie łem” jest ra czej rzad ko (a szko da).
Roz waż my w tym kon tek ście przy czy -
nę oma wia nej róż ni cy. Jest nią sta tus
wy ko naw ców.

AR TY STA jest wol ny, bez od po wie -
dzial no ści (po za wy jąt ka mi), wszyst ko
mo że być sztu ką; ar ty sta two rzy w sa -
mot no ści, ro bi, co chce, igno ru jąc pra -
wie za wsze in dy wi du al ną od ręb ność
przy szłe go klien ta.

AR CHI TEKT nie jest tak (sa mo) wol -
ny, bo po no si za coś od po wie dzial ność.
Przede wszyst kim za prze strze ga nie
kon tek stu le gal ne go i za speł nie nie

zle ce nia, któ re mu kon trak to wo po wie -
rzył je go klient. Aspekt ar ty stycz ny jest
w zle ce niu za war ty w sen sie nie okre ślo -
nym, ja ko „re zul tat ocze ki wa ny”, a nie
ja ko wy ma ga nie for mal ne, zde fi nio wa -
ne i na rzu co ne. Jest to ty po wa prak ty -
ka w na szych de mo kra cjach, ale nie po -
wszech na u dyk ta to rów i mi liar de rów,
któ rzy na rzu ca ją styl i wy su wa ją za dzi -
wia ją ce żą da nia szcze gó ło we.

Po ję cie ogól ne, roz sąd ne, wy star -
cza ją ce o ar chi tek tu rze obec nej jest,
rów nież u oświe co nych, rzad kie i nie -
do sta tecz nie pre cy zyj ne. Li te ra tu ra spe -
cja li stycz na, a tak że au to ce le bra cyj ne
se mi na ria i kon fe ren cje są skie ro wa ne
w pra wie cał ko wi tej więk szo ści do za -
wo dow ców: ar chi tek tów, hi sto ry ków,
kry ty ków czy kon ser wa to rów. Za war -
tość pu bli ka cji, ich kształt, pre ten sjo nal -
ność i nie skoń czo ne cy ta ty (mój Bo że,
ja ka eru dy cja!) nie sprzy ja ją upo -
wszech nie niu współ cze snej my śli ar chi -
tek to nicz nej.

Pra sa za wo do wa jest jesz cze mniej
straw na, bo – po za ak tu al no ścia -
mi – przed sta wia non sen sow ne, szar la -
tań skie teo rie pro jek to wa nia i wznie ca
ste ryl ne po le mi ki, w któ rych krzy żu ją się
i prze ciw sta wia ją tak ogra ne te ma ty, jak:

Kto to jest Pier re So bot ta? Na tak za ‐
da ne py ta nie trud no dziś na Ślą sku uzy ‐
skać do brą od po wiedź. Ła twiej bę dzie,
gdy za py ta my o Pio tra So bot tę, olim pij ‐
czy ka z Rzy mu, mi strza i re kor dzi stę Pol ‐
ski w sko ku wzwyż (2.09 w ro ku 1962; styl
prze rzu to wy). W Gli wi cach ro dzi na So bot ‐
tów po ja wia się już w za pi sach z XVI wie ‐
ku i zni ka w wie ku XX, gdy Piotr, stu diu ‐
ją cy ar chi tek tu rę w Kra ko wie, zde cy do wał
się na kon ty nu ację na uki w Me dio la nie,
po czym osiadł we Fran cji i dłu go nas nie
od wie dzał. Na le ży do nie licz nej gru py Ślą ‐
za ków, któ rzy zro bi li świa to wą – w swo ‐
jej dzie dzi nie – ka rie rę. Pier re So bot ta zre ‐
ali zo wał po nad sto wiel kich pro jek tów,
wy grał 36 kon kur sów i za sły nął ja ko
twór ca po my słu na szpi ta le, w któ rych
pięk no i funk cjo nal ność wie o jed nym: że
pa cjent jest naj waż niej szy! Od ręb ną dzie ‐
dzi ną twór czo ści So bot ty jest ma lar stwo,
w tym nie zwy kle eks pre syj ne ob ra zy
o te ma ty ce spor to wej, któ rym po świę ci ‐
my uwa gę w jed nym z ko lej nych nu me ‐
rów „Ślą ska”. Dziś do lek tu ry za chę ca my
przede wszyst kim mło dych ar chi tek tów.
War to zwró cić uwa gę, do jak pod sta wo ‐
wych i pro stych wnio sków do cho dzi
mistrz po pół wie czu in ten syw nej dzia łal ‐
no ści twór czej. Prze żył zmia ny sty lu
w sko ku wzwyż i za nik sty lu w ar chi tek ‐
tu rze. Pi sze sty lem nie co dzien nym. Już
w pierw szym zda niu po ja wia się „dzia łal ‐
ność ar chi tek tu ral na”. Dziś nikt tak nie
mó wi, ale sta re słow ni ki zna ją przy miot ‐
nik ‘ar chi tek tu ral ny’. Po zo sta wia my więc
ory gi nal ne wy ra zy i kon struk cje, bo to
wzbo ga ca nasz ję zyk. [Red.].

Architektura 

i Pan Architekt
PIERRE SOBOTTA
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kon struk ty wizm -de kon struk cja, mo der -
nizm -post mo der nizm, in ter na cjo na lizm -
-re gio na lizm, na tu ra lizm -ra cjo na lizm
itd. Tym cza sem twór czość ar chi tek ta
opie ra się obec nie na czte rech na stę pu -
ją cych fi la rach: za wód, rze mio sło, śro ‐
do wi sko i sztu ka.

ZA WO DO WIEC prze strze ga skom pli -
ko wa nych re guł praw nych do ty czą cych
np. bez pie czeń stwa, sej smi ki, ognia
i in. Do te go do cho dzą za gad nie nia ter -
micz ne, aku stycz ne, praw ne, urba ni -
stycz ne itd. Za wo do wiec prze strze ga
rów nież bu dże tu, pro gra mu funk cjo nal -
ne go, pil nu je ter mi nów, zna współ cze -
sne tech no lo gie i prak ty kę za wo do wą.

RZE MIEŚL NIK ma rze tel ną zna jo -
mość ma te rii i jej prze twa rza nia, zna
tech ni ki bu dow la ne i wy ko rzy stu je
w swo jej pra cy dzie dzi ny spe cy ficz ne
jak hy drau li ka, elek trycz ność, ga zy, me -
ta lur gia. Przy da je się tak że zna jo mość
tech nik gra ficz nych, che mii sto so wa -
nej, ro dza jów farb itd.

BA DACZ i współ twór ca świa do mej
i wy ra zi stej re la cji ze śro do wi skiem
roz po zna je kli mat, oto cze nie fi zycz ne
i spo łecz ne nie tyl ko w aspek cie te raź -
niej szo ści, ale i hi sto rii. By ło by jed nak
cięż kim nie po ro zu mie niem są dzić, że
po le cam so cjo lo gię czy psy cho lo gię ja -
ko czę ścio we źró dło przy szłych dzieł.
Wręcz prze ciw nie.

AR TY STA po sia da wszech stron ną kul -
tu rę ge ne ral ną i spe cja li stycz ną w dzie -
dzi nie wła snej sztu ki. Jest bie gły w geo -
me trii, „wi dzą cy w prze strze ni”,
wła da ją cy ana li zą/syn te zą (na to miast
pew ne ce chy po wszech nie uwa ża ne
za nie zbęd ne – np. umie jęt ność ry so wa -
nia, ta lent, zdol no ści – są nie ko niecz -
ne, ale praw do po dob nie nie szko dzą).

Po wyż sze czte ry ele men ty zdo by wa -
my przez wy kształ ce nie, któ re nie ste -
ty nie da je gwa ran cji, że pro duk cje po -
sia da cza owe go wy kształ ce nia
kwa li fi ku ją się do ka te go rii obiek tów
„przy zwo itych”. Czę sto są nie wy pa łem.
Tyl ko ja kaś nie nau czal na, dziw na al -
che mia po mię dzy ni mi – rów no cze śnie
me to dycz na i in tu icyj na – two rzy pro -
jekt war to ścio wy. Nie ma mo de lu, nie
ma re fe ren cji nie za wod nej.

W ar chi tek tu rze współ cze snej
po pro stu nie ma miej sca na styl oso ‐
bi sty. Ar chi tekt nie jest am ba sa do rem
żad nych nur tów, ten den cji ar ty stycz -
nych czy ide olo gii i nie ma za za da nie
speł nie nia mi sji ni po sel stwa. Po mi jam
tu kon wen cję, ru ty nę i ma nie ryzm,
któ re są na po gra ni czu nie god no ści. In -
ny mi sło wy cho dzi o to, że w pro ce sie
kon cep cyj no -pro jek to wym wy bo ry nie
są (nie po win ny być) do ko ny wa ne
na ko rzyść sty lu oso bi ste go czy ten den -
cji kosz tem wy bo rów przy sto so wa -
nych do spe cy ficz no ści pro jek tu.

Czy li moż na po wie dzieć, że za da nie
jest speł nio ne wy star cza ją co, je że li
obiekt ar chi tek to nicz ny po wo du je sa ‐

tys fak cję zle ce nio daw cy, do bre sa ‐
mo po czu cie użyt kow ni ków oraz sze -
ro kie uzna nie i po dziw es te tycz ny.
Osią gnię cie tych trzech po stu la tów
już jest suk ce sem, a je że li do dat ko wo
obiekt jest dzie łem (cza sa mi) lub ar cy -
dzie łem ar chi tek tu ry (b. rzad ko) – to
świet nie.
Ła two zro zu mieć, że pra wie nie skoń -

czo na ilość czyn ni ków wpły wa ją cych
w ar chi tek tu rze współ cze snej na for -
ma li zo wa nie pro jek tu pro wa dzi w pro -
stej li nii do róż no rod no ści wy glą dów
ze wnętrz nych, róż no rod no ści, któ ra
sta je się em ble ma tem speł nie nia ko lej -
nych za dań.

Nor mal ny oby wa tel za da je więc
so bie py ta nie: „czy ar chi tekt to ar ty -
sta? W szko le tyl ko o sty lach nam mó -
wio no, nie o ich twór cach”. Cóż,
roz wój  ar chi tek tu ry po przez ty sią ce
lat był zwią za ny z et no -cy wi li za cja -
mi, ich miej scem, ich kul tu rą i cza sem
trwa nia. Ar chi tek tu ra wszyst kich tych
cy wi li za cji cha rak te ry zo wa ła się ist -
nie niem i do mi na cją sty lów zu peł nie
roz bież nych, ści śle za leż nych
od szcze gól no ści swo istej. Ich roz wój
(tak że schy łek: Egipt, Ma jo wie, Az -
te ko wie, Etru sko wie) w Eu ro pie był
bar dzo po wol ny, bez wstrzą sów (czę -
ścio wo cy klicz ny: Gre cja, re ne sans,
kla sy cyzm i neo kla sy cyzm) i mi mo
za ska ku ją cych tech nik bu dow la nych,
kon struk cyj nych, mi mo rze mio sła
(od sta ro żyt no ści) na nie zwy kle wy -
so kim po zio mie, trud no uwy dat -
nić – w skró cie – przy czy ny, praw do -
po dob ne po wią za nia z sa crum, wła dzą
i ogra ni cze nia mi tech no lo gicz ny mi.

Rytm roz wo ju i prze kształ ceń sty lów
przy śpie szył od re ne san su, ale nic fun -
da men tal nie nie zmie nił. Sty le trwa ły
ja ko em ble mat cha rak te ry stycz ny epo -
ki; ar chi tek ci dzia ła li eks klu zyw nie
w ob rę bie je go isto ty for mal nej (Wi tru -
wiusz i – 15 wie ków póź niej – Al ber ti
sta no wią je dy ne źró dła wie dzy pi sa nej).
Styl był nie do okrą że nia...

Re dak cja zwró ci ła mi życz li wie uwa -
gę że to stwier dze nie jest na zbyt ka te -
go rycz ne i zbyt la ko nicz ne. Po zwa la mi
to wy ja śnić, że przez ten skrót (w na -
wia sach) chcia łem pod kre ślić ro lę Wi -
tru wiu sza i Al ber tie go – istot ną jesz cze
ak tu al nie. I tak że to, że śre dnio wie cze,
po za go ty kiem, jest pu sty nią wie dzy
i okre sem, któ ry zo sta wił nam w spad -
ku upa dek Rzy mu. Da lej: Wi zy go ci, bar -
ba rzyń cy, wy pra wy krzy żo we, in kwi zy -
cja i Sa vo na ro la (w cza sach Al ber tie go)
ze sto sa mi spa lo nych ksią żek i dzieł
sztu ki. Jest to tak że dla mnie oka zja, by
za zna czyć że obec ny wy wód jest tyl ko
mo ją opi nią i nie ma żad nych pre ten -
sji do nie ist nie ją cej – dla mnie – praw -
dy; nie ma am bi cji teo re tycz nych ani hi -
sto rycz nych, sta no wią cych jed ną
pla ste li nę, któ rej for ma za le ży od rąk,
w ja kich jest ura bia na.

Wra ca jąc do sed na: styl był nie
do okrą że nia. Wszy scy, szcze gól nie
w ar chi tek tu rze ry tu al nej, in sty tu cjo nal -
nej, ma gnac kiej, po słu gi wa li się tym sa -
mym sty lem, mniej lub bar dziej spraw -
nie czy mą drze (wszak nie jest Pal la dio,
kto się zań uwa ża).

Sy tu acja zmie nia się ra dy kal nie wraz
z re wo lu cją prze my sło wą. Pra wie na -
głe po ja wie nie się w XIX i XX wie ku
no wych środ ków trans por to wych, te le -
ko mu ni ka cji, fo to gra fii, fil mu, ra dia,
roz po wszech nie nie ma szyn, a w bu -
dow nic twie żel be to nu, me ta lu, szkła,
na dej ście wy staw uni wer sal nych: Cry -
stal Pa la ce, Wie ża Eif fla... tak że ago -
nia mo nar chii, osła bie nie Ko ścio ła,
kon so li da cja de mo kra cji i ka pi ta lizm
two rzą ro dzaj kok taj lu Mo ło to wa, któ -
ry jest praw dzi wą ra kie tą przy śpie sze -
nia, po wo du ją cą w ar chi tek tu rze zgon
prze szłych sty lów em fa tycz nych. No -
wy od dech i at mos fe ra swo bo dy przy -
czy nia się do po ja wie nia – na prze ło -
mie XIX i XX wie ku – sty lu se ce sji
i art -de co, któ re (bę dąc jesz cze pew nie
sty la mi) są jed nak po zba wio ne sztyw -
no ści po przed nich, są bar dzo es te ty zu -
ją ce i otwie ra ją wie lo kie run ko we dro -
gi two rze nia.

Szyb ko, w la tach 1920., po ja wia się
mo der nizm, na tchnio ny z abs trak cji
Bau chau su, któ ry pło dzi ba zy ar chi tek -
tu ry współ cze snej, ak cep tu ją cej de -
wi zę „wszyst ko jest moż li we”. Pre ten -
sja, któ ra sta ła się rze czy wi sto ścią
nie wy ma ga ją cą sty lów. Sta ło się to
moż li we dzię ki wy ra fi no wa niu tech nik
bu dow nic twa i dzię ki no wym tech no -
lo giom (ae ro nau tycz nym, ko smicz -
nym, mor skim) i oczy wi ście dzię ki in -
for ma ty ce.

Pra wie rów no cze śnie zja wia się post -
mo der nizm (praw dzi wy park atrak cji,
hy dra), w któ rym wszyst kie eks tra wa -
gan cje, nie tyl ko w ar chi tek tu rze, są cią -
gle na po rząd ku dzien nym. Wiel ki
ob szar no wych moż li wo ści jest bło go -
sła wień stwem dla prak ty kan tów sty lu

Szpi tal Ge ne ral ny Com pie gne 1995. 
Proj. Pier re So bot ta.
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i ten den cji; ma ją oni po le znacz nie szer -
sze do ho do wa nia wszel kich fan ta -
zma tów.

Róż no rod ność, przed sta wio ną tu ja -
ko em ble mat ar chi tek tu ry współ cze snej,
moż na w pro duk cji ar chi tek ta wy ka zać
tyl ko po po zna niu je go wie lo let niej
pra cy. Po ni żej wy mie nie ni twór cy,
mo im zda niem, nie tyl ko wy peł ni li
za da nia za wo do we, ale tak że sys te ma -
tycz nie two rzy li dzie ła (je śli nie ar cy -
dzie ła) ar chi tek tu ry: F. L. Wri ght, Le
Cor bu sier, L. Kahn, M. Van Der Ro he,
G. Th. Rie tveld, Ch. de Por t zam parc,
A. Si za, J. No uvel, R. Pia no, He rzog &
de Meu ron, J. Stir ling, T. An do, P. Zum -
thor.

Nie mo gę omi nąć, wy mie nia jąc po -
wyż szych, ar chi tek tów wy bit nych, któ -
rzy, mi mo po sia da nia pew ne go sty lu
oso bi ste go (nie zma nie ro wa ne go), przy -
czy ni li się nie zwy kle do roz wo ju twór -
czo ści ar ty stycz nej: A. Gau di, Ch. R.
Mac kin tosh, J. Hof f man, O. Wa gner, M.
de Klerk, C. Scar pa, R. Me ier, na to -
miast w tym ro zu mo wa niu K. F. Schin -
kel był za wcze śnie a A. Sperr za póź -
no i...

Dzie ła ar chi tek to nicz ne po przed nich
epok – ty sią ce lat – jak i dzie ła po wy -
żej wy mie nio nych ar chi tek tów są do ‐
rob kiem ludz ko ści we wszyst kich jej
kon fi gu ra cjach. Do ro bek, któ ry nie -
ste ty nie spra wił, że obec nie da się
omi nąć dru gą stro nę me da lu, któ ra jest
sie dzi bą skraj nych sty lów, ten den cji
for mal nych, bez gło wych wy gi bu sów
cyr ko wych i wszel kich plag egip -
skich, któ rym oso bi ście je stem gwał -
tow nie prze ciw ny, je że li są re ali zo wa -
ne w ob rę bie fun du szy pu blicz nych.

Ar chi tek tu ra ka ry ka tu ral na 
od lat 1970.

Ro bert Ven tu ri pro po nu je „Nie po ro -
zu mie nie w ar chi tek tu rze” ja ko po stu -
lat jej ba zy teo re tycz nej. To nie po ro zu -
mie nie ja ko teo ria za ko rze ni ło się
w mó zgach ty się cy stu den tów, two rząc
ba zę post mo der ni zmu. Ga li ma tias tej
teo rii da je ra cję by tu dzi wo lą gom:
obiek ty co dzien ne (tor by, bu tel ki…)
czy zwie rzę ta (ry by, kacz ki…) – ja ko
bu dyn ki!

DE KON STRUK TY WIZM. Ar chi -
tek tu ra wy ra ża ją ca się przez przed sta -

wie nie ka ta stro fy – wszyst ko się wa -
li – (w sen sie: „Je zus, Ma ria, co się sta -
ło!”) czer pie na tchnie nie z fi lo zo fii
Fran cu za J. Der ri dy.

DE MA GO GIZM prak ty ko wa ny
w miesz ka niów ce po le ga na re pro duk -
cji sty li stycz nej mo nu men tów pod ha -
słem: Wer sal, Łuk Trium fal ny dla lu ‐
du, ob fi tość ko lumn, ko lum na dy…
Szcze gól nie ce nio ny przez po li ty -
ków. So cre alizm nie da le ko. 

AR CHI TEK TU RA OR GA NICZ -
NA. Te zą jest sym bio za z na tu rą po -
przez for my skrzy wio ne, ko śla we,
płyn ne, roz wi dlo ne, za ko pa ne pod zie -
mią, struk tu ry upodob nia ją ce się
do ja ski ni, drzew, ga łę zi... Za po mi na -
my, że cy wi li za cja roz po czę ła się, kie -
dy czło wiek wy szedł z ja ski ni, la su,
prze stał zbie rać i po lo wać, za czął
ho do wać. 

AR CHI TEK TU RA EKO LO GICZ -
NA. Mnó stwo wa rian tów (bar dziej
prze ko na nie niż wie dza). Gwo li pre zen -
ta cji wy bie ram fa sa dy to tal nie ob ło żo -
ne ro śli na mi, kosz tow ne w in sta la cji
i utrzy ma niu. Sie dzi by nie bez piecz nych
owa dów i pa so ży tów w po bli żu okien.
Ro śli ny nam mó wią (bo na rze ka ją,
gni jąc), że wo lą być sa dzo ne w zie mi
niż na ścia nie. 

AR CHI TEK TU RA MIĘ DZY NA -
RO DO WA w sen sie: świat ja ko jed -
ność, że ni by mo że pa so wać wszę dzie,
w każ dym mie ście na każ dym kon ty -
nen cie. W tej ka te go rii wi dzi my
zwłasz cza sie dzi by wiel kich firm
– na ogół w for mie wie żow ców z fa -
sa da mi gład ki mi, zwier cia dla ny mi
z me ta lu i szkła.

AR CHI TEK TU RA RE GIO NAL NA
pa sti szo wa, pa to lo gicz na eg zal ta cja
prze sta rza łą sty li sty ką lo kal ną w sen -
sie obo wiąz ku kon ser wa cji prze szło ści
kul tu ral nej. Pust ka w mu ze ach.

AR CHI TEK TU RA UFO. W prze ci -
wień stwie do po przed niej ka te go -
rii – w ma łych mia stecz kach pro win -
cjo nal nych, na wet we wsiach
po ja wia ją się obiek ty „he ro icz ne”;
po za ska lą, z ma te ria łów ob cych, bez
żad ne go użyt ku po za ter ro ry zo wa -
niem miej sco wych wie śnia ków. Re ali -
za cja jest umoż li wio na po przez wpły -
wo we po par cia ro dzin ne au to ra,
ko rup cję al bo nie kul tu rę od po wie -
dzial nych po li ty ków i fa na ty ków post -
mo der ni stycz nych.

Pe wien cień two rzy tak że „Pan Ar -
chi tekt”, któ re go nie skoń czo ne sa mo -
chwal stwo, po kry wa ją ce pu sty nię
twór czą (al bo ogród ka rzeł ków), gnę -
bi w sa lo nach wszyst kie uszy. Po dob -
nie by wa i w in nych dzie dzi nach, ale
pa pla nie Pa na Ar chi tek ta jest dla
mnie szcze gól nie przy kre z po wo du
wiel kie go mo je go sza cun ku dla Ar chi -
tek tu ry.

Uzu peł niam ten ar ty kuł wy bo rem kil -
ku zdjęć mo ich pro jek tów. Cho dzi tu
o pre zen ta cję róż no rod no ści w sen sie
„speł nio ne go za da nia”, jak wy ja śni łem
po wy żej. Nie do mnie na le ży wy ra żać
się o ich war to ści ar ty stycz nej.

■
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K
i no to sztu ka ilu zji. Fil mo wiec – re ży -
ser, ope ra tor, sce no graf – to za kli nacz

„wul gar nej ma te rii” (łac. vul gus ja ko po -
spo li tość, zwy czaj ność), któ ry do ma ga
się ode mnie, wi dza wia ry w ekra no wą
fik cję. Fil mo we świa ty, za pro jek to wa ne,
ume blo wa ne na ob raz i po do bień stwo tych
re al nych, są za sie dla ne przez mo je – wi -
dza, emo cje, pra gnie nia i po żą da nia.
Lo ku ję się w owym prze strzen nym pars
pro to to z uf no ścią, ma jąc oczy sze ro ko za -
mknię te na dwu wy mia ro wość tej ułu dy.
Prze cież, jak su ge ru je Wim Wen ders
– „miesz ka my w fil mach jak w do mach”.
Jak w mia stach…

Fa scy nu ją cym przy pad kiem szla chet -
ne go oszu stwa, ja kie ki no po peł nia od po -
cząt ków swo je go ist nie nia jest bu do wa -
nie fan ta sma go rycz nej re la cji z ma te rial ną
rze czy wi sto ścią, któ ra zo sta je po trak to -
wa na ja ko po ten cjal ny, gi gan tycz ny plan
fil mo wy. Eki pa fil mo wa opusz cza stu dio
fil mo we i świat przed sta wio ny przy -
szłe go dzie ła ekra no we go bu du je w re -
al nej prze strze ni, któ ra sta je się fil mo wą

lo ka cją…
Po szu ki wa nie, a po tem pod da wa nie

ma ki ja żo wi i sce no gra ficz nej ko rek cie po -
je dyn czych obiek tów, wnętrz miesz kań,
bu dyn ków, a tak że ple ne rów i ze spo łów
urba ni stycz nych, któ re póź niej mo cą
mon ta żu fil mo we go zo sta ją w płyn ny spo -
sób po łą czo ne w spój ną prze strzen ną
nar ra cję i za ist nie ją ja ko ele ment fil mo -
we go świa ta przed sta wio ne go, jest prak -
ty ką po wszech ną i po sia da ją cą fa scy nu -
ją cą hi sto rię, któ ra wpi su je się w dzie je

świa to wej ki ne ma to gra fii. Moż na na wet
po ku sić się o zde fi nio wa nie tej pro ce du -
ry ja ko ini cjal nej „ada pta cji” do ko ny wa -
nej przez eki pę fil mo wą w eta pie pre -pro -
duk cji fil mu. Ka non prze strzen ny
fil mo we go No we go Jor ku (z Man hat ta -
nem na cze le), ka non Pa ry ża, Lon dy nu,
Rzy mu …Iden ty fi ko wa nie ich przez wi -
dza nie ja ko z „za mknię ty mi ocza mi”
do ko nu je się po przez po wta rza ny wie lo -
krot nie akt lek tu ry miejsc, któ re na wet je -
śli nie zo sta ły przez nas na ma cal nie do -
świad czo ne, są prze strze nia mi do sko na le

oswo jo ny mi, na swój spo sób – „już wi -
dzia ny mi”. By wa, że stra te gią ar ty stycz -
ną sta je się prze ni co wy wa nie świa ta, po -
ka zy wa nie go w pew nym sen sie
„na opak”, al bo eks plo ro wa nie te go, co
obok, na mar gi ne sie owe go pocz tów ko -
we go ka no nu – jak choć by w ki nie Ji ma
Jar mu sha, któ re go fil mo wa Ame ry ka to
osob ny, pry wat ny kon ty nent, trud ny
do zi den ty fi ko wa nia z tym re al nie ist nie -
ją cym. 

Jak to wy glą da na Ślą sku?? Na ile
i w ja kim stop niu do strze ga ny i wy ko rzy -

ANITA SKWARA

Śląsk ja ko
plan fil mo wy
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sty wa ny jest przez ki no je go po ten cjał ja -
ko lo ka cji fil mo wej? Spró buj my przyj rzeć
się miej scom ka no nicz nym, a tak że swo -
istym, fil mo wym „pe ry fe riom”, któ re
na uży tek kon kret nych pro duk cji pod da -
wa ne są me ta mor fo zom i włą cze niu
w no wy kon tekst. 
Śląsk na ekra nie w swo im ka no nicz nym

wy da niu ja wi się ni czym sub ga tu nek fil mo -
wy. Wy ra zi sty, je dy ny w swo im ro dza ju,
kon kret ny, de ko du ją cy hi sto rię, eko no -
mię, tra dy cję lo kal nej kul tu ry, Śląsk mo nu -
men tal ny – jed nym sło wem – Kut zow ski.
Ka zi mierz Kutz two rząc ów świat „ko rzen -
ny” i rdzen ny, ni czym „per ła czar nej zie -
mi” zor ga ni zo wał i ume blo wał ma so wą wy -
obraź nię po zo sta wia jąc w pol skiej
ki ne ma to gra fii trwa ły de po zyt kul tu ro wy.
Roz po wszech nio ny jest rów nież Ślą ska por -
tret „po Kut zow ski”, któ ry rze czy wi stość
ma gicz ną opo wie dzia ną So lą zie mi czar nej
uka zu je w sta dium jej roz pa du, wy wo ła ne -
go no wą rze czy wi sto ścią eko no micz ną
i kul tu ro wą. To dla od mia ny zie mia wy ja -
ło wio na i spu sto szo na ma te rial nie i men -
tal nie – jak w EwieAda ma Si ko ry i In g ma -
ra Vil lqi sta. By wa, że pięk nie ozna cza ją
swo ją od mien ność ta kie ob ra zy fil mo we jak
cho ciaż by Szczę ście świa ta w re ży se rii
Mi cha ła Ro sy…W tym fil mie czas „hi sto -
rycz ny” zo stał wpi sa ny w prze strzeń ma -
gicz ną, choć skom po no wa ną z okru chów
ma te rial nej re al no ści Ślą ska. 

Al ter na tyw ne spoj rze nie na ge no typ
prze strzen ny re gio nu nie za wsze i nie
od ra zu spo ty ka się z po wszech ną ak cep -
ta cją i zro zu mie niem. Przy kła dem wy ra -
zi stym, acz kol wiek spo za ob sza ru prak -
tyk fil mo wych, mo że być cho ciaż by
po cząt ko we za sko cze nie wy wo ła ne fra -
zą Ka to wi ce – Mia sto Ogro dów, któ rą za -
ty tu ło wa no pro gram Ka to wic w sta ra -
niach o sta tus Eu ro pej skiej Sto li cy
Kul tu ry 2016. Jed ną z in spi ra cji te go try -
bu my śle nia o ukry tych sen sach i po ten -
cja le mia sta był oczy wi ście Czar ny
ogród, czy li fa scy nu ją ca li te rac ka opo -
wieść Mał go rza ty Szej nert z 2007 ro ku
o dzie jach Gi szow ca i Ni ki szow ca. Ka -

to wi ce i Śląsk zo sta ły w tym mo men cie
opo wie dzia ne ina czej, z uwzględ nie -
niem ich in nych wy mia rów, jak do dat ko -
wych warstw geo lo gicz nych, któ re współ -
de fi niu ją toż sa mość re gio nu.

Tak że w wy obraź ni fil mow ców zde cy -
do wa nie za czął kon sty tu ować się no wy
pej zaż Ślą ska. Oczy wi ście hi sto rycz nie po -
wią za ny z prze my sło wym dzie dzic twem,
któ re jest tu tak sil nie obec ne (i tak bar -
dzo za słu gu je na pie czo ło wi tą ochro nę),
ale jed no cze śnie otwar ty na wie lość in ter -
pre ta cji, ku szą cy nie do strze ga nym wcze -
śniej po ten cja łem. Ogrom ny udział w tym
pro ce sie ma ją prze mia ny kul tu ro we, któ -
re na na szych oczach, od lat kil ku na stu do -
ko nu ją się w ca łym re gio nie. W sa mych
tyl ko Ka to wi cach wspo mnia na już de cy -
zja udzia łu mia sta w kon kur sie ESK, po -
mi mo prze gra nej, by ła ini cja ty wą z dzi siej -
szej per spek ty wy nie do prze ce nie nia.
Mia sto otwo rzy ło się „sa mo na sie bie”.
Sta ło się KA TO…, od młod nia ło, wy peł -
ni ło się pa sją mło dych lu dzi, któ rzy za czę li
po swo je mu bu do wać je go men tal ny
przede wszyst kim wi ze ru nek. W wy mia -
rze ma te rial nym – po wsta ła Stre fa Kul tu -
ry, a w niej no we, fan ta stycz ne pod wzglę -
dem ar chi tek to nicz nym, obiek ty – sie dzi ba
NO SPR, Mię dzy na ro do we Cen trum Kon -
gre so we, no wy bu dy nek Mu zeum Ślą skie -
go – to dzi siej sze iko ny mia sta i ca łe go re -
gio nu, któ ry na swój spo sób prze miesz cza
się od cza su prze szłe go w czas przy szły…
Sym bo licz ny wy miar ma fakt, że to no we
ar chi tek to nicz ne i kul tu ro we uni wer sum
wznie sio ne jest na szcze gól nych „fun da -
men tach”, któ re sta no wi sche da, za rów -
no ma te rial na jak i men tal na, po dzia ła ją -
cej tu nie gdyś ko pal ni „Ka to wi ce”.
Ko men tu jąc tę za leż ność na po trze by ni -
niej sze go tek stu – moż na zde fi nio wać to
ja ko na war stwia nie i prze ni ka nie się po -
ten cjal nych lo ka cji, któ re po zwa la ją
na prze miesz cza nie się od sce ne rii fil mu
hi sto rycz ne go do świa ta przed sta wio ne -
go fil mo wej fu tu ro lo gii.

Na le ży, rzecz ja sna, mieć w pa mię ci
spe cy fi kę pro ce su po wsta wa nia fil mu, ist -

nie ją cą na sty ku ak tu twór cze go i – pro -
duk cji (w struk tu rach prze my słu fil mo -
we go). Jak więc wy ma ga ją ca zna jo mo -
ści te ma tu, in wen cji i po my sło wo ści
pro ce du ra po szu ki wa nia lo ka cji roz wi ja
się w prak ty ce? Al lan Star ski, au tor sce -
no gra fii do kil ku dzie się ciu dzieł fil mo -
wych (w tym Li sty Schin dle ra, Pia ni sty,
Dan to na) z per spek ty wy swe go gi gan -
tycz ne go do świad cze nia za wo do we go de -
kla ru je, że „obec nie wy szu ki wa nie obiek -
tów jest zde cy do wa nie ła twiej sze niż
kie dyś, po nie waż sce no gra fo wi po ma ga
Lo ca tion Ma na ger (któ ry zaj mu je się rów -
nież za ła twia niem wy naj mu wy bra nych
miejsc i po zy ski wa niem zgo dy na krę ce -
nie w miej scach pu blicz nych”. [A. Star -
ski, I.A. Sta ni sław ska: Sce no gra fia, War -
sza wa 2013, s. 20].

To wła śnie Kie row nik do Spraw Lo ka -
cji – tak de fi nio wa ne jest to sta no wi sko
w pol skiej bran ży fil mo wej – jest oso bą
na wstęp nym eta pie pro duk cji od po wie -
dzial ną za po szu ki wa nia miejsc re ali za cji
fil mu, a tak że za kon tak ty z po wo ła ny mi
w tym ce lu in sty tu cja mi o wy pra co wa nych
me to dach dzia ła nia. Są to dzia ła ją ce
w kon kret nych re gio nach ko mi sje fil mo -
we (w pol skiej ter mi no lo gii bran żo wej
uży wa się an giel skiej for my ter mi nu – czy -
li film com mis sions), któ re w cza sach spek -
ta ku lar nie roz wi ja ją cych się mię dzy na ro -
do wych ko pro duk cji, z ro ku na rok zy sku ją
na zna cze niu, przy cią ga jąc pol skie i mię -
dzy na ro do we pro duk cje fil mo we.

Si le sia Film Com mis sion to ze spół
dzia ła ją cy od 2012 r. w ra mach In sty tu -
cji Fil mo wej Si le sia Film. Je go za da niem
jest re ali za cja za dań sta tu to wych In sty tu -
cji w za kre sie po pu la ry za cji tra dy cji fil -
mo wej, wspie ra nia i ini cjo wa nia pro -
duk cji fil mo wej oraz two rze nia dla
pro du cen tów fil mo wych kra jo wych i za -
gra nicz nych do god nych wa run ków do lo -
ko wa nia pro duk cji na te re nie wo je wódz -
twa ślą skie go. Ja ko że w Pol sce dzia ła
7 re gio nal nych ko mi sji fil mo wych i każ -
da z nich pra cu je na rzecz stwo rze nia mak -
sy mal nie in te re su ją cej i bo ga tej ofer ty po -
ten cjal nych obiek tów, a w Eu ro pie dzia ła
ta kich ko mi sji nie mal 100 – wal ka o mię -
dzy na ro do we pro jek ty jest trud na, wy ma -
ga in wen cji, ogrom ne go za an ga żo wa nia
i wy sił ku or ga ni za cyj ne go. 

W na bie żą co ak tu ali zo wa nej ba zie
obiek tów zdję cio wych, ja ką dys po nu je Si -
le sia Film Com mis son, obec nie znaj du -
je się po nad 500 po zy cji z ob sza ru ca łe -
go wo je wódz twa. Je śli jed nak, po mi mo
tak bo ga tej ofer ty, w ba zie nie ma obiek -
tów, któ re speł nia ją ocze ki wa nia twór ców,
roz po czy na ją się po szu ki wa nia w te re nie,
po łą czo ne z do ku men ta cją fo to gra ficz ną.
Przez 6 lat pra cy ko mi sja zdo by ła uzna -
nie i sta ła się moc no roz po zna wal na
na ryn ku au dio wi zu al nym w Pol sce.
Co szcze gól nie istot ne – z po wo dze -
niem sto su je stra te gię stop nio we go prze -
ła my wa nia ste reo ty po we go po strze ga -
nia na sze go re gio nu ja ko prze strze ni
de fi nio wa nej li tyl ko przez idiom „kra jo -
bra zu po (prze my sło wej) bi twie”. Moż -
na już mó wić o wy mier nych efek tach tych
dzia łań. Za czął dzia łać pre cy zyj nie sfor -

Ho tel Si le sia – lo ka cja w filmie „Je stem mor der cą”, reż. Maciej Pieprzyca i w se ria lu „Rojst”,
reż. Jan Ho lo ubek
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mu ło wa ny ko mu ni kat, któ ry pro mu je
Śląsk ja ko prze strzeń za ska ku ją co uni wer -
sal ną, po dat ną na wie lość kul tu ro wych od -
czy tań, róż no rod ną, z drze mią cym w niej
prze bo ga tym po ten cja łem wy ni ka ją cym ze
zróż ni co wa nia kul tu ro we go i geo gra ficz -
ne go. Nie do prze ce nie nia dla po ten cjal -
nych pro duk cji fil mo wych jest do sko na -
łe sko mu ni ko wa nie ośrod ków miej skich
wo je wódz twa i sa me go re gio nu, któ ry po -
sia da świet ną sieć dróg, au to strad i zna ko -
mi cie dzia ła ją cy mię dzy na ro do wy port lot -
ni czy. Sło wem – „All in one -ho ur dri ve”
(„wszyst ko w go dzi nę jaz dy sa mo cho -
dem”) i „One re gion for all lo ca tions”
(„wszyst kie lo ka cje w jed nym re gio -
nie”) – jak gło si koń co wa re kla ma za miesz -
czo na w wy jąt ko wo su ge styw nym, mię -
dzy na ro do wym spo cie Ślą skiej Ko mi sji...

Si le sia Film Com mis sion przez ostat -
nie 3 la ta nie otrzy ma ła żad ne go zle ce nia
na ofer tę obiek tów zdję cio wych, któ re
wią za ło by się ze ste reo ty po wym ob ra zem
re gio nu. Na te re nie wo je wódz twa po szu -
ki wa ne by ły m.in. ta kie obiek ty jak: pu -
sty nia w Mek sy ku, ame ry kań skie mia -
stecz ko ze sta nu New Jer sey, bry tyj skie
Cam brid ge, bli żej nie zde fi nio wa ne „baj -
ko we do my ze stry chem”, rze ka Na rew
ze swo imi me an dra mi, pa ry skie miesz ka -
nia, a tak że obiek ty fu tu ry stycz ne. Zna -
ko mi cie za po wia da się na przy kład no wy
film Paw ła Bo row skie go (obec nie w fa -
zie pro duk cji) „Ja te raz kła mię” – we dług
opi su pro du cen ta „pe łen nie zwy kłych
zwro tów ak cji thril ler roz gry wa ją cy się
w kom plet nie wy my ślo nym, re tro ‐fu tu ‐
ry stycz nym (pod kre śle nie – A.S.) świe -
cie. Je go bo ha te ro wie zo sta ją wcią gnię -
ci w mrocz ną in try gę, w któ rej nic nie jest
ta kim, ja kim się wy da je”. Naj istot niej szą
lo ka cją w tym ob ra zie sta ła się ka to wic -
ka Stre fa Kul tu ry i wnę trza no wej sie dzi -
by Mu zeum Ślą skie go. 

Ist nie je oczy wi ście coś w ro dza ju „że -
la znej ofer ty lo ka cji” (każ dy z re gio nów
i każ da z ko mi sji fil mo wych sta ra ją się
wy pro mo wać je dy ne w swo im ro dza ju,
uni kal ne, nie spo ty ka ne na in nym ob sza -
rze ple ne ry, obiek ty, kom plek sy urba ni -
stycz ne, sło wem – to, co skła da się na
cen ny „idiom” prze strzen ny re gio nu,
mo gą cy od po wie dzieć na po trze by pro -
duk cji fil mo wych). Wo je wódz two ślą skie
sły nie ze spek ta ku lar nych przy kła dów ar -
chi tek tu ry mo der ni stycz nej, z któ rych naj -
war to ściow sze zło ży ły się na kul to wy już
„Szlak Mo der ny w Ka to wi cach”. Ślą ska
Ko mi sja czę sto otrzy mu je za py ta nia
o mo der ni stycz ne prze strze nie – za rów -
no wnę trza miesz kań, jak i ca łe obiek ty.
Spo ro ofert for mu ło wa nych przez SFC
za wie ra tak że pro po zy cje lo ka cji w czę -
sto po szu ki wa nych, i moc no w pej za żu
wo je wódz twa obec nych, obiek tach so cre -
ali stycz nych. Du żą po pu lar no ścią wśród
po szu ku ją cych ple ne rów ekip fil mo -
wych cie szą się kra jo bra zy be skidz kie,
któ re „gra ją” mia stecz ka al pej skie, wio -
ski Ukra iny, czy fan ta stycz ny, baj ko wy
świat. W ofer tach SFC czę sto po ja wiają
się kon kret ne i wie lo krot nie wy ko rzy sty -
wa ne obiek ty. Spek ta ku lar nym przy kła -
dem jest Tech ni kum Le śne w Bryn ku,

któ re go prze strzeń jest w wy jąt ko wym
stop niu otwar ta na in ter pre ta cje sce no gra -
ficz ne, mo że bo wiem być lo ka cją, któ ra
za gra in ter nat, za kon, uni wer sy tet, sie ro -
ci niec, dwór czy do wol ną pla ców kę pu -
blicz ną. Do ulu bio nych obiek tów na le ży
tak że so sno wiec ki Pa łac Die tla, wy sy ła -
ny w ofer tach ja ko po ten cjal ne wnę trza
pa ry skie, krem low skie, czy na wet po sia -
dłość dzi siej szej kla sy wyż szej. Oczy wi -
ście nie spo sób nie wspo mnieć o naj bar -
dziej roz po zna wal nej prze strze ni, któ ra
wciąż sta no wi „crème de la crème” ślą -
skie go „Top 10” lo ka cji fil mo wych, czy li
o Ni ki szow cu. To kul to we osie dle, ze
wzglę du na swo je wa lo ry pla stycz ne,
na je dy ną w swo im ro dza ju, per fek cyj -
nie za cho wa ną sub stan cję ar chi tek to -
nicz ną, wciąż nie po zwa la na obo jęt ność
wo bec swo jej uro dy, i naj praw dziw szej
fo to ge nii. Zda rza się, że zmu sza fil -
mow ców do we ry fi ka cji po my słów i ku -
si per spek ty wą umiesz cze nia choć by
skraw ka Ni ki sza w (ko lej nym) fil mie,
przy czym do ty czy to za rów no fil mów

osa dzo nych w epo ce hi sto rycz nej, jak
i dzie ją cych się współ cze śnie. 

W prak ty ce pro duk cji fil mo wych co raz
bar dziej po wszech ne jest szu ka nie w kon -
kret nych prze strze niach wa lo ru uni wer sa -
li zmu, wie lo znacz no ści, ich „prze bie ra nie”,
sto so wa nie za bie gów, któ re spra wia ją, że
uru cha mia się „uda wa nie” cze goś in ne go.
W obec nym sta dium roz wo ju tech no lo gii
ki na, po zwa la ją cej na nie skoń czo ną me ta -
mor fo zę ple ne rów, obiek tów i mi kro prze -
strze ni, kie dy „wszyst ko mo że za grać
wszyst ko”, ten wą tek hi sto rii ki na na Gór -
nym Ślą sku, któ ry wy zna cza ny jest przez
szlak je go fil mo wych lo ka cji, pi sa ny bę -
dzie w zu peł nie no wym try bie. ■

P.S. Po wyż szy tekst po wstał w opar ciu o ar -
ty kuł (przy go to wa ny we współ pra cy z Mag da -
le ną Ry chłą z Si le sia Film Com mis sion) pod ty -
tu łem „Od cho dząc od ka no nu. Prak ty ki Si le sia
Film Com mis sion a nowe lo ka cje fil mo we
na Gór nym Ślą sku”, któ ry uka że się w pu bli -
ka cji książ ko wej Fil mo we prze strze nie Gór ne -
go Ślą ska pod re dak cją An drze ja Gwoź dzia.

Urząd Wo je wódz ki – lo ka cja w fil mach „Ga reth Jo nes”, reż. Agniesz ka Hol land i „Je stem mor der cą”,
reż. Maciej Pieprzyca

Pa łac Die tla – lo ka cja w fil mach „Do li na Bo gów”, reż. Lech Ma jew ski i „Ga reth Jo nes”,
reż. Agniesz ka Hol land
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Między
nutami

L
a tem przy cho dzi czas na nad ra bia -
nie za le gło ści w lek tu rze i wy słu cha -

nie odło żo nych na póź niej płyt.
Od wio sny cze ka u mnie w ko lej ce au -
tor ski krą żek Wie sła wa Cien cia ły
ORG -ho ma ge!– chy ba pierw sza pły -
ta wy peł nio na w ca ło ści je go utwo ra -
mi. Są to wy łącz nie dzie ła or ga no we,
wcze sne bądź na pi sa ne w ostat nich la -
tach. Swo ją pły tę skom po no wał Cien -
cia ła ja ko ro dzaj bio gra fii. Po szcze gól -
ne eta py je go ży cia fir mu ją nie tyl ko
sa me utwo ry, ale na le żą ce do nich de -
dy ka cje. Część z nich za war ta jest tra -
dy cyj nie w ty tu łach kom po zy cji, in ne
zo sta ły ukry te w nu tach zna ną od śre -
dnio wie cza me to dą „pi sa nia” na zwa -
mi dźwię ków. Mu zycz na bio gra fia
Cien cia ły to dzie je przy jaź ni. Otwie -
ra ją krót ka In tra da, sta no wią ca dźwię -
ko wy za pis imie nia An dre as. Da lej na -
stę pu je na pi sa na tuż po stu diach (1990)
Epi pho ra, za de dy ko wa na pa mię ci An -
drze ja Krza now skie go, któ ry zmarł
w paź dzier ni ku te go ro ku. Cie ka wy
utwór – efek tow ny, szczo dry w po my -
słach i w tym po dob ny nie co do mu -
zy ki ad re sa ta de dy ka cji. Jest to stu dium
kla wi szo wych fak tur, wy ko rzy stu ją ce
bo ga te spek trum re je strów, aż do koń -
co we go try um fal ne go tut ti. Utwór ten
pra wy ko nał w 1991 ro ku Zyg munt An -
to nik w ka to wic kim ko ście le Zmar -
twych wsta nia Pań skie go.

Ko lej na kom po zy cja – Pre lu dium -
-Me dy ta cja B -A -C -H by ła rów nież
pi sa na z my ślą o Zyg mun cie An to ni -
ku ja ko wy ko naw cy. Utwór, któ re go
in spi ra cją by ła ob cho dzo na w 2000 ro -
ku 250. rocz ni ca śmier ci lip skie go
kan to ra, zo stał na gra ny w dwóch wer -
sjach: pier wot nej z 2000 ro ku i ko lej -
nej, trzy na ście lat póź niej szej.
Pod wzglę dem ma te ria łu są one iden -
tycz ne, róż nią się jed nak dłu go ścią.
Pre lu dium -Me dy ta cja B -A -C -H to for -
ma otwar ta. Sta łe miej sce ma ją w niej
je dy nie ra mo we „mo du ły” – jak je
okre śla kom po zy tor w ko men ta rzu, na -
to miast „wnę trze” utwo ru wy ko naw -
ca kom po nu je do wol nie z do star czo -
nych przez twór cę dal szych
„mo du łów”. W wer sji dłuż szej da ny
„mo duł” moż na grać kil ka krot nie,
w wer sji krót szej – tyl ko raz. Jak za -
po wia da ty tuł, ma te riał mu zycz ny
kom po zy cji opar ty jest na dźwię kach,
któ re ko du ją na zwi sko Ba cha, a tak -
że – to no wość – je go imię. Utwór na -
wią zu je do tra dy cji ba chow skiej po -
przez przy wo ła nie mo ty wów
cho ra ło wych. Są one sys te ma tycz nie
„za ta pia ne” w dźwię ko wej mag mie;
od cza su do cza su po wra ca po rząd ku -
ją cy mo tyw B -A -C -H.

Zaj mu ją ce środ ko wą część pły ty
trzy czę ścio we Si gi sMu si cus/ Si gi -

MAG DA LE NA DZIA DEK

sMon tis (…pa mię ci przy ja cie la”) za -
czął Cien cia ła pi sać wcze sną wio -
sną 2017 ro ku, chcąc utrwa lić dźwię -
ka mi barw ną po stać swe go
przy ja cie la – Zyg mun ta An to ni ka.
W po dwój nym ty tu le kom po zy cji zo -
stał on przy wo ła ny ja ko czło wiek
mu zy ki i czło wiek gór – en tu zja sta
szla ków ta trzań skich. Czło wiek mu zy -
ki zo stał wy obra żo ny przez „nie co
zwa rio wa ną fan ta zję” – jak ją na zy wa
sam au tor w ko men ta rzu za miesz -
czo nym w bo okle cie, czło wiek
gór – po przez ka non ko ło wy, czy li ka -
non, któ ry nie chce się skoń czyć,
gdyż je go ostat nie to ny są za ra zem to -
na mi po cząt ko wy mi. Ka non ten ma
od zwier cie dlać nie koń czą cą się wę -
drów kę po gó rach. Nie spo dzie wa nie
przy szło kom po zy to ro wi do pi sać tra -
gicz ną ko dę – pa mię ci przy ja cie -
la. I ten utwór po sia da kod nu to wy. Gę -
sta sieć zna czeń okre śla cha rak ter
kom po zy cji, któ rej nie trze ba jed nak
ko niecz nie słu chać z in struk cją w rę -
ku, gdyż uży te przez kom po zy to ra
środ ki eks pre syj ne są bar dzo czy tel ne.

Z ro ku 2017 po cho dzi rów nież
krót ka kom po zy cja na te mat cho ra łu
Ein fe ste Burg – hym nu ewan ge lic kie -
go, jak go okre śla twór ca w ko men -
ta rzu. Tra dy cyj na me lo dia zo sta ła tu
dość moc no zmo dy fi ko wa na, a jej
prze kaz zdwo jo ny po przez za sto so wa -
nie do dat ko wych dźwię ków -sym bo -
li. W tej kom po zy cji po zna je my nie -
co in ne go Cien cia łę – mniej
efek tow ne go, bar dziej sku pio ne go.
Utwór to ro dzaj me dy ta cji – cho ra ło -
wa me lo dia, eks po no wa na w naj -
prost szej, jed no gło so wej po sta ci,
na tle dźwię ków bur do no wych bądź
„słu pów” akor do wych, wie lo krot nie
po wra ca. Po mię dzy wej ścia mi te ma -
tu ulo ko wa ne są kon tra sto we prze ryw -
ni ki. Me dy ta cyj na at mos fe ra przy po -
mi na nie co mu zy kę Gó rec kie go,
z tym że Cien cia ła uni ka osten ta cji:
mi mo „wszech pow ta rzal no ści” coś tu
się jed nak dzie je.

Pły tę koń czy po wtór na pre zen ta cja
Pre lu dium -Me dy ta cji B -A -C -H, w wer -
sji krót szej.

Ca łość na gra ła na od re mon to wa -
nych or ga nach Zbo ru Je zu so we go
w Cie szy nie mło da or ga nist ka Ewe -
li na Ba chól, ab sol went ka klas or ga -
nów Zyg mun ta An to ni ka na Wy dzia -
le Ar ty stycz nym UŚ w Cie szy nie
i Ju lia na Gem bal skie go w ka to wic kiej
Aka de mii Mu zycz nej. Drob na osób -
ka świet nie po ra dzi ła so bie z du żym
in stru men tem, wy do by wa jąc z nie go
bo gac two brzmień. Rów nież w sen -
sie tech nicz nym gra jej nie po zo sta -
wia nic do ży cze nia. Nad to, w Pre lu -
dium -Me dy ta cji wy ka za ła się
zdol no ścia mi im pro wi za tor ski mi.
Swo ją dro gą, or ga ny to wspa nia ły in -
stru ment: brzmi na nim do brze do -
słow nie wszyst ko. Fak tu ry, któ re
na for te pia nie brzmia ły by nie raz cien -
ko, ni ja ko lub sztucz nie, or ga no we
pisz czał ki prze kształ ca ją nie za wod nie
w praw dzi wą mu zy kę. Cie szyń ski
in stru ment, nie daw no jesz cze kom -
plet nie zruj no wa ny, od zy skał po re -
mon cie do ko na nym przez za brzań -
skie go or gan mi strza Ol gier da
No wa kow skie go peł nię ro man tycz ne -
go ko lo ru i spraw ność kla wia tu ry. I to
„za no to wał” Cien cia ła w swo jej mu -
zy ce: cho rał Ein fe ste Burg jest rów -
nież hym nem na cześć cie szyń skich
or ga nów. 

Oma wia na pły ta jest pu bli ka cją Uni -
wer sy te tu Ślą skie go w Cie szy nie
i dzie łem zbio ro wym jej pe da go gów.
Re ali za to rem na grań jest Krzysz tof
Gaw las, a na okład ce umiesz czo no re -
pro duk cję ob ra zu Ada ma Mo len dy,
świet nie har mo ni zu ją ce go z kon struk -
ty wi stycz ną mu zy ką Cien cia ły.

■

Mu zy ka

or ga no wa

Wie sła wa

Cie ncia ły
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K
ie dy tuż przed wa ka cja mi go ści łem
w Szko le Pod sta wo wej nr 1 im. Kar dy -

na ła Bo le sła wa Ko min ka w Ką tach Wro -
cław skich, za czą łem spo tka nie z na uczy cie -
la mi i ucznia mi od roz wa żań na zew ni czych
zwią za nych z oso bą pa tro na szko ły i z sa -
mą miej sco wo ścią.

Jak wia do mo, zmar ły we Wro cła wiu
w ro ku 1974 Kar dy nał Ko mi nek uro dził się
w ro ku 1903 w Ra dli nie, ad mi ni stra cyj nie
bę dą cym dziś czę ścią Wo dzi sła wia Ślą skie -
go. Po wie dzia łem więc słu cha czom, że
na zwa Ra dlin wy stę po wa ła pier wot nie
w ro dza ju ni ja kim: z ro ku 1300 po cho dzi za -
pis Re dli no, z wie ków póź niej szych Ra dli -
no (wa riant z na gło so wym Re - ma zwią zek
z ten den cją do prze cho dze nia ra w re
na Ślą sku i w Pol sce pół noc nej). W ro -
ku 1652 ma my już no ta cję Ra dlin – w ro -
dza ju mę skim, For ma ta to ty po wa na zwa
dzier żaw cza, utwo rzo na przy rost kiem -in
od na zwy oso bo wej Ra dła (Ra dlin – „osa -
da Ra dły” tak jak np. Bę dzin to gród „Bę -
dy”, Lu bin – „gród Lu by”, a Lu blin – „gród
Lu bli”), ta zaś po cho dzi od wy ra zu po spo -
li te go ra dło, ra dła, ozna cza ją ce go „na rzę -
dzie słu żą ce do ora nia”. War to do dać, że
iden tycz ne na zwy dzier żaw cze uro bio ne
od Ra dły wy stę pu ją na Kie lec czyź nie,
w Lu bel skiem, w Wiel ko pol sce i ma ją za -
pi sy z XIII wie ku, a chłop Ra dła fi gu ru je
pod ro kiem 1486.

W miej scu Wo dzi sła wia Ślą skie go,
do któ re go na le ży obec nie Ra dlin, był
wcze śniej śre dnio wiecz ny gród obron ny
na szla ku han dlo wym z Czech na Śląsk,
spa lo ny przez Ta ta rów w ro ku 1241. W kil -
kanaście lat póź niej, oko ło ro ku 1257,
ksią żę ra ci bor sko -opol ski za ło żył gród
obron ny, od je go imie nia Wło dzi sław na -
zwa ny Wło dzi sła wiem. W tej na zwie, utwo -
rzo nej przy rost kiem -j (tym sa mym, któ rym
uro bio no Wro cław od imie nia Wro ci sław -
-Wro cław, By tom od imie nia By tom czy Ra -
dom od imie nia Ra dom) i dla te go przez wie -
ki wy ma wia nej Wło dzi sław” – z mięk kim
„w” na koń cu (tak jak przez wie ki by ły to
brzmie nia Wro cław”, By tom”, Ra -
dom” – z mięk ki mi wy gło so wy mi spół gło -
ska mi war go wy mi), za cho wa ła się sta ro pol -
ska po stać imie nia Wło dzi sław (wło dzi -
„pa no wać” + -sław „sła wa”), za stę po wa ne

stop nio wo przez scze chi zo wa ny wa riant
Wła dy sław (tak jak pier wot ne wło dać – stąd
wło darz – zo sta ło wy par te przez dzi siej sze
wła dać, do któ re go na wią zu je wład ca).

A dla cze go pry mar ny Wło dzi sław prze -
kształ cił się w dzi siej szy Wo dzi sław? – Dał
tu o so bie znać jak że ty po wy me cha nizm
prze sad nej po praw no ści ję zy ko wej: po nie -
waż sta tus wy mo wy gwa ro wej ma ją po sta -
cie w ro dza ju ło ko, łok no – za miast li te rac -
kich oko, okno, za czę to tak że w cał ko wi cie
uza sad nio nej ety mo lo gicz nie na zwie
Wło dzi sław fał szy wie od bie rać na gło so we
Wło - ja ko gło sko we po łą cze nie gwa ro we
i osta tecz nie w XVII stu le ciu za mie nio no je
na hi per po praw ne Wo -. Człon lo ka li zu ją cy
Ślą ski do łą czo no na to miast do Wo dzi sła wia
po dru giej woj nie świa to wej.

Przejdź my z ko lei do zbit ki imien no -na -
zwi sko wej Bo le sław Ko mi nek. Jej pierw szy
człon to sło wiań skie imię mę skie zło żo ne
z dwóch czło nów: Bo le - „więk szy, wię cej,
du żo” oraz -sław „sła wa”; ca łość moż -
na in ter pre to wać ety mo lo gicz nie ja ko „ten,
któ ry ma osią gnąć więk szą sła wę”. Imię to
zwią za ne by ło w Pol sce z dy na stią pia stow -
ską. Pierw szy otrzy mał je Bo le sław Chro -
bry – za pew ne po swo im dziad ku Bo le sła -
wie Sro gim, księ ciu cze skim, oj cu
Dą brów ki. W zdrob nia łej po sta ci Bol ko uży -
wa ne by ło ja ko sa mo dziel ne imię przez Pia -
stów ślą skich. Po za ro dem pia stow skim spo -
ty ka my je po raz pierw szy w XIV wie ku.
W póź niej szych wie kach by ło pra wie za po -
mnia ne. Do pie ro w stu le ciu XIX wró ci ło
na fa li za in te re so wań prze szło ścią i imio na -
mi sło wiań ski mi.

Ko mi nek to, oczy wi ście, na zwi sko wy -
wie dzio ne od pod sta wy sło wo twór czej ko -
min, zna ne od ro ku 1679, a two rzą ce ro dzi -
nę wy ra zo wą z ta ki mi wa rian ta mi
na zwi sko wy mi, jak Ko mi niak, Ko mi nik,
Ko min kie wicz, Ko min kow ski, Ko mi now -
ski, Ko miń czyk, Ko miń ski, Ko mi nia rek,
Ku min, Ku mi nek, Ku miń ski.

A co po wie dzia łem miesz kań com Ką tów
Wro cław skich o na zwie ich miej sco wo -
ści? – Uświa do mi łem im przede wszyst kim,
że zna cze nio wo spo krew nio ne są z ni mi
Kę ty, Kut no, a tak że ukra iń skie Ku ty.
Te wszyst kie na zwy ety mo lo gicz nie ozna -
cza ją „miej sca po ło żo ne w ką cie, w po bli -

żu, na skra ju la sów, w od da lo nej, ustron nej
czę ści te re nu”. Ma my w Pol sce oko ło
35 form z brzmie niem Ką ty i 2 for my
z brzmie niem Kę ty. W dru gim przy pad ku
mo gą one przyj mo wać al bo koń ców kę -ów,
al bo wy stę po wać w po sta ci czy ste go te ma -
tu flek syj ne go. Uzus, czy li po wszech ny
zwy czaj, utrwa lił do peł nia cze (z, do) Ką tów
Wro cław skich, ale (z, do) Kęt w Ma ło pol -
sce. Z tych ostat nich po cho dził św. Jan Kan -
ty (1390-1473), fi lo zof, teo log, pro fe sor
Aka de mii Kra kow skiej, sły ną cy z uczyn ków
mi ło sier dzia, ka no ni zo wa ny w ro ku 1767. 

Sko ro po cho dził on z Kęt, to dla cze go nie
jest „Ken tym”, tyl ko „Kan tym”? – Ano dla -
te go, że żył on aku rat w cza sie, kie dy pol -
sz czy zna nie mia ła „e no so we go” i „o no -
so we go” (jak na po cząt ku swych dzie jów
i obec nie), lecz tyl ko „a no so we”, na pew -
no więc wszy scy mó wi li o nim „Jan z Kant”,
a nie „z Kęt”. I ten fo ne tycz ny wa riant za -
cho wał się do dziś.

Do po wiedz my, że to „a no so we” do sko -
na le się też trzy ma w gwa rach Ślą ska
Opol skie go – w brzmie niach ty pu „ganś”,
„gan si”, „zamb”, „za mby”, „Żan do wi ce”
(gęś, gę si, ząb, zę by, Żę do wi ce), a tak że
w ty po wo ślą skich na zwi skach ty pu Bam -
by nek, Dam boń, Dam biec, Kam pa, Kan -
dzia, Gan si niec, Pan chyrz, Pan dzioch,
Stan chły.

Przy po mnia łem w Ką tach Wro cław skich
i o tym, że uza sad nio ny mor fo no lo gicz nie
przy miot nik od pod sta wy sło wo twór czej
Ką ty po wi nien przyj mo wać po stać kąc ki (tak
jak w na zwie miej sco wej No wa Wieś Kąc -
ka). Dość roz po wszech nio ny w sa mych
Ką tach, jak i na ca łym Dol nym Ślą sku wa -
riant ką tec ki był by uza sad nio ny przy pod -
sta wie sło wo twór czej Kąt ki. Po dob nie
od Bar da (Ślą skie go) na le ży two rzyć przy -
miot nik bardz ki, a nie bar dec ki. Ten ostat -
ni ma uza sad nie nie przy pod sta wie sło wo -
twór czej Bard ko.

War to też w tym mo men cie przy wo -
łać – dla uświa do mie nia so bie owych
mor fo no lo gicz nych niu an sów – rze czow -
ni ko wo -przy miot ni ko we pa ry Szcze -
cin – szcze ciń ski, Olsz tyn – olsz tyń ski, ale
Szcze ci nek – szcze ci nec ki, Olsz ty nek – olsz -
ty nec ki.

■

W Kątach

Wrocławskich

ŚLĄSKA 
OJCZYZNA

POLSZCZYZNA

JAN MIODEK
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Pro fe sor
Anna Opacka

MARIAN KISIEL
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By ła ba dacz ką dwóch epok: ro man ty -
zmu i współ cze sno ści. Ro man tyzm

to czas wiel kich emo cji in dy wi du al nych
i zbio ro wych, mi ło ści i śmier ci, pa mią -
tek i ru in, szko ła od wa gi i wol no ści
(choć rów nież – za przań stwa i ma ło ści).
To zo ba czy ła uczo na we współ cze sno -
ści: bły sko tli wy roz wój po woj nie, któ -
ry był tak że cza sem bra ku mo wy, je że li
pod ty mi sło wa mi wi dzieć mil cze nie,
prze mil cza nie, lęk przed wła dzą i opi -
nią pu blicz ną, któ ra wo li za po mnieć
niż – skru szo na – wy znać swo je grze -
chy. Ro man tyzm więc po zwo lił An nie
Opac kiej za ko rze nić się we współ cze -
sno ści jak w szko le, gdzie wy ku wa się
 – i po ka zu je – cha rak ter. 

A „szko ła” ta da ła się we zna ki mło -
dej An nie bar dzo wcze śnie. Kie dy wy -

bu chła woj na mia ła 5 lat, pierw szą
edu ka cję ode bra ła w do mu – od ro dzi -
ców. W bio gra mie opra co wa nym przez
Mar le nę Sę czek do słow ni ka Pol scy pi -
sa rze i ba da cze li te ra tu ry prze ło -
mu XX i XXI wie ku prze czy ta my:
„Od 1945 uczęsz cza ła do Pry wat ne go
Gim na zjum Sióstr Nie po ka la nek w No -
wym Są czu, a na stęp nie od 1947 do Li -
ceum im. T. Ko ściusz ki w My śle ni cach.
W 1949 zo sta ła aresz to wa na za dzia łal -
ność opo zy cyj ną wraz z in ny mi człon -
ka mi gru py Taj ne go Związ ku Har cer -
stwa Pol skie go »Bu ki« i na stęp nie
ska za na wy ro kiem Są du dla Nie let -
nich w Kra ko wie na 2 la ta wię zie nia
w za wie sze niu. Z te go po wo du w 1950
na wnio sek szkol nej or ga ni za cji ZMP
zo sta ła re le go wa na z kla sy ma tu ral nej

z wil czym bi le tem. Ma tu rę zda ła eks ter -
ni stycz nie w 1953 w Li ceum im. B. No -
wo dwor skie go w Kra ko wie”.

Stu dia po lo ni stycz ne ukoń czy ła w Ka -
to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim. Tam
po zna ła swo je go mę ża; tam, jak pi sał
Ire ne usz Opac ki, na tym „przy stan ku
wol no ści”, gdzie „z jed nej stro ny nie sły -
cha nie sil nie od czu wa ło się pre sję ze -
wnętrz ną, z dru giej […] mó wi ło się
otwar cie, ję zy kiem lu dzi wol nych”, po -
ję ła, że li te ra tu ro znaw stwo mo że być
czczą ga da ni ną, je że li nie prze nie sie się
i nie po nie sie je go od kryć in nym. Tak
zro dzi ła się, wła ści wa Opac kim, idea po -
pu la ry za cji war to ści hu ma ni stycz nych,
nie sie nia ich do tych, któ rzy ocze ku ją
do brej wie dzy, czy li głów nie do uczniów
i stu den tów (ale nie wy łącz nie). Nie zli -
czę tych wy kła dów, pre lek cji i spo tkań.
Szko ła ja ko kuź nia mą dro ści i cha rak -
te ru – to by ła trze cia mi łość Pro fe sor An -
ny Opac kiej. Stąd sil na dąż ność do uni -
wer sy tec kiej dy dak ty ki, gdzie uczy ło się
jed ne go: otwar cia na ucznia. Nie sta ty -
stycz ne wy li cze nia błę dów, nie kon spek -
ty po wie la ne za wzo ra mi sprzed lat, ale
au ten tycz ność prze ży cia tek stu, za -
chwyt nad wy obraź nią ucznia, em pa -
tia – i cie ka wość mło de go czło wie ka, to
by ło coś, co przy ku wa ło do Opac kiej. 

Ja ko uczen ni ca Cze sła wa Zgo rzel skie -
go od sa me go po cząt ku sta wia ła w swo -
ich stu diach ro man tycz nych i współ cze -
snych na ści sły zwią zek dwóch,
zda wa ło by się nie przy wie dl nych do sie -
bie, me tod ba daw czych: struk tu ra li zmu
i sztu ki in ter pre ta cji. Po stę po wa niem ba -
da cza mu si kie ro wać ści śle okre ślo na re -
gu ła: wpierw po wi nien on od kryć „gest
se man tycz ny”, a więc to, co „rzą dzi” po -
kła da mi zna czeń utwo ru, a na stęp nie
po ka zać po nadin dy wi du al ną war tość
dzie ła w kon tek ście tra dy cji i współ cze -
sno ści li te rac kiej. Po nie waż każ dy tekst
jest ele men tem pro ce su hi sto rycz no li te -
rac kie go, pod sta wo wą czyn no ścią ba da -
cza jest uwy raź nie nie owej pro ce su al no -
ści, gry tek stu (i au to ra) z kon wen cja mi
(i tra dy cja mi). Nie cho dzi więc tu taj
o to, iż by po ka zać za leż ność kon kret ne -
go utwo ru od tek stów prze szło ści, ale by
wła śnie od kryć je go po nadin dy wi du al ny
cha rak ter. Me to dę tę ba dacz ka sto so wa -
ła kon se kwent nie w swo ich pra cach i bo -
daj ni gdy z niej nie zre zy gno wa ła. By ła
pod tym wzglę dem bar dzo wier na owej
me to do lo gicz nej wy kład ni, ja ką wraz
z mę żem przed sta wi ła w „sło wie wstęp -
nym” do – współ au tor skie go – Ru chu
kon wen cji. Szki ców o po ezji ro man tycz -
nej (1975). 

Kon wen cje – zda niem Opac kich
– sta le są w ru chu. Raz ujaw nia ją swo -
je „po la moż li wo ści”, od naj du ją się
w kon kret nym i in dy wi du al nym utwo -
rze na za sa dzie roz ma itych „prze ta so -
wań” w prze strze ni syn chro nicz nej; in -
nym ra zem „spi na ją się” w prze strze ni
dia chro nii, są jed no cze śnie war to ścią sa -
mą w so bie i pro po zy cją no we go ty pu,
od kry wa jąc fa zy hi sto rycz ne go pro ce -
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su, ma ją ce wpływ na to, co po wta rzal -
ne, ty po we i po nadin dy wi du al ne;
a wresz cie – co dla ba da czy by ło naj -
istot niej sze – uwi dacz nia ją się „we ‐
wnątrz utwo ru, te re nem ob ser wa cji
jest dia log to czo ny przez róż ne wzor ce
bądź ich ele men ty, two rzą ce za mknię -
ty, we wnętrz nie spo isty i in dy wi du al ny
układ, cha rak te ry stycz ny dla kon kret -
ne go utwo ru. 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).

Mó wiąc ina czej: ba dacz mu si mieć
świa do mość za rów no te go, skąd po cho -
dzą „hi sto rycz ne ele men ty”, jak też ja kie
za sa dy ni mi kie ru ją. „Sta re” i po ten cjal -
nie „no we” za czy na ją się z so bą dy na -
micz nie mie szać, „wcho dzą […] ja ko już
ob ro słe w wy ni ku po przed nich swo ich
„użyć” spo łecz nych i li te rac kich, „cią gną”
za so bą te zna cze nia i funk cje, wpro wa -
dza ją je do wnę trza kon kret ne go utwo ru”
(s. 13). Au to rzy od wo łu ją się do Bach ti -
now skiej teo rii „cu dzych gło sów” („gło -
sa mi ty mi są ele men ty i re gu ły za czerp -
nię te z tra dy cji i obar czo ne tra dy cyj ny mi
zna cze nia mi i funk cja mi”, s. 13). 

Teo rię „ru chu kon wen cji” prze dsta wi -
ła ba dacz ka w trzech szki cach po świę -
co nych Jó ze fo wi Du nin-Bor kow skie mu,
je go So ne tom peł tew nym, bal la dzie
Cza row ni ca i tzw. li ry kom „no wo grec -
kim”. Po ka za ła, że – bę dąc w cen trum
ro man ty zmu – po eta zwia stu je jed no cze -
śnie no wą epo kę, po zy ty wi stycz ną, że
umie jęt nie po ru sza się po róż nych „ję -
zy kach” epo ki. Bor kow ski, po eta -sztuk -
mistrz, choć w pol skiej li te ra tu rze sy tu -
ują cy się ra czej w dru giej li dze, w ja kiejś
mie rze wy zna czył – choć mia ło się to
oka zać póź niej – dro gę ba dacz ki. Od na -
la zła w nim to, co póź niej bę dzie trans -
po no wać na in ną twór czość, mia no wi -
cie, że w li te ra tu rze za wsze moż na
od na leźć ta ką li nię in ter pre ta cyj ną, któ -
ra po zwo li na no wo oświe tlić tekst
a przez nie go – okres li te rac ki. 

Po na wia na lek tu ra tych sa mych au to -
rów spra wi ła, iż mo że my bar dzo do kład -
nie prze śle dzić, jak w zmie nia ją cych się
me to do lo gicz nych wy kład niach na no -
wo kształ tu je się na sza wie dza o pi sa -
rzu, je go dzie le i epo ce, w któ rej owo
dzie ło wy ro sło. Uczo na przy po mi na, że
po dej mo wa nie ry zy ka no wych od czy -
tań jest czyn no ścią nie wy łącz nie epi -
ste mo lo gicz ną, ale tak że ak sjo lo gicz ną,
po nie waż każ do ra zo wo cho dzi o war -
to ści kul tu ry. Szki ce ro man tycz ne An -
ny Opac kiej są przy kła dem na uko wej
wier no ści: trwa nia przy tek stach już kie -
dyś opi sy wa nych, mi mo zmien no ści po -
dej mo wa nych per spek tyw me to do lo -
gicz nych. Jed no cze śnie są one
wy chy lo ne ku no wym in spi ra cjom me -
to do lo gicz nym, któ re oka zu ją się twór -
cze w od nie sie niu do tek stów daw -
nych. Ba dacz ka uzmy sło wi czy tel ni ko wi
li te ra tu ry, że kon kre ty za cja zna czeń
utwo ru jest pro ce sem nie usta łym, że
przy ję cie za pew nik ja kie go kol wiek

są du mo że zu ba żać war to ści tek stu,
że – wresz cie – kom pe tent ne czy ta nie
wte dy sta je się twór cze, kie dy po tra fi
rzu cić no we świa tło na utwór, zda wa -
ło się w swo im od czy ta niu za krze pły.

Kon cep cję „ru chu kon wen cji” Opac -
ka po twier dzi ła od wo łu jąc się do in spi -
ra cji On gow skich. Naj pierw w bro szu -
rze Śla dy oral no ści w „Pa nu Ta de uszu”
Ada ma Mic kie wi cza (1997), po tem
w zbio rze szki ców Trwa nie i zmien ność.
Ro man tycz ne śla dy oral no ści (1998),
a wresz cie w to mie Śla da mi oral no ści.
W krę gu On gow skich in spi ra cji (2006).
To, co w Ru chu kon wen cji by ło okre śla -
ne ja ko wej ście w „sto sun ki dia lo gu”,
„mo dy fi ka cja wza jem na”, „uzy ski wa -
nie no wych funk cji i no we go zna cze nia”
w ce lu ujaw nie nia „nie po wta rzal nej
in dy wi du al no ści kon kret ne go utwo ru”
(s. 13), te raz zo sta je pod bu do wa ne po -
ję cia mi „trwa ło ści i zmien no ści”. Zo -
bacz my, jak to jest opi sy wa ne w książ -
ce pod ta kim wła śnie ty tu łem.

Przed mio tem na uko wej pe ne tra cji są
tu taj pie śni „no wo grec kie” Jó ze fa
Du nin-Bor kow skie go, Pan Ta de uszAda -
ma Mic kie wi cza i Ana fie las Jó ze fa Igna -
ce go Kra szew skie go – tek sty już wcze -
śniej opi sy wa ne przez uczo ną w jej
po przed nich książ kach, lecz do tąd roz -
pa try wa ne na ogół z per spek ty wy po ety -
ki hi sto rycz nej, uj mo wa nej w ma ria żu
struk tu ra li zmu i sztu ki in ter pre ta cji. An -
na Opac ka po sta no wi ła raz jesz cze im się
przyj rzeć, tym ra zem – z od mien nej per -
spek ty wy. Opie ra jąc się na kon cep cji
„oral no ści/pi śmien no ści” Wal te ra J. On -
ga i nie od wo łu jąc swo ich są dów po -
przed nich, uczo na po ka zu je to, co do tąd
umy ka ło uwa dze hi sto ry ków po ezji ro -
man tycz nej, mia no wi cie jak „obec ność
licz nych tro pów [...] jest rów no znacz na
z ist nie niem oral ne go re si du um w da nym
tek ście kul tu ry pi śmien nej”. Rzecz z po -
zo ru skrom na oka zu je się w efek cie no -
wa tor ska me to do lo gicz nie: uświa da mia
bo wiem na der przej rzy ście to, nad czym
zwy kle prze cho dzi my do po rząd ku dzien -
ne go, że „ro man tyzm jest kre sem pie śni
oral nej w kul tu rze. Zwy cię ży ło pi smo”
(s. 28). W grun cie rze czy cho dzi tu taj
o od kry cie mo men tu prze ło mu mię dzy
kul tu rą oral ną i cy ro gra ficz ną, o po ka za -
nie pod ja ki mi po sta cia mi zmia na ta zo -
sta ła ukry ta w tek ście li te rac kim, 

W in spi ru ją cym wstę pie me to do lo -
gicz nym, nie bez po wo du za ty tu ło wa -
nym Punkt wi dze nia (cho dzi prze cież nie
tyl ko o „no wy punkt wi dze nia:, ale tak -
że o obro nę ce lo wo ści no wych ba dan
nad ro man ty zmem), uczo na w dys ku sji
i po le mi ce ze sta no wi ska mi wcze śniej -
szy mi po ka zu je, że to, cze go nie uda wa -
ło się przed la ty wy star cza ją co uza sad -
nić w opi sie tek stów ro man tycz nych,
bądź też to, co spra wia ło wiel ką trud ność
w rze czo wej ra cjo na li za cji – zni ka,
kie dy uwzględ ni się ów fakt pod sta wo -
wy, że „słab nie oral ne re si du um w trzy -
dzie stych la tach XIX wie ku, gdy po cząt -
ko we dwa dzie się cio le cia te goż wie ku

za cho wu ją jesz cze sil ną ma sę śla dów
oral no ści w kul tu rze kon tro lo wa nej cy -
ro gra ficz nie” (s. 28). 

Mó wiąc ina czej: An na Opac ka rzu ca
no we świa tło na we wnętrz ną ce zu rą
w ob rę bie ro man ty zmu pol skie go, opie -
ra jąc się nie na ze wnętrz nych uwa run -
ko wa niach okre su (twór czość kra jo wa
i emi gra cyj na), lecz na we wnętrz nych
wy znacz ni kach tek stu li te rac kie go, nie -
uchron nie za ko rze nia ją ce go się w kul -
tu rze dru ku i wy pie ra ją ce go kul tu rę
i świa do mość oral ną. 

W szki cach szcze gó ło wych uczo na
sku pia swo ją uwa gę na od kry wa niu
śla dów oral no ści w tek stach ro man tycz -
nych po wsta łych w trze ciej, czwar tej
i pią tej de ka dzie XIX wie ku, a więc
przed ce zu rą 1831 ro ku i po niej. Ju we -
ni lia Du nin-Bor kow skie go oka zu ją się
„in te re su ją ce ja ko za pis prze ła my wa nia
się w nich tra dy cji pol skiej pseu do kla -
sycz nej re to ry ki li te rac kiej i nie wąt pli -
wych śla dów oral ne go ukształ to wa nia
ta kich miejsc wspól nych, jak epi tet
sta ły, ago ni stycz ny ton, typ bo ha te rów
(po sta ci »cięż kich«, jed no wy mia ro -
wych)” (s. 32–33). Ba dacz ka na pi sze:
„chłon ność mło de go po ety na grec kie
pie śni oral nych im pro wi za to rów, a tak -
że na re to rycz ną, pa te tycz ną (co też,
zwłasz cza w prze sad nych po chwa łach,
jest ce chą kul tu ry oral nej) kon wen cję
pol skich po etów kla sy cy stycz nych, któ -
rych znał – do pro wa dzi ła do złą cze nia
tych, upodob nio nych, ten den cji w dość
dzi wacz nym zja wi sku, ja kie sta no wią li -
ry ki no wo grec kie” (s. 49).

W stu dium o Pa nu Ta de uszu An na
Opac ka po sta no wi ła spoj rzeć na na ro do -
wą epo pe ję „w aspek cie uka za nia w po -
ema cie Mic kie wi cza śla dów oral no -
ści – co mo że do po móc z jed nej stro ny
w »wy cie nio wa niu« pew nych usta leń,
do da niu do ich in ter pre ta cji do dat ko wych
zna czeń, z dru giej mo że po zwo li wy do -
być pew ne istot ne szcze gó ły czy re gu ły
kon struk cyj ne po ema tu, któ re do tych czas
umy ka ły uwa dze ba da czy”. Na wią zu jąc
do On ga, od wo łu ją ce go się w swo ich pra -
cach do stu diów nad oral ną w swej ge -
ne zie epo pe ją ho me ryc ką (za po cząt ko -
wa nych przez Par ry’ego i na stęp nie
pro wa dzo nych przez Lor da i Ha ve loc ka),
uczo na pod da je oglą do wi to, co w ar chi -
tek to ni ce Pa na Ta de usza jest wy raź nie
po świad czo nym tro pem o pro we nien cji
oral nej, a mia no wi cie for mu lar no ści,
epi te to wi sta łe mu (w pla nie or ga ni za cji
słow nej), ago no wi (w pla nie wy ra ża nia),
nar ra cji. Wła śnie te ele men ty ar chi tek to -
ni ki wska zu ją na obec ność re si du um oral -
ne go w epo pei Mic kie wi cza (bądź też
na je go wy raź ny ślad). Szcze gól nie waż -
ne pod kre śle nia w Pa nu Ta de uszu wy da -
ją się trzy tro py: for mu lar ność, epi tet sta -
ły oraz nar ra cja. Zmia na for mu ły jest
sy gna łem zmia ny świa ta, epi tet – śla dem
pa mię ci ga tun ko wej „epo pei, zwią za nej
(...) z men tal no ścią lu dzi kul tu ry oral nej”,
typ nar ra cji – świa dec twem wciąż ży we -
go w po ecie związ ku z „po ety ką oral no -
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ści”. Nie zna czy to, iż epo pe ja Mic kie -
wi cza jest tek stem oral nym, prze ciw -
nie – re pre zen tu je kul tu rę ję zy ka pi sa ne -
go. Oral ność jest jed nak że je go re si du um,
tak sa mo, jak jest ona „re si du um wciąż
obec nym w li te ra tu rze pol skie go ro -
man ty zmu”. 

Li tew ska epo pe ja Kra szew skie go oka -
zu je się wresz cie in te re su ją ca za rów no
od stro ny to nu ago ni stycz ne go (opis
krwa wych okru cieństw i fre ne zji), jak też
od stro ny ży wio łu oral ne go w rau dach
z Ana fie las, czy li „moc nych związ ków
sło wa i ge stu w tym ża łob nym śpie wie
Sta rej Li twy, tak waż nych dla kul tu ry pier -
wot nej oral no ści” (s. 34). Po wia da ba -
dacz ka: „oral ny w swej ge ne zie ga tu nek
li tew skich pie śni ża łob nych – raud – za -
zna cza swo ją obec ność, bę dą cą rów no -
cze śnie oral nym re si du um, w po etyc kiej
twór czo ści pol skich ro man ty ków, w li tew -
skiej epo pei J. I. Kra szew skie go, jak
i w mo ty wach oraz kon struk cji wcze snej
po ezji Mic kie wi cza. Od czy ta nie tych
śla dów rzu ca no we świa tło na świa do -
mość li te rac ką obu twór ców w aspek cie
w do tych cza so wych ba da niach po mi ja -
nym: aspek cie in ter tek stu al nych na wią -
zań do oral nej tra dy cji lu do wej rau dy li -
tew skiej” (s. 127).

W każ dym ze wspo mnia nych tu szki -
ców An na Opac ka wie lo krot nie wska zu -
je na to, jak ma ni fe stu je się pa mięć o kul -
tu rze oral nej w co raz wy raź niej
eman cy pu ją cej się kul tu rze dru ku. Uczo -
nej nie cho dzi o uwy raź nie nie wy łącz -
nie te go zja wi ska, lecz o coś wię -
cej – mia no wi cie o po ka za nie jak po ezja
ro man tycz na bro ni się przed ze rwa -
niem wię zi z daw ną tra dy cją rap so -
dycz ną i jak „śpie wam z epo pe icz nej in -
wo ka cji, wzo ro wa nej na prze kła dach
z Ho me ra, od cho dzi po wie kach trwa nia,
ustę pu jąc miej sca for mie opi su ję”. 

W to mie Śla da mi oral no ści. W krę gu
On gow skich in spi ra cjiAn na Opac ka po -
ka że jesz cze jak tro py oral ne ma ni fe stu -
ją się w Kor dia nie i An hel lim Sło wac kie -
go, zwró ci tak że uwa gę na oral ność

dwu dzie sto wiecz ną uobec nio ną w Bia łym
rę ko pi sie An ny Ka mień skiej. Ba dacz ka
za sta na wia się tak że, dla cze go zna ko mi -
ty pol ski fi lo log Bo gu mił An drze jew ski,
znaw ca ję zy ków ku szyc kich i li te ra tu ry
so ma lij skiej, tak że nie by wa le in te re su ją -
cy po eta, od woj ny miesz ka ją cy na emi -
gra cji, nie ze tknął się z kon cep cją oral no -
ści/pi śmien no ści On ga, prze cież dla
kul tur, któ re ba dał bar dzo waż nej.
Awresz cie przed sta wi po stu lat wpro wa -
dze nia do szkol nej wie dzy o li te ra tu rze
On gow skiej teo rii ko mu ni ka cji. Dla cze -
go? Dla te go, że zbli ża się za po wia da na
przez On ga epo ka „wtór nej oral no -
ści – bę dą ca wy ni kiem zwy cię stwa elek -
tro nicz nych no śni ków sło wa nad książ -
ką – czy roz mo wą fa ce to fa ce” (s. 205).

Szko ła – war to o niej po wie dzieć,
szki cu jąc ten por tret. Pro fe sor An na
Opac ka nie mal od chwi li ukoń cze nia
stu diów zwią za na by ła ze szkol nic -
twem, naj pierw za wo do wym w Lu bli -
nie, a po tem ja ko pra cow nik Za kła du
(Ka te dry) Dy dak ty ki Ję zy ka i Li te ra tu -
ry Pol skiej. Przez kil ka na ście lat prze -
wod ni czy ła ko mi te to wi okrę go we mu
Olim pia dy Li te ra tu ry i Ję zy ka Pol skie -
go, Jej za in te re so wa nia dy dak ty ką szkol -
ną za owo co wa ły trze ma – na pi sa ny mi
wspól nie z Ewą Ja skó ło wą – książ ka mi:
Dia log z tra dy cją, czy li o po ezji w szko -
le i na ma tu rze (1993, 1997), Prą dy
i kon wen cje w po ezji (1995, 1997),
Prą dy i kon wen cje w pro zie
(1995, 1997), a tak że re dak cją na uko -
wą pię ciu to mów zbio ro wych z za kre -
su me to do lo gii i me to dy ki szko ły śred -
niej. Ewa Ogło za, re cen zu jąc Dia log
z tra dy cją, zna ko mi cie uchwy ci ła nie
tyl ko isto tę pod ję tej czyn no ści me to -
dycz nej, ale tak że jej wa gę dla hu ma ni -
stycz nej edu ka cji mło dzie ży. Na pi sa ła:
„W szki cach czy tel nik znaj dzie nie tyl -
ko wy kład nię sen sów li ry ku, ale tak że
wy ja śnie nia, w ja ki spo sób od kry wać
co raz to głęb sze po wiąza nia ele men tów
we wnątrz tek stów i mię dzy tek sta mi; au -
tor ki ujaw nia ją czę sto skład ni ki tzw.

wie dzy mil czą cej, któ ra sta no wi pod sta -
wę pra cy my ślo wej hi sto ry ka czy kry -
ty ka li te rac kie go, tak że na uczy cie la
po lo ni sty, ale któ rej nie wer ba li zu je
się – na przy kład po lo ni sta głów nie sta -
wia na lek cji py ta nia, a rzad ko tłu ma -
czy za sa dy po stę po wa nia ba daw cze go
wo bec tek stu”. 

Da lej – pi sze re cen zent ka – „po ja wia -
ją się rów nież re flek sje na tu ry mo ral nej,
fi lo zo ficz nej i es te tycz nej – o prze ży wa -
niu cza su, roz ter kach emi gran tów, ar cy -
dziel no ści i uni wer sal no ści tek stów li te -
rac kich, za gro że niu war to ści i ję zy ka we
współ cze snym świe cie. […] Ty tu ło wy dia -
log na bie ra […] tak że in nych zna czeń, któ -
re ko re spon du ją z ten den cja mi we współ -
cze snej dy dak ty ce li te ra tu ry; ozna cza
rów nież dia log na uczy cie la z ucznia mi,
dia log z tek sta mi i o tek stach oraz dia log
mię dzy tek sta mi. […] Książ ka po ka zu je,
ja kie do strze gać po wią za nia mię dzy dzie -
ła mi i jak je ob ja śniać, uwzględ nia jąc po -
do bień stwa te ma tycz ne i od mien ność
kon wen cji” („Śląsk” 1997, nr 5). 

Pro fe sor An na Opac ka zmar ła 2 czerw -
ca 2017 ro ku. Ode szła ja ko na uczy ciel
speł nio ny. Po zo sta wi ła po so bie do brą pa -
mięć wśród uczniów, stu den tów, na -
uczy cie li. Je den z nich, uczest nik „do mo -
wych” se mi na riów pro fe so ra Ire ne usza
Opac kie go, Ma riusz Gry gier czyk na pi -
sał o Pro fe sor Opac kiej: „O swo im mę -
żu za wsze wy ra ża ła się per Opac -
ki – mie sza jąc w so bie tyl ko wła ści wy
spo sób sza cu nek i po dziw jed ne go na -
ukow ca dla dru gie go z nu tą do bro tli wej
iro nii wła ści wą mał żon kom o po waż nym
już sta żu. By ła wy ma ga ją ca, ale cie pła
i ser decz na. Oraz bez po śred nia: do stu -
den tów czę ściej niż w po wszech nie
przy ję tej for mie „pa ni/pan” – zwra ca ła
się na ty. Co tyl ko do wo dzi ło, że w re -
la cjach mię dzy ludz kich pew ne oso by
mo gą po zwo lić so bie na ge sty, któ rych
więk szo ści zde cy do wa nie nie wol no
i nie wy pa da ro bić. Bo gdy Pa ni pro fe -
sor za pa mię ty wa ła na sze imio na, czu li -
śmy się po pro stu wy róż nie ni”. ■
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S
po łe czeń stwo współ cze snej Europy
dzie li wie le ba rier. Są one tak że

wśród nas Po la ków. W kon se kwen cji
nie któ rzy na wet z lu bo ścią dzie lą nas
na róż ne „ple mio na”. Za uważ my, że
w ży ciu spo łecz nym nie mal za wsze
obec ny jest kon flikt po ko leń. To jed nak
nie tyl ko na sza, pol ska przy pa dłość; ale
uni wer sal na. Hel muth Ples sner, fi lo zof
nie miec ki, jed na z cie kaw szych umy -
sło wo ści ubie głe go stu le cia – za nie po -
ko jo ny tym, że nie ja sna jest ro la czło -
wie ka we współ cze snym świe cie – pi sał
o tych zja wi skach wy raź nie po II woj -
nie świa to wej. I na wią zy wał nie tyl ko
do po wo jen nej trau my, lecz tak że słyn -
ne go stu dium Kar la Man n he ima Pro -
blem po ko leń z 1928 ro ku, a wresz cie
do szer szej hi sto rycz nej re flek sji eu ro -
pej skiej. Twar do do wo dził, iż „Kon flik -
ty mię dzy oj ca mi i sy na mi, ro dzi ca mi
i dzieć mi, ist nia ły już od za wsze. Ta -
ka by ła wo la na tu ry i oby cza ju. Każ da
z nich za zna cza przez ja kiś ce re mo niał
przej ście z jed nej fa zy do dru giej”. Ale
to prze cież oczy wi stość zna na i usta -
wicz nie obec na w na szej co dzien nej
nar ra cji. Bo wia do mo, że tak by ło, tak
jest, i tak bę dzie, jak się to po wia da ło
w tra dy cyj nej kul tu rze gór no ślą skiej,
i choć by kre so wej. O tym mó wi ły lu -
do we pa re mia i śpie wa ły lu do we pie -
śnicz ki. Or to dok syj ni zaś ba da cze za -
zna czy li by jed nak ka te go rycz nie, że
pro blem kon flik tu mię dzy „mło dy mi”
a „sta ry mi” eks po no wa ny jest już
w Sta rym Te sta men cie. Gdzie? Choć -
by w kla sycz nej ne ga cji kró la Da wi da
przez je go sy na Ab sa lo ma. A ba da cze
li te ra tu ry sta ro żyt nej mo men tal nie
wska żą na atrak cyj ność te go mo ty wu
w wie lu dzie łach epo ki. I tak choć by
So fo kles w swo iście iko nicz nej  An ty -
go nie uka zu je kon flikt Her mo na z oj -
cem Kre onem. I tak moż na by przy ta -
czać dal sze od le głe przy kła dy li te rac kie.
A ja ko wstęp do roz wa żań o pol skim
wi dze niu pro ble mu przy wo łaj my oczy -
wi ście słyn ną odę Mic kie wi cza gdzie
po eta ape lo wał „Mło do ści! do daj mi
skrzy dła! Niech nad mar twym wzle cę
świa tem”. Gdzie: oczy wi ście „W raj -
ską dzie dzi nę ułu dy..” Czy li waż na jest
mło dość i … przy szłość. Ale już Asnyk
był bar dziej roz waż ny. Moż na się tu od -
wo łać do je go wier sza „Do mło dych”.
Pi sał wszak: „Każ da epo ka ma swe
wła sne ce le. I za po mi na o wczo raj szych
snach”. Miał ra cję. Czę sto wła śnie tak
po stę pu je my, kry ty ku je my star szych nie
ba cząc na to, że za chwi le już my bę -
dzie my obiek tem kry ty ki. I jak że roz -
sąd nie ape lo wał do mło dych: „Ale nie
depcz cie prze szło ści oł ta rzy, Choć ma -
cie sa mi do sko nal sze wznieść”. Miał
za tem ra cję Tu wim pi sząc na mar gi ne -
sie wier sza Asny ka, jak by w kon wen -
cji lu do wej nar ra cji: „Ży cie to okres
cza su, któ re go jed ną po ło wę za tru wa -
ją nam ro dzi ce, a dru gą dzie ci”. Na su -

wa się w tym kon tek ście jak że zna czą -
ca po stać – też po ru szo na pro ble mem
kon flik tów po ko le nio wych – czy li po -
zy ty wi sta, Alek san der Świę to chow -
ski. Jesz cze ja ko mło dy pu bli cy sta,
w słyn nym ar ty ku le. „My i wy”, czy -
li „my” star si i „wy” mło dzi pa trzył
na obie ge ne ra cje z ty po wą dla sie bie
wni kli wo ścią. Wszak pi sał: „My to star -
sze po ko le nia, prze peł nio ne py chą
i pa trzą ce bez kry tycz nie na swo je
wcze śniej sze do ko na nia. Czy idąc tak
od mien ny mi dro ga mi mo że my usza no -
wać swo je po glą dy? Nie! Kon trast ja -
ki jest po mię dzy ge ne ra cja mi jest zbyt
wy ra zi sty, aby był moż li wy kom pro -
mis”. Jest moż li wy, ale ko niecz na i po -
trzeb na jest po sta wa otwar to ści obu
stron. A to jest już trud ne, bo prze cież
każ de po ko le nie to po pro stu pe wien
od mien ny typ zbio ro wo ści. Kon kre ty -
zu jąc zbio ro wo ści skła da ją cej się z jed -
no stek wy od ręb nio nych ze wzglę du
na spe cy ficz ny typ wię zi, któ re są dla
nich ty po we. Pod sta wo we zna cze nie
zda je się tu mieć przede wszyst kim do -
świad cze nia ży cio we, prze ży cia, wy -
obra że nia, okre ślo ny sto su nek do rze -
czy wi sto ści, z cza sem tak że pa mięć.
Z te go ro dzi się też to iż każ de po ko -
le nie w ty po wy dla sie bie spo sób po -
rząd ku je prze szłość, ale i scjen tycz ną
o niej nar ra cję, hi sto rię. Jak że to
wszyst ko jest wi docz ne w pol skiej li -
te ra tu rze, jak że wy raź nie w na szych
szkol nych lek tu rach. Wi dać z nich, że
kon flikt nie był ob cy śro do wi sku chłop -
skie mu, szlach cie kre so wej, miesz -
czań stwu, itd. No bo prze cież, jak że dy -
na micz ny i dra ma tycz ny jest kon flikt
w Chło pach Rey mon ta. A więc w ro -

dzi nie Bo ry nów, czy li mię dzy sy nem
Ant kiem i oj cem, Ma cie jem. Ale to
kon flikt nie je dy ny. A w wy da nej kil -
ka lat wcze śniej po wie ści Orzesz ko wej
ów kon flikt ma cha rak ter wie lo aspek -
to wy, bo i ide owy, ak sjo lo gicz ny,
a do te go do cho dzi jesz cze sto su nek
do po wsta nia 1863 ro ku. War to za tem
w tej per spek ty wie spoj rzeć na re la cje
mię dzy Wi tol dem Kor czyń skim, a je -
go oj cem Be ne dyk tem. War to do strzec
dia log, ja ki się jed nak mię dzy ni mi po -
ja wia. A te raz z ko lei miesz czań ski
Lwów czy Kra ków. Bo w za leż no ści
od re ali za cji o te dwa mia sta cho dzi.
Czy li od wo łu je my się już do Mo ral no -
ści pa ni Dul skiej. Tu róż ni ce mię dzy -
po ko le nio we są – ale i kon flikt – są na -
der skom pli ko wa ne, a każ de z po ko leń
obar czo ne wie lo ma nie go dzi wo ścia mi.
Mło de go Zbysz ka Dul skie go draż ni ob -
łu da, za kła ma nie, dwu li co wość mat ki.
A on sam bun tu jąc się wo bec jej po sta -
wy oka zu je się czło wie kiem sła bym
i skraj nie nie mo ral nym. Dla te go nie
moż na się dzi wić, że nie gdyś nie kie dy
sta rzy lwo wia nie mia nem „Zbysz ka”
okre śla li lu dzi, sła bych i złych, nisz czą -
cych in nych. I na ko niec jesz cze od wo -
ła nie do now sze go przy kła du. To „Tan -
go” Mroż ka. Oka zu je się, że kon flikt
jest tu utrzy ma ny w kon wen cji gro te -
ski. Au tor sta wia „dia gno zę cza som,
któ re na de szły: upa dek war to ści wy so -
kich, a triumf pry mi ty wi zmu i ma te ria -
li zmu”, ma mo ny.

A my dziś nie zwra caj my uwa gi
na róż ni ce po ko le nio we. Zbli ża ją się ko -
lej ne uro dzi ny Ka to wic. Ciesz my
się. I „Ko chaj my Ka to wi ce”.

■

Ko chaj my

Ka to wi ce!

I star si i mło dzi
MARIAN GRZEGORZ GERLICH

Mię dzy ci szą a hałasem
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JANINA BARBARA SOKOŁOWSKA

BU TY

nie do uwie rze nia jak waż ne są bu ty

pierw sze do na uki cho dze nia. dru gie do tań ca

te z rze my ka mi sple cio ne w ró ża niec

a te czar ne z otocz ką so li na śnieg

ma ma mó wi że mu szą być wy god ne

bo to bę dzie dro ga naj dłuż sza?

pa trzę w jej sta re wy pło wia łe oczy. bo li 

WY MA WIA NE NA GŁOS MA MO 

ma mie

ro sną ci co raz dłuż sze skrzy dła

roz bie lo ne po wo li tward nie ją aż się zmie nią

w błę kit ny ka mień. mó wisz o osta tecz no ści 

jak i co wte dy trze ba bę dzie

twój anioł za gnia ta cia sto. nóż po ły sku je sta lą 

w pa skach ma ka ro nu. cza sem ob ra ca go w pal cach 

jak by spraw dzał ostrze

i tak do brze z tro ską krzy czeć do słu chaw ki: 

mam wszyst ko ma ka ro nu nie trze ba. tyl ko 

nie od da lać się od brze gu i nu cić w desz czu

do pa da mnie bez sen na noc

TAM GDZIE MNIE NIE MA

kurz cza su wci ska się w naj dal szą szcze li nę

zmia tam go ostroż nie na szu fel kę jak by był 

na wa gę zło ta. dbam aby nic nie uro nić

ukła dam w li sty ad re su ję roz no szę w daw ne miej sca

co dzień za glą dam do klat ki z pa pu ga mi

co sły chać tam gdzie mnie nie ma?

lecz tyl ko Słu dwia plusz cze w sta rych ko ściach 

cęt ka mi wo dy. wy ry wa ze zmur sza łych ka my ków 

cie płe świa tło by wy rzu cić na pia sek su che ba dy le 

któ rych nazw nie pa mię ta 

milk nie da le ka pieśń. przy kry wa ją na nie sio ny muł

ŚLA DY

od ra na wie trzy my na miot. nie uży wa ny od daw na

zdo by ty z tru dem w kil ku go dzin nej ko lej ce przy wtó rze 

pod nie sio nych gło sów spry cia rzy wpy cha ją cych się bez

jesz cze gdzie nie gdzie przy le pio ny do bre zen tu włos

śla dy brud nych łap psa któ ry spo glą da spod zie mi

pa rę me trów stąd. z je go zwło ka mi to ca ła hi sto ria

we te ry narz wresz cie dał się prze ko nać

wra ca my za my śle ni jak by zwi jał się czas. cóż

szyb ko się prze zię bia my krew krą ży wol niej

wie czór wi ta nas chło dem 
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MA ŁA HAR CER KA

nie wi docz ny obiekt na nie bie na ry so wał smu gę

gdy by nie to po my śla ła bym że noc krzep nie 

jak krew a ja je stem ma łą har cer ką na war cie

pod ska ku ję klasz czę dla przy po mnie nia

dla przy po mnie nia wra ca ból w krę go słu pie

BY ŁAM TAM

przede mną ciąg roz strze lo nych gwiazd

a jed nak to nie sen. ob ca sto ję z bo ku

z książ ką w rę ce. z tej stro ny świa tło mru ży

pro mie nie. jest zim no jak na Sy be rii

wia do mo kto spo glą da mro żą cym wzro kiem

i ma cha rę ką: nie ty

zło ty szty let wy ce lo wa ny w kart kę upa da

na zie mię. czy tam Kan ta

ZWIE RZE NIA 

znów jest sa ma i boi się że tak już zo sta nie

mru ży oczy bez ko lo ru. oży wia się mó wiąc o mło do ści 

i gę stych wło sach. prze mie ni li ją po ta jem nie

je den skok w cza sie ze stro me go urwi ska

po pra wia krzy żyk na łań cusz ku ku pio ny w Rzy mie

kie dyś miał zna cze nie ale te raz no si go z przy zwy cza je nia

lub dla ozdo by

noc na lamp ka rzu ca cie ni ste prę gi. już bez słów 
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Co
naj mniej od XIX wie ku, otwar te
na cu dzo ziem ców Ka to wi ce le ża -

ły na skrzy żo wa niu trans kon ty nen tal -
nych szla ków ko mu ni ka cyj nych – je den
łą czył Ad ria tyk z Bał ty kiem a dru gi Pi -
re ne je z Ura lem. „Eu ro pa” by ła usy tu -
owa na w sa mym cen trum mia sta, w ryn -
ku pod nu me rem 12. Jej na zwa dzia ła ła
na wy obraź nię; ko kie te ryj nie obie cy -
wa ła ja kieś nie spo dzian ki ro dem z bliż -
szych i dal szych, zna nych lub nie zna nych
za kąt ków tej czę ści świa ta, któ rej imie -
nia uży czy ła mi to lo gicz na kró lew na
uwie dzio na przez by ka w ja kie go wcie -
lił się bo ski Zeus z an tycz ne go Olim pu.
Po bu dza ła cie ka wość i ape tyt na ory gi -
nal ne ku li na ria, mod ne stro je i oby cza jo -
we no win ki. Od „ca fe Ot to” mi strza Li -
bo riu sa dzie li ło ją za le d wie kil ka bram
i jed na uli ca ale kli ma tem i ko lo ry tem
od tam tej sty lo wej ka fe te rii róż ni ła się za -

sad ni czo. Szyld „Eu ro pa” był ilu zo rycz -
ną wi zy tów ką za chę ca ją cą za gra nicz -
nych go ści. Obie cy wał to i owo z na ro -
do we go spé cia li té de la ma ison Sar ma tów.
Ka to wi cza nie żar to wa li, że klien te la te -
go lo ka lu mó wi ła wszyst ki mi ję zy ka mi
ziem skie go glo bu, acz kol wiek nie za wsze
zro zu mia ły mi dla po le mi stów któ rzy
po szli o jed ne go drin ka za da le ko. 

Na pro gu sza lo nych lat 30. XX stu le cia
kie row nik lo ka lu do dys po zy cji swo ich go -
ści po zo sta wiał sta cjo nar ny apa rat te le fo -
nicz ny umiesz cza ny w po bli żu gar de ro by.
Wte dy by ła to in no wa cja pocz to wa spo -
ty ka na w miesz ka niach naj za moż niej -
szych oby wa te li i na służ bo wych biur kach
pro mi nen tów. Kon su men ci mo gli za ma -
wiać roz mo wę, ale mo gli też ocze ki wać
na za po wie dzia ne po łą cze nie. Nie wszy -
scy gwa rzy li przy ci szo nym gło sem. Dzien -
ni karz Ga ze ty Ro bot ni czej, któ ry na fi li -

żan kę ka wy, do ka wiar ni Eu ro pa, wpadł
pew ne go lip co we go po po łu dnia 1930 ro -
ku, był szcze rze obu rzo ny, gdy usły szał jak
pe wien zna ny ge szef ciarz, te le fo nist kę
z miej skiej cen tra li wy zy wał od »k...« itd.
»pa nek« ten darł się na ca łe gar dło, tak, że
wszy scy go ście, je go »in te li genc ką« mo -
wę w ję zy ku pol skim sły sze li.”

Ka wiar nia mia ła szczę ście a mo że pe -
cha; by ła usy tu owa na w naj bar dziej
uczęsz cza nym miej scu sto li cy wo je wódz -
twa ślą skie go. Opo dal wej ścia do lo ka lu,
na pa sa że rów cze ka ły kon ne do roż ki i ha -
ła śli we tak sów ki, a nie co da lej przy sta nek
li nii tram wa jo wej łą czą cej Śląsk i Za głę -
bie z pol sko -nie miec kim przej ściem gra -
nicz nym w Ła giew ni kach. Od cza su
do cza su „szo fer szo fra ma cią ru gał”. Oko -
ło 200 me trów na po łu dnie, u wy lo tu Dy -
rek cyj nej znaj do wał się ru chli wy dwo rzec
ko le jo wy a z prze ciw nej stro ny, tuż obok

Zapomniane kawiarnie i restauracje

Teatralna i Europa

w jednym stały domu

HENRYK SZCZEPAŃSKI

Katowice, Dom Rynek 12, około 1920 r.
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uli cy Zam ko wej – sta no wi ska au to bu sów
ko mu ni ka cji lo kal nej i mię dzy mia sto -
wej; co kil ka na ście mi nut wy ru sza -
ły – do Za głę bia, do Cie szy na, Biel ska,
Kra ko wa i Czę sto cho wy. Ry nek oglą da -
ny przez okno, zza ka wiar nia nych sto li ków,
trzy ra zy w ty go dniu za mie niał się w prze -
lud nio ne tar go wi sko ze stra ga na mi i prze -
kup ka mi pre zen tu ją cy mi wszyst ko to co
moż na wy ho do wać w wiej skiej za gro dzie,
na upraw nym ka wał ku po la lub wy pro du -
ko wać w warsz ta cie rze mieśl ni czym.

Z te go też wzglę du Eu ro pa nie by ła
miej scem re lak su czy choć by to wa rzy -
skich spo tkań wy łącz nie – kup ców,
prze my słow ców i biz nes me nów. 

Choć pod tym sa mym da chem znaj do -
wa ło się kil ka zna nych kan ce la rii ad wo -
kac kich i no ta rial nych, re no mo wa ny
Bank Ziem ski, a po są siedz ku bu dy nek ka -
to wic kie go ma gi stra tu, to jed nak nie za -
wsze go ści ła wiel ki świat i gru be ry by ślą -
skiej fi nan sje ry. By wa ły tu taj płot ki
i ryb ki o mniej im po nu ją cych ga ba ry tach.
Przy jej sto li kach ze ślą ski mi in we sto ra -
mi i pro du cen ta mi spo ty ka li się przy by -
sze z Ga li cji, Kon gre sów ki, Wiel ko pol ski,
Cze cho sło wa cji i Nie miec. W 1931 ro ku
by ła po dob no ulu bio nym lo ka lem li de rów
Związ ku Kup ców Chrze ści jań skich.

W wi gi lij nym wy da niu Ga ze ty Ro bot -
ni czej z 1932 ro ku ofe ro wa ła nie tyl ko
„cia sta wła sne go wy ro bu” ale tak że „do -
brze pie lę gno wa ne pi wa, li kie ry i wi na”.
Jej afi sze pra so we przy po mi na ły nie któ -
re po zy cje z me nu pasz tet ni ków po da ją -

cych de se ry na sar mac kie sto ły XVIII -
-wiecz nej ma gna te rii. Za pra sza ły na „tor -
ty, her bat ni ki, ma ka ro ni ki, sę kacz, pasz -
te ty, lo dy, kre my, ga la re ty, oraz wszel kie
wy ro by w za kres cu kier nic twa wcho dzą -
ce”. To wszyst ko, przez te le fon – moż na
by ło za mó wić wraz z do sta wą pod wska -
za ny ad res. W swo ich sa lach kon sump cyj -
nych „Eu ro pa” or ga ni zo wa ła „ba le, rau -
ty, ban kie ty, wie czor ki, we se la i fe sty ny”. 

Za wsze peł na gwa ru i ciż by ru chli wych
klien tów ku pu ją cych na wy nos lub wy -
chy la ją cych ka wę, pi wo, lub drin ka
na sto ją co, by ła stre fą atrak cyj ną dla kie -
szon kow ców, oszu stów i wła my wa czy.
W paź dzier ni ku 1930 ro ku szef ka wiar -
ni Edward Wik tor Wietrz ny, zgło sił
na po li cji wła ma nie i kra dzież więk szej
ilo ści „na kryć sto ło wych, jak wi del cy, no -
ży, ły że czek do ka wy, pod staw ki do szkla -
nek itp.”. Skra dzio ne przed mio ty by ły sy -
gno wa ne na pi sem „Ka wiar nia i Cu kier nia
Eu ro pa”. Po dob no jesz cze do dziś moż -
na na nie tra fić na pchlich tar gach.
W mie siąc póź niej pan Bo le sław Kacz -
kow ski z Ka to wic, po wy pi ciu ka wy i spa -
ła szo wa niu kil ku ape tycz nych cia ste -
czek stwier dził, że z ka wiar nia ne go
wie sza ka za ple ca mi znikł je go „płaszcz
mę ski, ciem no zie lo ny, kro ju ra glan”. 

„Eu ro pa” odzie dzi czy ła par te ro we po -
miesz cze nia po sa li re cep cyj nej we
wschod nim na roż ni ku daw ne go do mu
za jezd ne go Ka ro la We lta. Ze strzę pów in -
for ma cji od na le zio nych w mię dzy wo jen -
nej pra sie ka to wic kiej wy ni ka, że pierw -

si klien ci go ści li w jej pro gach w ro ku 1930
lub wcze śniej. Jej wła ści cie lom Wik to ro -
wi i Ste fa no wi Wietrz nym z By to mia, wio -
dło się nie naj le piej, bo już na po cząt ku
sierp nia 1931 ro ku tu tej sza Izba Prze my -
sło wo -Han dlo wa umie ści ła ich na li ście
„otwar cia kon kur su” co ozna cza ło pu blicz -
ne za wia do mie nie o upa dło ści.

Mi kro chwil ka re tro spek cji

„Eu ro pa” wy star to wa ła ja ko są siad ka re -
stau ra cji „Te atral nej” spad ko bier czy ni
daw nych „Hal piw nych” usy tu owa nych
w za chod niej czę ści XIX -wiecz ne go ho -
te li ku. W 1846 ro ku, z prze zna cze niem
na wiej ski dom za jezd ny wy bu do wał go
ku piec Iza ak Grätzer. Pierw szym je go
obe rży stą był Lu bel Ze rnik. Po tem przez
kil ka dzie się cio le ci ga sthau sem i go spo dą
pod szyl dem wła snym za rzą dzał przed się -
bior czy biz nes men i rad ny miej ski Ka rol
Welt. Jak wte dy wy glą dał ten obiekt przy -
po mi na jed na z naj star szych ka to wic kich
fo to gra fii, w 1872 ro ku wy ko na na przez
wę drow ne go ar ty stę L.A. Lam che go. 

W la tach 1891-1907 obiekt no sił na zwę
„Go spo da Ret zlaf fa”. Go ściń cem za rzą -
dzał ka to wic ki ho te larz i ma son Ot to Ret -
zlaff a bu dyn kiem i re stau ra cją obe rży sta
He imann Gu therz, do któ re go pod chmie -
le ni kon su men ci, w swo im oj czy stym ję -
zy ku, po ufa le zwra ca li się „ser deń ko”. 

Po 1907 ro ku syn Gu the rza otwo rzył tu -
taj „Ka to wic kie Ha le piw ne”. Głów -

Kawiarnia Europa – reklamaMatula otwiera restaurację rynkową, Gazeta Robotnicza 1933 nr 92
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na sa la kon sump cyj na mie ści ła się na par -
te rze dwu pię tro we go do mu są sia du ją ce -
go z wyż szy mi od nie go bu dyn ka mim
– od za cho du ka to wic kie go ma gi stra tu
a od wscho du wy nio słej ka mie ni cy Alt -
ma nów. Ni ski i cof nię ty w głąb par ce li
– sta ro świec ki ho te lik Grätze ra – wy glą -
dał nie zbyt za chę ca ją co. Był ty po wym lo -
ka lem „za ro giem” a co gor sza za dwo -
ma (co rzu ca się wo czy na sta rych
wi do ków kach). Klien ci po pi ja li pi wo
przy dłu gich 16-oso bo wych sto -
łach – po ośmiu z każ dej stro ny. Za cza -
sów psy cho pa tycz ne go kaj ze ra Wil hel ma
Niem cy urzą dza li tu taj rau ty, ban kie ty i in -
ne fe ty z udzia łem na wet pię ciu set kon -
su men tów upy cha nych w cia snych sal -
kach ofi cy ny z wi do kiem na smęt ne
po dwó rze. Po Ple bi scy cie, w po dob nym
kli ma cie funk cjo no wał pol ski bar z pie -
ni stym przy sma kiem w her bie. 

Pod ku flem i kie lisz kiem

„Wi na fran cu skie na szklan ki! Pil l sner
z becz ki!”

W stycz niu 1926 ro ku „Bar te atral ny”
tak anon so wał swo je atu ty: „Ma trzy
rze czy do po le ce nia: Do bre trun ki Wy bo -
ro wa kuch nia Ce ny naj przy stęp niej sze”. 

W ob szer niej szym afi szu anon so wał
de ta le:

„BAR TE ATRAL NY”
(daw niej „Kat to wit zer Bier hal le”)
KA TO WI CE, Ry nek 12. 

Prze szedł pod no wy Za rząd sił fa cho -
wych. Bu fet z go rą ce mi za ką ska mi, dwa -
na ście od mian Wy bo ro wa kuch nia, urzą -
dzo na z pe dan tycz ną czy sto ścią. Trun ki
pierw szo rzęd nej ja ko ści.

Pi wo ze sta łą tem pe ra tu rą. NO WOŚĆ:
Wi na fran cu skie na szklan ki! Pil l sner
z becz ki!

– Przyj mu je my za mó wie nia: na ba le,
ban kie ty, we se la, reu nio ny, pik ni ki
do 500 osób. Wszel kim or ga ni zo wa nym
wy ciecz kom zwie dza ją ce Ka to wi ce
znacz ny opust w ce nach. Związ kom,
Sto wa rzy sze niom i hu ma ni tar nym in sty -
tu cjom znacz ny ra bat!

Bar Te atral ny, Ry nek 12”

Rów nież po grun tow nym re mon cie
daw ne go ba ru w 1928 ro ku, gdy już wy -
stę po wał pod szyl dem „Re stau ra cja Te -
atral na”, w swo ich pro gach go ścił za bie -
ga ną, zmę czo ną i spo co ną ple bej ską
klien te lę, któ rej – jak za pew niał no wy

wła ści ciel Jó zef Du low ski „wy da je się
obiad z 3-ch dań zł. 1,75 Spe cja ły fir mo -
we: Wód ka my śliw ska go rą ca, miód
grza ny, pi wo z jaj ka mi”. Spe cy fi ka te -
go są siedz twa wy ci snę ła pięt no rów nież
na ka wiar ni „Eu ro pa” i mia ła wpływ
na nie kon tro lo wa ną au to se lek cję ra czej
ega li tar nej klien te li.

In nym, tym ra zem pra so wym styg ma -
tem te go miej sca by ło ostrze że nie
so sno wiec kich re stau ra to rów, któ rzy ze
swe go gro na wy klu czy li ko le gę Du low -
skie go. W wiel ka noc nym wy da niu
z kwiet nia 1926 ro ku trą bi ła o tym ka -
to wic ka „Po lo nia”: 

„ZA WIA DO MIE NIE! War szaw ska
cu kier nia i re stau ra cja, sp. Pra cow ni ków
Re stau ra cyj nych w So snow cu, sp. z ogr.
od pow. za wia da mia ni niej szym, iż udzia -
ło wiec tej że fir my p. Jó zef Du low ski zo -
stał od dnia 1 kwiet nia rb. wy klu czo ny ze
spół ki i fir ma za żad ne zo bo wią za nia je -
go nie od po wia da”.

Pod jaz do wa zim na woj na trwa ła jesz -
cze kil ka lat. W stycz niu 1931 ro ku Du -
low ski na ła mach „Ga ze ty Ro bot ni -
czej” był zmu szo ny za mie ścić ta kie
za wia do mie nie:

„Roz sie wa ne po gło ski ja ko by Re -
stau ra cja Te atral na prze nie sio ną zo sta -
ła, nie po le ga ją na praw dzie.

Anons re kla mo wy „Te atral nej” księ ga pa miąt ko wa, 1929 r.

Samochód Dodge-Brothers.
Nowy przewodnik po Wielkich Katowicach, 1929 r.
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Re stau ra cja po zo sta je na dal Ry nek 12,
Ka to wi ce!”.

Mi mo nie naj lep szych no to wań wśród
za głę biow skich ga stro no mi ków Du low -
skie mu wio dło się nie  naj go rzej. W ka -
mie ni cy pod ad re sem Ry nek 6, w pół -
noc nej pie rzei pla cu tar go we go
wy naj mo wał apar ta ment. Przez okna
pry wat ne go sa lo nu przez ca łą do bę
mógł oglą dać swo ją re stau ra cję. W po -
dwó rzu te go do mu miał ga raż a w nim
ele ganc ki i mod ny sa mo chód oso bo wy.
Po dob no mar ki „Do dger Bro thers”. 

Obo jęt ni na za ku li so we po ra chun ki go -
ście co raz bar dziej „Te atral nej” (że by nie
po wie dzieć „dra ma tycz nej”) re stau ra cji
de gu stu ją cy nie wy szu ka ne po tra wy,
przez szy bę wy so kiej wi try ny, tuż za sze -
ro kim tro tu arem, nie fra so bli wie oglą da li
scen ki ro dza jo we na pla cu a na nim ha -
ła śli wą re wię ów cze snych po jaz dów. 

Naj licz niej sze by ły sa mo cho dy do -
staw cze i mo to cy kle. W okre sie mię dzy -
wo jen nym, wśród oso bo wych prym
wiódł, naj mod niej szy, ta ki ja ki wła sno -
ręcz nie pro wa dził re stau ra tor Jó zef Du -
low ski – naj le piej sprze da ją ce się au to
oby wa te li kla sy śred niej i rand ku ją cej stu -
den te rii a wła ści wie zło tej mło dzie ży
z bo ga tych ame ry kań skich ro dzin. Był to
wte dy po jazd pę dzą cy po wszyst kich dro -
gach i uli cach Ame ry ki. Pań stwo Lin col -
na i Wa szyng to na dla za moż nych ka to -
wi czan by ło wte dy ma gicz ną kra iną
ar ka dyj skiej szczę śli wo ści. Ślą scy mi lio -
ne rzy nie po prze sta wa li na in we sto wa -
niu w bu do wę dra pa czy chmur, oglą da -
niu fil mów z Hol ly wo odu, tań cach
i flir to wa niu przy dźwię kach jazz ban du.
Chcie li też sie dzieć za kie row ni cą po jaz -
dów ta kich, ja ki mi jeż dżą uśmiech nię ci
i pew ni sie bie męż czyź ni w No wym Jor -
ku i Chi ca go. Jesz cze moc niej do te go do -
bro sta nu tę sk ni li zwy kli sza racz ko wie po -
cie sza ją cy się ku fel kiem ma łe go ja sne go.

„Te atral nej”, po dob nie jak wszyst kich
in nych lo ka li pu blicz nych w cza sach try -
um fu ją ce go ka pi ta li zmu, nie omi nę ła
pla ga po spo li te go zło dziej stwa. W 1934
ro ku, „7 gro szy”, oby cza jo wy do da tek
„Po lo nii” in for mo wał i ostrze gał:

„– UWA GA. Ko le ja rzo wi Paw ło wi
Kor czy ko wi skra dzio no w re stau ra cji Te -
atral nej w Ka to wi cach tecz kę z róż ne -
mi do ku men ta mi. Spraw ca kra dzie ży był
żoł nie rzem. Kto wi dział te go osob ni ka
nie chaj zgło si o tem po li cji.”

W 1935 ro ku wła ści cie lem re stau ra cji
„Te atral nej” zo stał Fran ci szek Ho rak,
po to mek ka to wic kich ga stro no mi ków
i po sia dacz ele ganc kiej ka mie ni cy
przy Ko cha now skie go 12, kil ka na ście lat
wcze śniej pró bu ją cy szczę ścia ja ko udzia -
ło wiec ho te lu i re stau ra cji „Mo no pol”.
Po śmier ci Fran cisz ka w 1936 ro ku „Te -
atral ną” pro wa dzi ła je go żo na He le na. 

Ja ko cie ka wost kę war to od no to wać, że
po woj nie, w 1945 ro ku re stau ra cja
z szyl dem „Te atral na” za pra sza ła pod ad -
res War szaw ska 6. 

Błę kit no oka be stia

Przed osta tecz ną ka ta stro fą „Eu ro pę”
i bra ci Wietrz nych ura to wa li bra cia Ma -
tu lo wie – Fran ci szek re stau ra tor oraz
Jó zef ksiądz ka to lic ki, pro boszcz ko -
ścio ła św. Waw rzyń ca w Mo krem opo -
dal Mi ko ło wa a tak że za przy jaź nio ny
z ni mi Jo achim Pał ka wła ści ciel ka mie -
ni cy przy uli cy Ko ściusz ki 22 oraz re -
stau ra cji „Zam ko wa” w Ka to wi cach,
pod ad re sem Ry nek 6. Już w ty dzień
po pu blicz nym ogło sze niu upa dło ści
„Eu ro py” Edward Wietrz ny wszedł
w spół kę z ogra ni czo ną od po wie dzial -
no ścią z wy mie nio ny mi udzia łow ca mi.
W dal szym cią gu był kie row ni kiem cu -
kier ni i ka wiar ni, na to miast sze fem za -
rzą du od 12 sierp nia 1931 ro ku po zo -
sta wał Fran ci szek Ma tu la.

Od tam tej po ry był lo ko mo ty wą ga -
stro no micz ne go przed się wzię cia – do -
brym du chem „Cu kier ni i ka wiar ni Eu -
ro pa”. Naj pierw ja ko udzia ło wiec, po tem
ja ko szef i wła ści ciel wy stę po wał tak że
w okre sie oku pa cji hi tle row skiej. 

W 1933 ro ku, w na roż nej ka mie ni cy
pod ad re sem Ry nek 6, na ro gu z Zam -
ko wą, w mu rach daw nej re stau ra cji
„Ryn ko wa” Wik to ra Fil sin ge ra otwo rzył
ko lej ny lo kal ga stro no micz ny z ja dło daj -
nią i wy szyn kiem. Miał do brą rę kę
do in te re su. Nie źle mu się wio dło. On też
na le żał do gro na au to mo bi li stów, uli ca -
mi Ka to wic i na ślą skich dro gach po my -
ka ją cych w pięk nych li mu zy nach. 

Ma tu la, wraz ze swo im per so ne lem
dys kret nie sprzy jał Po la kom od wie dza -
ją cym „Eu ro pę”. Je go tłum nie od wie dza -
ny lo kal sta no wił do god ny punkt kon tak -
to wy dla kon spi ra to rów Związ ku Wal ki
Zbroj nej przy go to wu ją ce go ak cje dy -

wer syj ne i pro pa gan do we. Wśród szyb -
ko prze miesz cza ją ce go się tłu mu emi sa -
riu sze czu li się bar dziej bez piecz ni i mniej
roz po zna wal ni. Znad fi li żan ki ka wy,
przez nie zbyt sze ro kie okna mo gli ob ser -
wo wać prze chod niów i po dróż nych a tak -
że nie miec kie pa tro le czuj nym okiem lu -
stru ją ce lu dzi i po jaz dy. Jed nak przez te
sa me okna zer ka li też kon fi den ci! 

Dnia 5 wrze śnia 1941 r. po po łu dniu,
do po pu lar ne go ca fé we szła zgrab na, błę -
kit no oka blon dy na w 19. wio śnie ży cia.
O tej pięk no ści ró wie śni cy mó wi li – We -
nus. To by ła Jul ka Ma te jan ka. W ka to -
wic kim gim na zjum ucho dzi ła za oso bę
zdol ną i am bit ną. Ma rzy ła o stu dio wa -
niu me dy cy ny lub pra cy w dy plo ma cji.
Chlu bi ła się nią licz na ro dzi na łącz nie ze
stry jem, ka no ni kiem ślą skiej ka pi tu ły.
Od pierw szych dni fa szy stow skiej kon -
kwi sty dzia ła ła w pol skim pod zie miu.
W Związ ku Wal ki Zbroj nej zo sta ła łącz -
nicz ką Jó ze fa Skrze ka, sze fa ślą skie go
okrę gu ZWZ. Sym pa tycz ny trzy dzie sto -
la tek o życz li wym spoj rze niu był po -
wszech nie lu bia nym na uczy cie lem
i harc mi strzem Pol ski Od ro dzo nej. Po -
wi tał ją uśmie chem. Po pro sił do sto li ka.
Wy mie ni li in for ma cje i wy szła. Po chwi li
po ja wi ło się kil ku na czar no ubra nych
męż czyzn. Wy pro wa dzi li roz mów cę
uro czej pan ny. We pchnę li do ge sta -
pow skiej „ki bit ki” sto ją cej tuż za ro giem
przy uli cy Dy rek cyj nej.

Po kil ku ty go dniach tor tur, po rucz ni -
ka Skrze ka, pseu do: Gro mek, ska za li
na ka rę śmier ci a na po cząt ku grud -
nia 1941 prze wieź li do ro dzin nych Mi -
chał ko wic. Na miej sco wy plac spę dzi li
je go daw nych zna jo mych i bli skich,
przy mu sza jąc do oglą da nia kaź ni. Za rzu -
ci li pę tlę na szy ję i po wie si li na sa mot -
nym drze wie. Przed śmier cią Jó zek po -
pro sił, aby lu dzie nie pła ka li i krzyk nął
„Niech ży je Pol ska!”. 

Już pod czas woj ny, Sąd Woj sko wy
Ar mii Kra jo wej wy dał wy rok na Ma te jan -
kę, od tam tej po ry zwa ną „krwa wą Jul ką”.
Prócz Skrze ka, na sku tek jej de nun cja cji
pru sko bran den bur scy zbrod nia rze wy -
mor do wa li oko ło pię ciu set in nych żoł nie -
rzy ślą skie go pod zie mia. Po woj nie akow -
ski wy rok utrzy ma ły w mo cy są dy Pol ski
Lu do wej. Po klę sce na zi stow skich Nie -
miec de nun cja tor ka opu ści ła oj czy znę i za -
do mo wi ła się w Wiel kiej Bry ta nii. By ła
ści ga na li stem goń czym. ■

Restauracja teatralna, Górnoślązak 1928 nr 265 Europa  reklama Cukiernia i kawiarnia Gazeta Robotnicza 24 grudnia
1932 nr 153
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W
Ka to wi cach po zo sta wił po so bie wie le
śla dów: przede wszyst kim ad res bo daj

naj słyn niej szej pra cow ni ma la rza – Pia stow -
ska 1. By ły też in ne, jak ga le ria przy Wi ta
Stwo sza 1, Sto wa rzy sze nie Twór cze Bel l mer
i Ca fe Bel l mer w po miesz cze niach Te atru Ślą -
skie go, gru pa Ko ło One iron cza sem spo ty ka -
ją ca się przy Dwor co wej u pla sty ków. Lecz
śla dy, jak to śla dy, z cza sem ule ga ją za tar ciu.
Naj trwal sza oka zu je się rzeź ba z je go wi ze -
run kiem, po sta wio na w Ga le rii Ar ty stycz nej,
po śród naj wy bit niej szych po sta ci zwią za nych
ze Ślą skiem, jak Hen ryk Mi ko łaj Gó rec ki,
Woj ciech Ki lar, Je rzy Du da Gracz, Pa weł Stel -
ler czy An to ni Ha lor. 

Ale rzeź ba jest nie ma, a spu ści zna ar ty -
stycz na An drze ja Urba no wi cza – ob ra zy, któ -
re wy szły z je go rę ki to dzie ła, któ re cią gle
mó wią. Opo wia da ją o cza sach, kie dy Ka to -
wi ce by ły jed nym z naj waż niej szych ośrod -
ków ar ty stycz ne go un der gro un du, a z cza sem
sta ły się swo istą mek ką ro dzą ce go się bud -
dy zmu. To wła śnie przy Pia stow skiej 1
dzia ło się to, co wte dy w sztu ce by ło naj waż -
niej sze – ale sztu ce tzw. dru gie go obie gu, wy -
ra ża nej nie tyl ko po przez two rze nie ob ra zów,
ale po zna wa nie fi lo zo fii, na uk mi stycz nych,
okul ty stycz nych i ezo te rycz nych, wresz -
cie – w spo sób dość eks tre mal ny – ba da ją -
cej wpływ środ ków odu rza ją cych na twór -
cę i je go dzie ło. Z dru giej zaś stro ny moż na
po wie dzieć, że pro to pla stami te go twór cze -
go za mę tu by li pla sty cy z Gru py Ja now skiej,

z któ rą zwią za ny był m.in. Teo fil Ociep -
ka – gu ru i mistrz. Dzia łal ność kil ku z nich
nie wie le mia ła wspól ne go z ideą „ma la rza
nie dziel ne go” z gór ni cze go osie dla w Ja no -
wie lub Ni ki szow cu. Ostat nim, ab so lut nie
osob nym i in dy wi du al nym twór cą jest
po dziś dzień Er win Sów ka ze swo ją ob se -
sją ko bie ty: mat ki – zie mi – po cząt ku i koń -
ca, któ ry wte dy fa scy no wał twór ców z daw -
ne go krę gu One iro nu, sku pio ne go wo kół
Urba no wi cza i in nych, jak Ur szu la Broll,
Hen ryk Wa niek czy An to ni Ha lor. 

An drzej Urba no wicz był po sta cią wy jąt -
ko wą w ar ty stycz nym kra jo bra zie mia sta.
Prze by wa nie w je go oto cze niu wią za ło się
z uczest nic twem w pro wa dzo nych przy Pia -
stow skiej in te lek tu al nych dys pu tach, z ak cep -
ta cją spo so bu wi dze nia świa ta, uczy nie -
niem Jed ni z ży cia i twór czo ści. 

Pro wa dzo ne przez ar ty stę do świad cze nia
i eks pe ry men ty, któ re swo je uj ście znaj do -
wa ły na ko lej nych płót nach, sku piał głów nie
wo kół dwóch te ma tów: świę to ści i... grzy -
bów, rzecz ja sna ha lu cy no gen nych. To, w ja -
ki spo sób ma lo wał, sta ło w zde cy do wa nej
opo zy cji do ma lar stwa aka de mic kie go lat 50.
mi nio ne go wie ku. I cho ciaż sam był ab sol -
wen tem za rów no kra kow skiej uczel ni, jak
i jej ka to wic kie go Wy dzia łu Gra fi ki, czy nił
wszyst ko, by je go ob ra zy by ły wy łącz nie eks -
po zy cją je go świa do mo ści, po sta wy wo bec
wie lu pro ble mów fi lo zo ficz nych, do świad -
cze niem psy cho fi zycz nym. O swo ich związ -

An drzej Urba no wicz
– gi gant ka to wic kie go

un der gro un du
WIESŁAWA KONOPELSKA

Mandala Siedmiu Światów

kach z jed ną z naj bar dziej cha rak te ry stycz -
nych, awan gar do wych grup twór czych Ka -
to wic tam te go cza su ST -53 mó wił, że ob co -
wa nie z ar ty sta mi z te go krę gu – wy znaw ca mi
„Teo rii wi dze nia” Wła dy sła wa Strze miń skie -
go: wła śnie Ur szu lą Broll, Zdzi sła wem Stan -
kiem, Ta de uszem Śli ma kow skim, Hi la rym
Krzysz to fia kiem po zwo li ło mu zo ba czyć, jak
wie le pro ble mów do roz wią za nia stoi
przed sztu ką naj now szą, jak że nie ade kwat -
ną do ofi cjal nie obo wią zu ją cych norm twór -
czych. Stu diom nad no wą sztu ką po świę cił
ca łe swo je ży cie. 

Po cząt ki twór czych dzia łań Urba no wi cza
zwią za ne by ły – jak to sam na zy wał – z „ma -
lar stwem ma te rii”. Do pie ro po ło wa lat 60. to
po czą tek wiel kiej przy go dy ma lar skiej te go
twór cy, w któ rej zna czą cą ro lę od gry wał ir -
ra cjo na lizm, ma gia, sym bo lizm, ada pta cja dla
po trzeb sztu ki teo rii mod ne go wów czas
Car la Jun ga. Nie wy star cza ło Urba no wi czo -
wi wy łącz nie płót no i pędz le – się gał po pió -
ro, pi sząc ese je za rów no z teo rii sztu ki,
jak i o psy chi ce, prze ży ciach, prze kra cza niu
do tąd nie prze kra czal ne go, co uzu peł nia ło je -
go ma lar skie re ali za cje, by ło do peł nie niem
je go oso bo wo ści. In te re so wa ły go sta ny
ha lu cy na cyj ne i nar ko tycz ne twór cy – eks -
pe ry men to wał na wła snym or ga ni zmie,
no tu jąc w ob ra zach swo je wi zje, sta ny i psy -
cho de licz ne przy wi dze nia. 

Po ko lej nych do świad cze niach z gru pą ma -
la rzy „Ar kat”, w 1967 ro ku za wią zał gru pę
One iron. Po dą ży li w tę stro nę prócz sa me -
go Urba no wi cza wspo mnia ni już ar ty ści:
Broll, Wa niek, Ha lor, Sta nek. 

Spo tka nia od by wa ją ce się w mi stycz nej
i psy cho de licz nej at mos fe rze w pra cow ni
przy Pia stow skiej 1 gro ma dzi ły nie tyl ko ar -
ty stów. By wa li tu fi lo zof Ta de usz Sła wek czy
po eta i li te ra tu ro znaw ca Ry szard Kry nic ki.
Słyn ne pod da sze, któ re go okna wy cho dzi ły
na głów ną ar te rię mia sta – uli cę Ar mii Czer -
wo nej – by ło miej scem sym bo licz nym, od -
ręb nym, tro chę jak za ka za ny owoc – fa scy -
nu ją cy i ku szą cy atrak cyj no ścią i in no ścią.
Prócz dys ku sji or ga ni zo wał An drzej Urba no -
wicz wer ni sa że i hap pe nin gi, któ re by ły
pre tek stem do dal szych roz wa żań, do po szu -
ki wa nia sen su i ro li sztu ki w roz dwo jo nym
świe cie tam tej rze czy wi sto ści. 

Wszyst ko to dzia ło się w at mos fe rze spe -
cy ficz ne go sa crum, któ re uświę ca ło dzia ła -
nia, by ło ob rzę dem i mi ste rium za ra zem.

W jed nym ze swo ich ese jów za ty tu ło wa -
nym Ser pen ty ny przy wo łał spraw ców je go
no we go spoj rze nia na sztu kę – awan gar do -
wą ga le rię Krzy we Ko ło w War sza wie i po -
stać Ma ria na Bo gu sza, któ ry zresz tą póź niej
sam stał się by wal cem pod da sza przy Pia -
stow skiej. I jesz cze jed na po stać, bez któ rej
ob raz un der gro un do wych Ka to wic był by
nie peł ny: to przy wo ły wa ny rów nież w Ser -
pen ty nach naj słyn niej szy an ty kwa riusz – Jó -
zef Lach, u któ re go An drzej Urba no wicz znaj -
do wał wie le in te re su ją cych go ksią żek,
a sam wła ści ciel w efek cie stał się po sia da -
czem wy ma lo wa ne go na su fi cie an ty kwa -
rycz nej piw ni cy przy Gli wic kiej, w po -
miesz cze niach zaj mo wa nych po ni żej
po zio mu chod ni ka, ob ra zu Urba no wi cza. La -
cha nie ma, Urba no wi cza też. Ten uro dzo ny
w Wil nie ma larz, gra fik, per for mer, skan da -
li sta ar ty stycz ny, uro dził się 1938 ro ku,
zmarł sie dem lat te mu, w 2011 ro ku w Szklar -
skiej Po rę bie – pierw szym ośrod ku bud dy -
zmu w Pol sce. ■
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K
tóż z nas nie zna Fran ken ste ina, ulu bio -
nej po sta ci twór ców hor ro rów. Na kan -

wie po wie ści pod tym ty tu łem po wsta ło wie -
le dzieł li te rac kich, ekra ni za cji fil mo wych,
w tym na wet ko me dii. Aby opo wie dzieć tę
hi sto rię mu si my zro bić ma łą wy ciecz kę
w cza sie, a mia no wi cie prze nieść się
do desz czo we go la ta ro ku 1816.

Po mi mo że był to czer wiec, la to te go ro -
ku by ło wy jąt ko wo chłod ne, a Ma ry Shel ley
prze by wa ła wraz z mę żem nad Je zio rem Ge -
new skim w wil li Dio da ti, gdzie pod czas jed -
ne go ze spo tkań z przy ja ciół mi padł po mysł
by czas umi lić so bie opo wia da jąc róż ne hi -
sto rie o du chach. To tam po wsta ła kon cep -
cja na pi sa nia po wie ści o eks cen trycz nym dok -
to rze, któ ry tak uwie rzył w moc me dy cy ny,
że po sta no wił rzu cić wy zwa nie nie tyl ko
śmier ci, ale też Bo gu. Usi łu jąc stwo rzyć czło -
wie ka do sko na łe go, stwo rzył po two ra, do dziś
za miesz ku ją ce go w mrocz nych za ka mar kach
ki na i li te ra tu ry gro zy.

Cóż za tem łą czy Ząb ko wi ce Ślą skie,
któ re daw niej na zy wa ły się Fran ken ste in
i po wieść Ma ry Shel ley? Wbrew obie go -
wym teo riom, oka zu je się, że ety mo lo gia ty -
tu łu nie ma nic wspól ne go z na zwą aku rat
tej miej sco wo ści. Zbież ność ta jest obec nie
wy ko rzy sty wa na je dy nie do pro mo cji mia -
sta, w któ rym or ga ni zo wa ny jest fe sti wal
gro zy i hor ro ru pod na zwą „Week end
z Fran ken ste inem”. Ist nie je też oso bli we mu -
zeum, w któ rym mo że my zo ba czyć la bo ra -
to rium sza lo ne go na ukow ca.

Mia sto Fran ken ste in ma jed nak swo ją
mrocz ną hi sto rię, któ ra wy da rzy ła się na -
praw dę. Jak po da ją kro ni ki w 1607 ro ku
w mie ście wy bu chła epi de mia, w cza sie któ -
rej zmarł co trze ci je go miesz ka niec. Jak się
oka za ło, przy czy ną tak wiel kiej umie ral no -
ści by ła prze stęp cza dzia łal ność miej sco -
wych gra ba rzy, któ rzy ze zwłok pre pa ro wa li
śmier cio no śny pro szek, któ ry do sy py wa li
w karcz mach do wi na i in nych trun ków.
Ślad po tym in cy den cie za cho wał się w kro -
ni kach mia sta, gdzie mo że my prze czy tać:
„(…) 10 wrze śnia 1606 ro ku aresz to wa no
dwóch ząb ko wic kich gra ba rzy – Wa cła wa
Förste ra, gra ba rza od 28 lat i je go po moc -
ni ka Je rze go Fre idi ge ra po cho dzą ce go ze
Strze go mia, z po wo du mie sza nia i pre pa ro -
wa nia tru cizn. Obaj zo sta li wy da ni przez pa -
rob ka Förste ra. Dnia 14 wrze śnia zo stał
aresz to wa ny nie ja ki We iber – by ły wię zień
i trze ci gra barz – Kac per Schle ini ger,
a 16 wrze śnia aresz to wa no 87-let nie go że -
bra ka Kac pra Schet t sa – wszyst kich pod za -
rzu tem tru cia i roz prze strze nia nia za ra zy.
4 paź dzier ni ka od pro wa dzo no do wię zie nia
Zu zan nę Maß – cór kę zmar łe go urzęd ni ka
miej skie go Schu ber ta, jej mat kę – Mag da -
le nę Ur szu lę, obec nie żo nę gra ba rza Schle -
ini ge ra oraz Mał go rza tę – żo nę że bra ka
Schet t sa (…) Ci po tor tu rach w śledz twie ze -
zna li, że spo rzą dza li za tru ty pro szek i ten -
że kil ka ra zy w do mach roz sy py wa li, pro gi,
ko łat ki i klam ki u drzwi sma ro wa li, przez co
wie lu lu dzi za tru ło się i po umie ra ło. Po za tym
w do mach skra dli wie le pie nię dzy, a tak że
ob dzie ra li tru py, za bie ra jąc im opoń cze.
Tam że z ko ścio łów kra dli ob ru sy z oł ta rzy”.

Na li ście za rzu tów by ły licz ne be stial stwa
oraz czy ny lu bież ne a tak że bez czesz cze nie
zwłok. Pro ces, któ ry od był się 20 wrze -
śnia 1606 ro ku (we dług „An na les Fran ko ste -
nen ses” 4 paź dzier ni ka), wy ka zał wi nę
oskar żo nych. Zo sta li ska za ni na śmierć
przez oka le cze nie i spa le nie żyw cem.

Śląskie
ta jem nice cz. 9

Mroczna historia z Ząbkowic Śląskich

Nie do koń ca jed nak hi sto ria Wik to ra
Fran ken ste ina jest tyl ko fik cją li te rac ką bo -
wiem praw dzi wy za mek Fran ken ste ina ist -
nie je, choć aku rat nie w Ząb ko wi cach Ślą -
skich. Nie ja ki Jo hann Kon rad Dip pel, ży ją cy
na prze ło mie XVII i XVIII wie ku, za ło żył la -
bo ra to rium do pro wa dze nia dzi wacz nych eks -
pe ry men tów w zam ku „Fran ken ste in” nie da -
le ko Darm stadt w Niem czech. Dip pel
(rów nież zna ny ja ko Kon rad Fran ken ste in)
po świę cał du żo cza su swo je mu hob by – al -
che mii. Był za fa scy no wa ny ży ciem wiecz -
nym. Do eks pe ry men tów miał uży wać po -
cię tych na ka wał ki czę ści ciał zwie rząt oraz
tru pów ludz kich, któ re go to wał w wiel kich
sło jach. Kie dy oko licz ni miesz kań cy do wie -
dzie li się o dziw nych eks pe ry men tach Dip -
pla, zo stał on wy gna ny z zam ku.

Ząb ko wic ki za mek, no szą cy chwy tli we
mia no „Zam ku Fran ken ste ina” nie wie le
z nim ma wspól ne go. Wznie sio ny
w roku 1321 na miej scu go tyc kie go zam -
ku obron ne go od sa me go po cząt ku nie
miał szczę ścia ani do wła ści cie li ani hi -
sto rycz nych za wi ro wań. W zam ku zbu do -
wa no dwie wie że. Pierw sza z nich, wie -
ża bram na, by ła wie żą kwa dra to wą, dru ga
zaś ko li stą. W zam ko wym dzie dziń cu
po ja wi ły się cha rak te ry stycz ne kruż gan -
ki. By ły to jed ne z pierw szych kruż gan -
ków w Eu ro pie. Po mi mo wie lu wa lo rów
ozdob nych, za mek speł niał tak że cha rak -
ter bu dow li obron nej. Za bu dow ni cze go
zam ku uwa ża się księ cia Ber nar da Świd -
nic kie go, nie speł na pięt na ście lat po ukoń -
cze niu bu do wy obiekt zo stał za sta wio ny
przez księ cia Bol ka II, co skut ko wa ło
w póź niej szym cza sie sprze da żą mia sta

wraz z zam kiem Ka ro lo wi IV. Za mek był
wie lo krot nie ob le ga ny, zdo by wa ny i nisz -
czo ny. Wie lo krot nie też po dej mo wa no
je go od bu do wę, a w 1532 ro ku na po zo -
sta ło ściach śre dnio wiecz ne go zam ku po -
wsta ła re ne san so wa re zy den cja. Obiekt
prze trwał woj ny hu syc kie, jed nak nie speł -
na 200 lat wy star czy ło, by za mek zo stał
po rzu co ny i opusz czo ny. Po żar z ro -
ku 1784 przy pie czę to wał je go upa dek. Za -
mek po padł w cał ko wi tą ru inę.

Nad ząb ko wic kim zam kiem cią ży dziw -
ne fa tum – po mi mo upły wu stu le ci nikt ni -
gdy go nie od bu do wał. Ja ko nie licz ny za -
by tek tej kla sy, umę czo ny przez upływ
cza su, drę czo ny przez lu dzi po my sła mi
na lo kal ny biz nes nisz czał przez dłu gi czas.
Za mek zwie dza łam wie lo krot nie, naj mi lej
wspo mi nam okres, gdy był za kra to wa ny,
a je go pod zie mia sta ły otwo rem po tym jak
zre zy gno wa no z im prez fol ko wych na dzie -
dziń cu. Zruj no wa ny, a jed nak go ścin ny,
szcze gól nie w bez chmur ne no ce, gdy moż -
na by ło po dzi wiać je go ma je stat w bla sku
gwiazd. Nie mniej jed nak obec nie trwa
pod ję ta w 2012 ro ku pró ba od bu do wy
zam ku. Za byt ko wa bu dow la prze szła do -
tych czas trzy eta py re mon tu, któ ry zo stał do -
fi nan so wa ny przez Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go kwo tą 200 ty -
się cy zło tych. ■

Julia Montewska – 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”.

JULIA MONTEWSKA
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B
ar dzo lu bię wspo mnie nia. Ta for ma w po rów na niu do pa mięt ni ków, dzien ni ków
czy kro nik po zo sta wia pi szą ce mu uchy lo ną furt kę na ula ty wa nie w świat fan ta -

zji i zo sta wia nie za so bą wspo mnień nie wy god nych. War to się za sta no wić, ja kie wspo -
mnie nia przy cho dzi nam so bie przy wo łać naj ła twiej? Są dzę, że są to – po pierw sze – te
prze ra ża ją ce, eks tre mal ne dla nas (wte dy, kie dy się wy da rzy ły) i – po dru gie – te naj -
mil sze. Pierw sze sie dzą w mó zgu jak drza zga. Są swo istym me men to – po win ny nas
chro nić przed po now nym wpad nię ciem w po dob ne ta ra pa ty, a te dru gie ko ją ce, bar -
dzo po ma ga ją żyć.

We „Wspo mnie niach urwi sa” sta ra łem się przed sta wić ów cze sne zda rze nia wi -
dzia ne ocza mi kil ku let nie go dziec ka. To są wspo mnie nia sprzed 83 lat, więc mam
na dzie ję na uprzej mą wy ro zu mia łość czy tel ni ka i na ła ska we roz grze sze nie, gdy bym
jed nak coś po krę cił czy prze krę cił. 

NIE UDA NA WI GI LIA !RE LA CJA MA MY"

Jest dzień wi gi lij ny 1935 ro ku. Słoń ce za raz bę dzie za cho dzić. Naj da lej za go dzi -
nę za bły śnie pierw sza gwiaz da. Mo ja ma ma od ra na przy go to wu je ko la cję wi gi lij -
ną. Od ra na tak że są w do mu go ście – przy je cha li bra cia ma my ze swo imi żo na mi
i dzieć mi. Ra zem oko ło dwu dzie stu osób. Ma ma skar ży się cio ci Bro ni, że nie ma
już sił i że wi gi lii chy ba nie bę dzie. Je dy nie cio cia Bro nia, któ ra sa ma ma dwo je dzie -
ci, ro zu mie ma mę i włą cza się do po mo cy. Po za nią żad na ze szwa gie rek nie ru szy
się z krze sła, że by po móc. Sie dzą na we ran dzie i plot ku ją. We ran da peł ni u nas ro -
lę sa lo nu. Jest prze szklo na z trzech stron, ma dłu gość je de na stu me trów i sze ro kość
sze ściu. Na par te rze znaj du je się iden tycz ne po miesz cze nie.  

Te dwie we ran dy to przy szłe po ko je do re ha bi li ta cji i wy po czyn ku dla pa cjen tów
bu do wa ne go przez ta tę szpi ta la psy chia trycz ne go. Na ra zie go to we są tyl ko one oraz
za ple cze go spo dar cze – chwi lo wo wy ko rzy sty wa ne przez nas. Szpi tal wła ści wy bę -
dzie się mie ścił w po bli skim bu dyn ku, któ re go bu do wa ma ru szyć za dwa la ta. Nie -
ste ty ro bót ni gdy nie roz po czę to, a bu do wa i na sze go bu dyn ku też nie zo sta ła do -
pro wa dzo na do koń ca. Przy czy ny by ły dwie, ale każ da z osob na tez by wy star czy ła.
Pierw szą by ła fi nan so wa na iw ność ta ty i je go bez gra nicz na wia ra w to, że wszy scy
lu dzie ma ją wo bec nie go uczci we za mia ry (co mo że dzi wić zwa żyw szy, że był po -
li cjan tem), dla te go każ dy, kto tyl ko chciał go na cią gnąć, na cią gał go, jak tyl ko chciał.
Dru ga przy czy na – już bez wy raź nej wi ny ta ty – to wy buch woj ny. Jak by ło, tak by -
ło, grunt że my, dzie ci, po zy ska li śmy nie ty po wy dom, z któ rym ża den nie mógł się
rów nać – po we ran dach moż na by ło jeź dzić ro we ra mi (i to cał kiem szyb ko), nie mó -
wiąc już o gra niu w prze róż ne in ne gry ru cho we, jak na przy kład w ciu ciu bab kę czy
w cho wa ne go.  

Wróć my jed nak do wi gi lii. Ciot ki nie po ma ga ły ani wów czas, ani zresz tą ni gdy póź -
niej. Po zwa la ły się ła ska wie ob słu gi wać, co zresz tą ma ma bez szem ra nia ro bi ła.  

Dal szy ciąg tych bar dzo dla mnie istot nych wy da rzeń wy glą dał tak: ma ma pod -
nio sła z pie ca ku chen ne go du żą wa zę go rą cej zu py grzy bo wej i skie ro wa ła się z nią
do po ko ju. Nie do tar ła jed nak do sto łu, za bra kło dwóch, trzech me trów – w pew -
nym mo men cie od rzu ci ła wa zę i przy kuc nę ła, a ja ko rzy sta jąc z oka zji wy sko czy -
łem gło wą do przo du, pro sto na dy wan (mia łem już wte dy sie dem mie się cy, więc
wy czyn był tyl ko ta ki so bie). Po tem po wsta ło za mie sza nie, w wy ni ku któ re go mniej
wię cej w cią gu go dzi ny dom opu sto szał.

TO NIE BY ŁA WI GI LIA !WER SJA TA TY"

„Po wiedz, jak masz na imię? No jak? To mek, praw da? A wi dzisz: masz do wód.
Uro dzi łeś się 21., w świę te go To ma sza i ta kie da li śmy ci imię. Ja wiem naj le piej!”  

Ta ta za wsze wszyst ko wie naj le piej, tyl ko po tem oka zu je się, że to ma ma ma ra -
cję. Wte dy aku rat uczest ni czył w ja kimś kur sie dla po li cjan tów i o tym, że ma dru -
gie go sy na (a w rze czy wi sto ści czwar te go), do nio sła mu cio cia Bro nia.  

Był on, jak to się te raz cza sa mi mó wi, „czło wie kiem za ba wo wym” – prze pa dał
za ko bie ta mi i uwiel biał ro bić bliź nim prze róż ne ka wa ły. Na przy kład oświad cza -
jąc się ma mie nie wspo mniał, że ma już dwóch sy nów z in ną pa nią. In ny dow cip,
o tym jak wy strze lił z pi sto le tu nad uchem pew ne go mło de go du chow ne go, opo wiem
nie ba wem. Wspo mnę jesz cze, jak to pew ne go ra zu przy siadł się do pa na sie dzą ce -
go na ław ce w Par ku Po nia tow skie go. Czło wiek czy tał so bie spo koj nie „Ro bot ni -
ka”, bę dąc cał ko wi cie nie świa do mym te go, co go za chwi lę mia ło spo tkać, a ta ta
wy jął z kie sze ni wiecz ne pió ro, przy ło żył do je go ło pat ki i po wie dział spo koj nie:
„Dro gi pa nie, to jest pi sto let. Pro szę odło żyć ga ze tę, wstać, skrzy żo wać rę ce na pier -
siach i idzie my” … Dro gi pan to wszyst ko wy ko nał i tak, z pió rem przy ple cach i z ta -
tą na do kład kę, do tarł spa cer kiem do naj bliż sze go ko mi sa ria tu.  

Gdy wy szło na jaw, że pan ten jest in ten syw nie, acz bez sku tecz nie po szu ki wa ny
ta ta otrzy mał awans i na gro dę. Dow ci py jed nak czę sto lu bią się mścić na ka wa la rzu.
Sie dem lat póź niej – głów nie za ten „ka wał” – ta ta otrzy mał wie lo krot ną ka rę śmier -
ci, bo jak się oka za ło dro gi pan był bar dzo waż nym przed wo jen nym ko mu ni stą. Trze -

TOMASZ DZIANOWICZ
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ba przy znać, że miał czło wiek ogrom ne go pe cha: zdo łał
umknąć Sta li no wi, ale ta cie nie po do łał. Ta wie lo krot ność ura -
to wa ła oj ca po nie kąd. Ska za nych na zwy kłą ka rę śmier ci li kwi -
do wa li nie mal na tych miast, zaś przy tych z ka rą wie lo krot ną za -
sta na wia li się, ja ki jej ro dzaj bę dzie lep szy lub cze ka li
na spe cjal ną oka zję. Przy ta cie kom plet nie zgłu pie li: my śle li,
kom bi no wa li, za sta na wia li się, jak by go tu efek tow nie i wie -
lo krot nie wy koń czyć, aż w koń cu, wy czer pa ni tym my śle niem…
mie li dość! Na stał rok 1956 i z wiel ką ulgą go wy pu ści li.  

Co się jed nak ty czy mo ich uro dzin, to ta ta – jak się rze kło
„gość za ba wo wy” – zu peł nie mnie nie prze ko nał. Wy bra łem
wer sję ma my. Mo że dla te go, że by ła bar dziej ro man tycz na. Jed -
nak ta ci nej nie od rzu ci łem. Do brze jest mieć wy bór: czy ta jąc
ho ro skop, mo gę so bie te raz wy bie rać mię dzy Strzel cem a Ko -
zio roż cem.

PIERW SZE CO PA MIĘ TAM

Cie pły, bez piecz ny pół mrok. Cie pło pły nie z noc nej lamp -
ki, któ rej ża rów ka osło nię ta jest ogrom nym, czer wo nym klo -
szem w ciem ne plam ki. To świa tło i ten klosz bę dę pa mię tał
i wspo mi nał przez wszyst kie la ta – za wsze, kie dy bę dzie mi
trud niej. W po ko ju jest ma ma i jesz cze ktoś. Ma ma wła śnie wró -
ci ła i przy nio sła śmie ją cą się no wą lal kę. Lal ka oka za ła się mo -
ją sio strą. Jest mi ło, jest bar dzo do brze… za sy piam. 

Ten ogrom ny klosz zna la złem po kil ku dzie się ciu la tach wśród
za po mnia nych na stry chu kla mo tów – miał ja kieś pięt na ście
cen ty me trów. To nic, w mo jej pa mię ci na za wsze po zo sta nie
ogrom ny.

JA POŃ CZYK

W ogro dzie od świ tu cu da i dzi wy. Ktoś bar dzo zręcz ny po -
roz pi nał wszę dzie, gdzie tyl ko spoj rzeć, ty sią ce ni tek skrzą cych
się od kro pe lek ro sy. Te raz świe cą ce kro pel ki ga sną jed na po dru -
giej. Już ni tek nie wi dać. Są jed nak, bo co krok przy kle ja mi
się ko lej na do no sa, czo ła, wło sów. Nie jest to faj na za ba wa.
Prze sta ję bie gać po tra wie i wra cam na ga nek do ma my. Sły -
szę jak ma ma wo ła do ta ty: „Hej Pa nie Stój ko wy!” (Ma ma, jak
chcia ła do piec ta cie to za wsze zwra ca ła się do nie go w ten spo -
sób) „Obie ca łeś za bić ko gu ta na obiad – po śpiesz się już pra -
wie po łu dnie!”. Po chwi li za do mem sły chać strzał. Ta ta nie -
sie ko gu ta. Ma ma aż się uno si nad zie mią ze zło ści.

– „Co z cie bie za śled czy? Stój ko wy miał by wię cej ro zu -
mu! – To był mój klej no cik uko cha ny, naj więk sza ozdo ba ogro -
du. Nie do sta niesz obia du! Nie do sta niesz przez ca ły ty dzień!”.
Ta ta stoi ze spusz czo ną gło wą, w rę ku trzy ma wie lo barw ne -
go ja poń skie go ko gu ci ka. Ma ma od bie ra ta cie ko gu ta i bi je nim
ta tę po ple cach. Ta ta ucie ka. Dłu gi smu tek aż do zmierz chu. Ta -
ta wró cił wie czo rem, a wraz z nim dwa na ście cu dow nych ko -
gu ci ków: każ dy in ny, każ dy pięk ny. Prze sie dzie li śmy z ni mi
przez pół no cy w kuch ni, a na za jutrz spa ce ro wa ły po ogro dzie.

Ta ta do stał obiad i wszy scy by li śmy szczę śli wi.  

SZŁA KA RA WA NA

Umi ło wa nie do po dró ży i tę sk no ta za przy go dą tkwią chy -
ba w każ dym czło wie ku, zwłasz cza, kie dy jest się dziec kiem.
Róż ne są spo so by po dró żo wa nia. Do ro śli do po dró ży mu szą
mieć ja kiś po jazd lub przy naj mniej zwie rzę. Dzie ci – nie ko -
niecz nie.  

Nam na sa mym po cząt ku wy star cza ło me ta lo we pu deł ko. Nie
pa mię tam już, po czym: mo że po her ba cie czy ka wie, a mo -
że po ła ko ciach lub ko rzen nych przy pra wach. Pu deł ko to mia -
ło na wszyst kich czte rech bo kach i na po kry wie na ma lo wa ne
sce ny z ży cia ka ra wa ny. Za czy na li śmy za wsze od le we go bo -
ku. Je ste śmy w oa zie. W cie niu palm gru pa Be du inów ob ju -
cza wiel błą dy (mo gli śmy so bie wy brać wiel błą da: mój był za -
wsze ten, któ ry się wła śnie pod no sił). Ze wsząd sły chać
na wo ły wa nia kup ców i po ga nia czy. Po chwi li ka ra wa na
opusz cza oa zę, by na dru gim bo ku (przód) wę dro wać już przez
pu sty nię. Jest to Sa ha ra, oczy wi ście. Wspi na my się w peł nym
słoń cu i prze ogrom nym upa le na ko lej ną i ko lej ną wy dmę. Żar
wy su sza nam usta, a wo dy do pi cia co raz mniej. Wresz cie do -
cie ra my do po śred niej oa zy (bok pra wy). Tu taj mo że my uga -
sić pra gnie nie, na po ić wiel błą dy i do ko nać wy mia ny to wa -
rów – każ dy z nas coś so bie do tej wy mia ny przy go to wy wał.
A tak że – co się zda rza ło bar dzo rzad ko, bo każ dy ko chał swo -
je zwie rzę – za mie nić się wiel błą da mi. 

Na ucze ni mor dę gą dnia po przed nie go, dal szą po dróż (tył
pusz ki) od by wa my no cą. Ta pu sty nia jest in na. W bla sku księ -
ży ca wi dać wzdłuż na sze go szla ku groź ne ska ły i urwi ska. Do -
brze pa mię tam, jak sio stra w któ rymś mo men cie do strze gła
w jed nym ze skal nych za ło mów przy cza jo ne go lwa – wszyst -
kie wiel błą dy sta ły się bar dzo nie spo koj ne, a nam dreszcz prze -
le ciał po ple cach.  

No i po wie lu dniach wę drów ki osią ga my oa zę do ce lo wą (po -
kry wa). Sprze da je my z du żym zy skiem wszyst kie to wa ry i ko -
rzy sta my z uro ków ka ra wan se ra ju. A po wy po czyn ku ku pu je -
my no we, ła du je my je na wiel błą dy iw dro gę po wrot ną!  

„Ha! Ha! Co to za dro ga po wrot na? Znów bę dzie cie szli z le -
wa na pra wo!”  

A gu zik! Od cze go lu stro? Prze no si my pusz kę pod ma mu -
si ne tre mo i już wę dru je my z pra wa na le wo – wra ca jąc do ma -
cie rzy stej oa zy.  

„Ale, ale! Ile ra zy moż na tak wę dro wać tym sa mym szla -
kiem – prze cież za dru gim ra zem by się wam znu dzi ło”.  

I tu się tak że my lisz! Mo że te raz, ma jąc te le wi zję i kom pu -
ter tak by by ło, ale wów czas wy star cza ło zmie nić oświe tle nie,
al bo zmru żyć oczy, al bo by strzej po pa trzeć. Wszyst ko za le ża -
ło od wy obraź ni, do brych chę ci i si ły wo li po dróż ni ków. Za -
pew niam, że za każ dym ra zem dro ga by ła in na. 

KRED KI I NAJ SROŻ SZA KA RA

Do sta li śmy w pre zen cie, nie pa mię tam już od ko go, du że pu -
deł ko kre dek ołów ko wych, umiesz czo nych w dwóch war stwach.
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Na wierz chu pu deł ka był na ma lo wa ny bi wak har cer ski: har -
cerz stał przed na mio tem i wy gry wał ja kiś sy gnał – za pew ne
trą bił na po bud kę, bo w obo zie nie by ło jesz cze wi dać żad ne -
go ru chu. W kom ple cie otrzy ma li śmy też ma szyn kę do ich tem -
pe ro wa nia fir my „Kin der man” (pa mię tam to do sko na le, po -
nie waż na prze ciw na szej po se sji miał du ży ogród i wil lę
fa bry kant o tym sa mym na zwi sku).  

Nie zwłocz nie za czę li śmy tem pe ro wać kred ki: Ze nek krę cił
korb ką, a ja po ko lei wkła da łem na stęp ne. Za ostrzy li śmy wszyst -
kie, ale by li śmy w ta kim tran sie, że nie mo gli śmy prze stać.
Po ma leń kiej na ra dzie po sta no wi li śmy za jąć się czar ną, bo to
prze cież brzyd ki ko lor. Mi ło by ło pa trzeć, jak zni ka ta za ra za!
Po dob ny los spo tkał tę z sze re gu brą zo wych, któ rej od cień bra -
ci szek okre ślił ja ko „sracz ko wa ty”. Fuj! Trze cia po szła po pie -
la ta, bo na co ko mu ta ki ko lor. Gdy bra li śmy się za „krwi ście”
czer wo ną po de szła ma ma i bez sło wa za bra ła nam i kred ki,
i tem pe rów kę. Na gle wszy scy tro je po czu li śmy, że bez tych kre -
dek nic dla nas nie ma sen su, że zo sta li śmy przez ma mę okrut -
nie skrzyw dze ni, że w ogó le żyć się nie chce. By li śmy prze -
ko na ni, że nie ist nie je na świe cie sroż sza ka ra od tej wła śnie.
Jak że się my li li śmy.  

Na ra zie roz po czę li śmy nasz nor mal ny, ma ły cyrk, któ ry zwy -
kle sto so wa li śmy w po dob nej sy tu acji: naj pierw po cie ra nie oczu,
że by by ły czer wo ne, po tem „ryk z trzech grdyk” (tak to okre -
ślał oj ciec), a na ko niec zgod na skru cha na wszyst kich ob li -
czach, po łą czo na ze szcze ry mi prze pro si na mi i obiet ni cą, że
ni gdy wię cej. Jed nak, mi mo rze tel nych sta rań, ma ma po zo sta -
ła nie wzru szo na.  

No, nie by ło ra dy… Wzię li śmy się na ochot ni ka do po rząd -
ków. Naj pierw uprząt nę li śmy gór ną we ran dę, o co ma ma nas
pro si ła od wczo raj, po tem dol ną, któ rą mie li śmy po sprzą tać
przed wczo raj. Po sprzą ta li śmy jed ną i dru gą sy pial nię, pod -
la li śmy wszyst kie kwiat ki i wy czy ści li śmy klat kę ka nar ko -
wi. A ro biąc to wszyst ko ob ser wo wa li śmy, czy ma ma aby nie
mięk nie. Ale nie, nic nie wska zy wa ło na to, że prze ba cze -
nie jest bli skie. Do pie ro gdy przy nie śli śmy dla kró li ków trzy
du że ko sze li ści mle cza na peł nio ne po sa me pa łą ki, ma ma
nam od pu ści ła i od da ła kred ki. Jed nak bez tej faj nej tem pe -
rów ki. Za to z za le ce niem, że ma my wszy scy tro je zgod nie
ry so wać, bo jak wy buch nie naj mniej sza awan tu ra, to się wte -
dy do pie ro na do bre po gnie wa. Na wet nam to przez dłu gi czas
wy cho dzi ło. Za czę li śmy się kłó cić do pie ro po dwóch mi nu -
tach. Po szło o to, że na gle wszy scy, w tej sa mej chwi li, mu -
sie li śmy użyć kred ki fio le to wej. Pierw sza chwy ci ła ją sio -
stra i to nas okrut nie za bo la ło, bo jak to – nie mo gła smar ku la
po cze kać, aż star si po ko lo ru ją swo je, waż niej sze prze cież
dzie ła? Ja wy rwa łem kred kę sio strze, brat mnie; Dzid ka
w bek, ja w krzyk, Ze nek ry czy na nas obo je – no nor mal -
na sy tu acja, jak to jest za zwy czaj w każ dej ko cha ją cej się
ro dzin ce.  

Ale ma ma nie wy trzy ma ła. Przez ca ły dzień bo la ła ją gło -
wa, a do te go przed po łu dniem zro bi ła du że pra nie i by ła zmę -
czo na (tyl ko my, czu łe i wraż li we po cie chy, ja koś te go nie do -
strze gli śmy). Za rzu ci ła więc na ra mio na chu s tę i po wie dzia ła
ci cho: „Od cho dzę, zo sta wiam was”. „Na jak dłu go?” – za py -

ta łem – „Na chwil kę czy na dłu żej?”. Nie od po wie dzia ła, tyl -
ko wy szła z po ko ju.  

Rzu ci li śmy się do okien, że by zo ba czyć do kąd idzie, ale z żad -
ne go okna jej nie zo ba czy li śmy. Na stęp nie prze szu ka li śmy dom,
dre wut nię, strych, piw ni cę – nic, naj mniej sze go śla du ma my.
Usie dli śmy na we ran dzie i za czę li śmy się na wza jem oskar żać.
Każ de z nas z osob na czu ło się anioł kiem, więc to oczy wi ste,
wi nę po no si ła po zo sta ła dwój ka. Krzy cze li śmy tak na sie bie
na wza jem ja kiś czas i zno wu za pa dła ci sza. Zro zu mie li śmy, że
sta ło się coś na praw dę złe go.  

Pierw sza za czę ła pła kać sio stra, po tem za wtó ro wa łem jej ja.
Ze nek do łą czył ostat ni. To nas do bi ło. Że by Ze nek ry czał?...
Toż to mu si być ko niec świa ta – prze cież on ma już pra wie sie -
dem lat! Prze ra że ni prze sta li śmy pła kać. No to jak to te raz bę -
dzie: ta ty nie ma już od wie lu ty go dni, słu żą ca ode szła ty dzień
te mu, te raz znik nę ła ma ma… To kto nam da ko la cję? Prze cież
nie Ze nek, bo nie bę dzie mu się chcia ło – co naj wy żej sam się
bę dzie opy chał, te go by li śmy pew ni.  

No nie mó wi łem… wła śnie się za czy na: „Ze nuś, daj mle -
ka” – pro si sio stra – „chce mi się pić”. „Weź so bie sa ma” – od -
po wia da ko cha ją cy bra ci szek. „Nie wiem, gdzie jest”. „To po -
szu kaj” – udzie la do brej ra dy.  

Zno wu za czy na my pła kać. Ze nek wsta je, bie rze się pod bo -
ki i gro zi: „Bo was zo sta wię!”. Prze sta je my, ale po chwi li zno -
wu w płacz – te raz już na do bre.  

Tak mi ja ją naj dłuż sze dwie go dzi ny w mo im ży ciu.  
Na gle wcho dzi pa ni Ko wal ska, na sza są siad ka. Pa trzy

uważ nie na tę na szą mi ze rię i wy cho dzi. Znów bie gnie my, że -
by zo ba czyć, do kąd idzie. Pa trzy my w kie run ku jej do mu i wi -
dzi my, jak roz ma wia z… na szą ma mą.  

„Ma ma! Ma mu siu!” – krzy czy my wszy scy. Zbie ga my
po scho dach, a przed na mi tur la ją się w dół te cięż kie ka mie -
nie, któ re nam przed se kun dą spa dły z ser ca. Ucze pi li śmy się
ma my, gdzie kto mógł i pro wa dzi my ją do do mu, po dro dze
obie cu jąc, że już do koń ca ży cia bę dzie my naj grzecz niej szy -
mi dzieć mi w ca łej oko li cy (nie ry zy ko wa li śmy wie le, bo w naj -
bliż szej oko li cy oprócz nas, Mar ka, Ste fa na i Staś ka Raj skie -
go, nie by ło in nych dzie ci, a wy mie nio na trój ka to by ły ło bu zia ki
znacz nie gor sze od nas).  

W każ dym ra zie nie pa mię tam w ca łym mo im dłu gim ży ciu
sroż szej ka ry od tej, któ rą otrzy ma łem za owe kred ki.

STO LAT

Koń czy się wrze sień. Imie ni ny ta ty. Od wczo raj zjeż dża ją
go ście. Oprócz ro dzi ny spo ra licz ba po li cjan tów i dwóch du -
chow nych: je den star szy – przy ja ciel ta ty i dru gi mło dy – po -
ma ga star sze mu we wszyst kim i nie od stę pu je go na krok.
Po obie dzie wy nie sio no sto ły do ogro du i dal szy ciąg przy ję -
cia to czył się na ło nie na tu ry. Co chwi la któ ryś z go ści wsta -
je, dzwo ni ły żecz ką o szklan kę i ży czy ta cie sto lat. Pę ka my
z bra tem ze śmie chu. Ze nek ob li czył, że ta ta mu siał by żyć ja -
kieś ty siąc pięć set lat, że by wszyst kich za do wo lić. Ta ta pi je ma -
ło, bo ju tro od ra na ma służ bę. Wszy scy in ni ucztu ją na ca łe -
go: śpie wa ją, tań czą i co chwi lę ktoś ko goś ca łu je, z cze go tak że
ma my nie złą ucie chę.  

Dzień sło necz ny i bar dzo cie pły ma się ku koń co wi. Mó wi -
my wszyst kim grzecz nie do bra noc i ma ma od pro wa dza nas
na gó rę. My cie, pa cio rek i pod koł der kę. Śpi my na gór nej we -
ran dzie. Ja przy oknie, tuż nad drzwia mi dol nej we ran dy. Ze -
nek wszedł raz po tych drzwiach na gó rę, za co do stał od ma -
my cał kiem przy zwo ite la nie. Dzi siaj mam spać z ta tą – uda ło
mi się wy pro sić ten przy wi lej.  

Peł nia, księ życ błysz czy nad la sem Kin der ma na, re chot żab
nie sie od Sta wów Ste fań skie go. Nie chce my spać, ale za sy pia -
my pręd ko mi mo ha ła sów z do łu.

Na gle, w środ ku no cy – kosz mar! Nie mo gę od dy chać, nie
mo gę krzy czeć. Ta ta za ty ka mi usta rę ką i szep ce do ucha, że
mam być ci cho. Mu szę przy rzec. Ki wam po ta ku ją co gło wą. Ta -
ta co fa rę kę – mo gę już od dy chać, ale ciar ki cho dzą mi
po grzbie cie. Ta ta szep ce jesz cze, że za chwi lę bę dzie mu siał
wy strze lić z pi sto le tu i że bym się nie prze stra szył, bo nie je -
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stem już ma łym dziec kiem. Ta ta wyj mu je spod po dusz ki pi -
sto let. Księ życ świe ci te raz z za cho du, od stro ny Pa bia nic, do -
sko na le oświe tla jąc okno, przy któ rym le ży my. Oczy mam wiel -
ko ści spodka. Pa trzę.  

Na pa ra pe cie okien nym po ja wia się naj pierw jed na, a po chwi -
li dru ga rę ka. Po wo li, po wo li, za czy na wy ła niać się gło wa.
W tym mo men cie ta ta strze la i ktoś z krzy kiem spa da do ogro -
du. Oka za ło się, że to pod chmie le ni go ście po sta no wi li prze -
stra szyć so le ni zan ta i naj młod szy z nich (pa dło na mło de go du -
chow ne go) wspiął się po drzwiach, by te go do ko nać. Księ żu lo
tak moc no stłukł so bie za dek, że do od jaz du nie wy du sił z sie -
bie ani sło wa.  

Za rok mo gło by się to skoń czyć znacz nie go rzej, bo wio sną
wy bu do wa no przed wej ściem be to no we scho dy.

GNIAZ DO

Po dob no gdy się zo ba czy ko mi nia rza, to trze ba szyb ko chwy -
cić za gu zik i nim po krę cić. Szczę ście mu ro wa ne. A co do pie -
ro, je śli się uj rzy dwóch na raz!  

Przy je cha ło do nas na ro we rach dwóch ko mi nia rzy. Przy sta -
wi li do dym ni ka dra bi nę i wy leź li na dach. Bar dzo chcie li śmy
zo ba czyć, co tam ro bią, jed nak mi mo próśb nie po zwo li li nam
wejść za so bą. Pa trzy li śmy za tem na ich pra cę z da la, sie dząc
na brzo zie, ale cho ciaż sta ra li śmy się wejść na sam jej czu bek,
nie za wie le by ło wi dać. Dla te go, jak tyl ko pa no wie ko mi nia -
rze od je cha li, po pę dzi li śmy do dym ni ka, że by z bli ska obej -
rzeć efekt ich pra cy. Mie li śmy fart, bo dra bi na na dal sta ła. Pierw -
szy za czął wcho dzić brat. Za trzy mał się na przed ostat nim
szcze blu, wy su nął gło wę po nad właz i za czął się cze muś przy -
glą dać. Za czą łem go po na glać, że by wresz cie wy szedł na dach,
ale do ro bi łem się tyl ko li to ści we go ko pa w czu bek gło wy. Stał
na dal na tym sa mym szcze blu, krę cił gło wą, z wiel kim za in -
te re so wa niem przy glą dał się cze muś i wy raź nie na słu chi wał.
Wresz cie ka zał mi scho dzić i sam ze szedł tak że.  

– Tam jest gniaz do os! Wiel kie i na pew no pu ste, bo nic nie
sły chać. Jest bar dzo du że na praw dę – emo cjo no wał się – Wejdź
i stań tam, gdzie ja sta łem! Po cze kaj! Przy nio sę ci kij. Po czu -
łem się wy róż nio ny i bar dzo dum ny. Pio ru nem wla złem
na przed ostat ni szcze bel. Po my śla łem so bie, że te raz za nic nie
prze pusz czę Zen ka. Ser ce mia łem peł ne wdzięcz no ści dla bra -
ta za oka za ne za ufa nie. Ze nek wró cił i po dał mi dłu gą tycz kę
do gro chu.  

– Spró buj ki jem ode rwać gniaz do od bel ki, tyl ko uwa żaj, że -
by cię ja kaś nie użą dli ła. Ale nic się nie bój, bo gniaz do jest
pu ste. Gdy by cię jed nak coś ugry zło, to za raz złaź, a ja po bie -
gnę po po moc – obie cał tro skli wy bra ci szek. 

Bez tru du zo ba czy łem gniaz do przy le pio ne do kro kwi, nie -
ca łe dwa me try ode mnie. By ło więk sze od mo jej gło wy. Wcią -
gną łem kij i dźgną łem nim z ca łej si ły. Gniaz do jed nak nie by -
ło pu ste! Zdą ży łem jesz cze zo ba czyć, że od pa da i wy jąc to czy
się w mo im kie run ku. Da łem dra pa ka, ale by ło za póź no. W cią -
gu trzech se kund uką si ło mnie ze trzy dzie ści os, a w cią gu ko -
lej nych trzy dzie stu chy ba ze trzy sta. Ucie ka łem po scho dach,
a za mną pę dzi ło w dół to prze klę te gniaz do. Za nim wy bie głem
na po dwór ko, ni cze go już nie wi dzia łem, więc gna łem da lej
na oślep. Wresz cie w coś wy rżną łem i prze wró ci łem się. Nic
mnie nie bo la ło. Pa mię tam jesz cze, że pró bo wa łem ob jąć rę -
ka mi gło wę, ale by ło to nie wy ko nal ne: by ła za du ża lub mia -
łem za krót kie rę ce. Po tem stra ci łem przy tom ność.  

Oprzy tom nia łem po kil ku na stu go dzi nach. Ma ma po wie dzia -
ła, że zu ży ła na mnie litr octu oraz wia dro zsia dłe go mle ka. Osta -
tecz nie nic mi się nie sta ło i po kil ku dniach by łem jak no wy.  

I jak tu, moi dro dzy, nie wie rzyć ko mi nia rzo wi? Zwłasz cza,
je śli jest ich dwóch.

NA RESZ CIE WOJ NA!

Przez sen sły szę głos ma my. Jest ja kiś in ny niż zwy kle.
„Dzie ci, po bud ka! Na tych miast wsta wać! Ubie raj cie się

szyb ko!”. Otwie ram oczy – to ma ma, ale nie tyl ko głos, lecz
i sa mo bu dze nie jest in ne. I wy gląd ma my też. Ma łzy w oczach,
a w gło sie sły chać strach. Ma łe mu dziec ku ta ki strach udzie -
la się od ra zu. Za czy nam pła kać, sio stra też. Brat ro bi w na -
szym kie run ku „strasz ną mi nę”: wsa dza wska zu ją ce pal ce
do uszu, prze krę ca dło nie i au to ma tycz nie wy su wa ję zyk, ze -
zu jąc przy tym okrop nie. Bar dzo z sio strą tej mi ny nie lu bi -
my. Prze sta je my ry czeć. Ze nek py ta: „Co się sta ło, ma mu siu?”
Ma ma za trzy mu je się w drzwiach: „Ma my woj nę, dzie -
ci”. I wy cho dzi z po ko ju.  

Woj na! Sło wo to jest nam do brze zna ne i tak na praw dę nie
mo gli śmy się z bra tem tej woj ny do cze kać. Ka ra bi ny, pi sto -
le ty, ar ma ty, czoł gi, sa mo lo ty, i wszyst ko to bę dzie strze lać,
i... my też so bie z te go po strze la my! Jed no nas tyl ko mar twi -
ło – po dob no woj na mia ła się bar dzo szyb ko skoń czyć… Wszy -
scy wuj ko wie i zna jo mi ro dzi ców tak twier dzi li. Tyl ko ta ta był
in ne go zda nia. Gdy pew ne go ra zu pod czas obia du po wie dział,
że we dług nie go woj na mo że po trwać kil ka lat, to go wszy -
scy za krzy cze li wo ła jąc, że się nie zna, ale my z bra tem po -
pu ka li śmy się na to w czo ło (ma się ro zu mieć każ dy w swo -
je) – nasz ta ta jest po li cjan tem, ma w sza fie ga lo wy mun dur
i czap kę z dasz kiem, a przede wszyst kim wiel ki  pi sto let, więc
kto się mo że le piej znać na woj nie od nie go? No kto? Prze -
sta li śmy się mar twić. 

Jesz cze ni gdy tak szyb ko nie by li śmy ubra ni. Sio stra pro si:
„Ze niu, za mknij okno, bo psco ły mi wle cą do łó ska!” (Bar dzo
się boi pszczół od cza su, jak na jed nej usia dła). Brat słu cha przez
chwi lę i mó wi: „To nie pszczo ły, to trzmie le bu czą, ty dur na!”
Pod cho dzi jed nak do okna, pa trzy i pę dem wy bie ga z sy pial -
ni. Nie cze kam ani se kun dy i go nię za nim. Przed do mem sta -
ję jak wry ty. Wy so ko na nie bie prze la tu ją dzie siąt ki sa mo lo -
tów, po tem na stęp ne i na stęp ne. Bu czą na praw dę jak trzmie le
i le cą w kie run ku gó ry „z któ rej Łódź wi dać”...  

Jest faj nie! War to by ło cze kać.

UŚMIECH BAB CI

Tuż przed wy bu chem woj ny przy je cha ła do nas bab cia Aniel -
cia. Le d wo przy je cha ła, to za raz umar ła.  

Ba li śmy się tro chę bab ci, bo za wsze wszyst ko by ło na niej
czar ne: i su kien ka, i swe te rek, i bu ty, i ka pe lusz. A tak że poń -
czo chy, któ re no si ła na wet, kie dy by ło go rą co. Tyl ko wło sy mia -
ła bia łe jak mle ko. Bab cia by ła za wsze jed na ko wo po waż na i ni -
gdy się nie uśmie cha ła. Pew ne go ra zu Ze nek, któ ry już
do brze i du żo czy tał, po ka zał nam w „Pło mycz ku” ilu stra cję
do baj ki. Przyj rze li śmy się ob raz ko wi i na wet sio stra doj rza -
ła po do bień stwo, bo wy krzyk nę ła: „O, bab cia Nel cia!”.
Od tam tej po ry bab cia Aniel cia zo sta ła dla nas Bab cią Ja gą.  

No i Bab cia Ja ga umar ła. Zro bi ło się strasz ne za mie sza nie.
Bab cia miesz ka ła na Choj nach i tam mia ła nie tyl ko wy ku pio -
ne miej sce na cmen ta rzu, ale tak że za pła co ną już wcze śniej wy -
twor ną trum nę. Na le ża ło ją za tem jak naj szyb ciej od wieźć do do -
mu. Ale jak? Tram waj nie wcho dził w ra chu bę, tym bar dziej
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że do bab ci je cha ło się z prze siad ką na Gór nym Ryn ku. Sta -
nę ło na tym, że tę po dróż od bę dzie bab cia do roż ką. Wu jek Jó -
zek zna lazł do roż ka rza, któ ry za so lid ną za pła tą nie za uwa żył,
że jed na z je go pa sa że rek jest bar dzo mil czą ca i po są go wo
sztyw na. Bab cia za ję ła miej sce na tyl nym sie dze niu po mię dzy
mną i Zen kiem, na prze ciw usia dła ma ma z na szą sio strą, a wu -
jek Jó zek obok do roż ka rza. Ru szy li śmy.  

Z po cząt ku wszyst ko prze bie ga ło, jak na le ży. Bab cia sie dzia -
ła ze sto sow ną dla jej wie ku god no ścią. Jed nak na Czar nej Dro -
dze, zna nej z nie zli czo nej ilo ści dziur, na bra ła nie by wa łe go wi -
go ru. Za czę ła pod ska ki wać na znacz ną wy so kość i za każ dym
ta kim pod sko kiem pró bo wa ła usiąść to na mo im, to na bra ta
ko la nie. Trzy ma li śmy bab cię moc no pod rę kę i by li śmy bar -
dzo, ale to bar dzo wy stra sze ni. Mi mo tak wiel kie go pie tra, mo -
że uda ło by się nam w koń cu upil no wać ją do sa me go do mu,
gdy by nie to, że w pew nej chwi li sio stra za czę ła krzy czeć: „Pa -
trz cie, pa trz cie! Ja ga się śmie je!”  

Spoj rze li śmy na Ja gę i rze czy wi ście: mia ła otwar te oczy
i uśmie cha ła się od ucha do ucha. Te go mie li śmy już z bra tem
do syć – wy sko czy li śmy z do roż ki i za żad ne skar by świa ta nie
zga dza li śmy się je chać da lej. Skoń czy ło się na tym, że obok
bab ci usie dli wu jek i ma ma, a ja z bra tem obok do roż ka rza. Sio -
stra po ło ży ła się sa ma na przed nim sie dze niu i wkrót ce za snę -
ła. Zer ka łem od cza su do cza su na bab cię. Uśmie cha się nie -
ustan nie, ma ło te go – w pew nej chwi li spo strze głem, że ze
śmie chu trzę sie  się jej bro da.  

Nie ma co, ta po dróż zde cy do wa nie się bab ci po do ba ła!

SA DZI MY LAS

Prze gra li śmy woj nę! Jest nam wstyd i przy kro. Tym bar dziej
że tak na praw dę to w ogó le tej woj ny nie wi dzie li śmy. Na wet
żad ne go żoł nie rza jak do tej po ry – ani pol skie go, ani nie miec -
kie go. Tyl ko sa mo lo ty le cia ły, ale bar dzo wy so ko i ża den nie
spadł, cho ciaż bar dzo się sta ra li śmy, strze la jąc do nich z bra -
tem i ko le ga mi z cze go tyl ko się da ło – na wet z praw dzi wej
wia trów ki, wiel kiej du my Mar ka Ko wal skie go. Mie li śmy tak -
że żal do oj ca: za miast po za bi jać wszyst kich Niem ców,
to – jak mó wi ma ma: „wy je chał so bie do Ru mu nii i mu szę się
o wszyst ko mar twić sa ma”. A prze cież sa mi wi dzie li śmy, jak
jed nym strza łem za bił ma łe go ko gu ta, więc ża den du ży Nie -
miec nie mógł by na wet ma rzyć, że uj dzie z ży ciem.  

Nie mo że my te go zro zu mieć ani prze bo leć. Ca ły mi dnia mi
ba wi my się w woj nę i nam idzie o wie le le piej: Niem cy już ze

sto ra zy po nie śli klę skę (tym ła twiej przy cho dzi ło Po la kom zwy -
cię stwo, że Niem ca mi by li śmy za wsze ja z sio strą, a Po la ka -
mi Ze nek, Ma rek i Ste fan).  

Za ba wa za ba wą, aż tu na gle przy szła do nas pra ca. Ad mi -
ni stra cja nie miec ka nie mo gła ścier pieć, że do oko ła ty le nie -
użyt ków. Nam się one bar dzo po do ba ły, bo mie li śmy mnó stwo
miej sca do za ba wy: tu gru sza, tam krzak lesz czy ny, tam znów
ku pa ka mie ni, obok ja ło wiec, pa rę kro ków od nie go kil ka brzó -
zek. A przy uli cy So sno wej naj więk szy na świe cie gąszcz tar -
ni ny, po prze pla ta nej gło giem, oży na mi i po krzy wa mi – cu dow -
ne miej sce na azyl, z któ re go czę sto ko rzy sta li śmy.  

Pew ne go dnia od sa me go ra na za ro iło się na tych nie użyt -
kach od lu dzi i ko ni. W cią gu jed ne go, je dy ne go dnia za ora -
no wszyst ko, dzie siąt ki hek ta rów. Wcze śniej na słu pach roz -
le pio no ob wiesz cze nie, że wszy scy, któ rzy nie pra cu ją (a tak że
dzie ci od lat sze ściu) ma ją się na za jutrz po or ce sta wić o go -
dzi nie dzie wią tej w miej scu tym a tym i za brać ze so bą wo dę
do pi cia. Dla nas ozna cza ło to skrzy żo wa nie uli cy So sno wej
(obec nie Ra duń ska) z Pi ra mo wi cza (obec nie Al ta no wa).
Za spóź nie nie gro zi ła grzyw na.  

Sta wi li śmy się punk tu al nie. Wszyst ko by ło już przy go to wa -
ne. Każ dy do stał wo re czek oraz za ostrzo ny ko łek. W wo recz -
kach by ły ma lu teń kie drzew ka. Ja i ma ma mie li śmy sa dzić brzo -
zy, a Ze nek dę by. Za da nie by ło ta kie: na le ża ło zro bić
na grzbie cie po mię dzy bruz da mi dziur kę koł kiem, wsa dzić sa -
dzon kę, ugnieść zie mię do oko ła niej, od mie rzyć od sa dzon ki
od le głość dłu go ścią koł ka, zro bić koł kiem ko lej ną dziur kę, wsa -
dzić sa dzon kę, ugnieść zie mię, od mie rzyć, zro bić dziur kę,
wsa dzić, ugnieść, od mie rzyć… I tak do po łu dnia. Za da nie Zen -
ka by ło nie co in ne – je mu ko łek słu żył tyl ko do ro bie nia dziur -
ki. Od le głość (pięć dzie siąt kro ków) od mie rzał no ga mi – ro bił
dziur kę, wsa dzał sa dzon kę dę bu, ugnia tał i od mie rzał na stęp -
ną pięć dzie siąt kę.  

W po łu dnie pół go dzin na prze rwa na po si łek i da lej to sa mo,
do pią tej. In ni sa dzi li ja wo ry, li py, gra by, lesz czy nę – każ dy
w okre ślo nym rzę dzie i po usta lo nych ilo ściach kro ków.
W in nych kwar ta łach sa dzo no wy łącz nie so sny al bo to po le.
Trud no uwie rzyć, ale w prze cią gu dwóch dni prze sta ły ist nieć
na sze ko cha ne nie użyt ki. Za to po wstał las. Te raz  jest to już
praw dzi wa pusz cza.  

Jed nak wyż szość la su nad nie użyt ka mi zro zu mia łem znacz -
nie póź niej. Na ra zie chcia ło mi się pła kać. A przy oka zji po -
zna łem spraw ność i sku tecz ność nie miec kiej or ga ni za cji pra -
cy – czy li coś, co do dzi siaj jest mi or ga nicz nie ob ce i bez cze go
ży je mi się do brze. A na wet co raz le piej.

■
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D
ra ma tur gia gier spor to wych, do któ -
rych za pra sza się ze spo ły lub atle tów

star tu ją cych na wła sny ra chu nek, wy ma ga
spryt ne go, umie jęt ne go stop nio wa nia na pię -
cia. Naj ła twiej to osią gnąć, gdy naj lep si, naj -
le piej ro ku ją cy, sto czą ze so bą po je dyn ki
w ostat niej fa zie tur nie ju i w je go fi na le,
wcze śniej po ty ka jąc się ze współ za wod ni -
ka mi po ten cjal nie słab szy mi. Wy star czy
u pro gu ry wa li za cji przy dzie lić uczest ni kom
nu me ry, usta wić od pierw sze go do ostat nie -
go, roz sta wić – usta lić hie rar chię i ocze ki -
wać jej po twier dze nia po wy ga śnię ciu za -
wo dów. Tak dzie je się od daw na w te ni sie.
For mu ły po dzia łu na sil niej szych i słab -
szych, prze strze ga się tak że ukła da jąc ze staw
dru żyn w gru pach mi strzostw pił kar skich
bądź siat kar skich. W zjaz dach, sla lo mach
i sko kach na nar tach naj lep si wkra cza ją
do wal ki na koń cu. I za wsze li der wy ści gu
ko lar skie go wy ru sza ostat ni na tra sę eta pu
jaz dy na czas. 

Po rząd ko wa nie ko lej no ści wkra cza nia
do wal ki za wod ni ków jest jed nak nie zbęd -
ne, aby do ko nał się jesz cze in ny, sil nie za -
ko rze nio ny w kul tu rze spor tu, zwy czaj.
Wszyst kie gry szta fe to we – na bież ni, ale
rów nież na pły wal ni al bo na tra sie wy zna -
czo nej nar cia rzom – na zy wa ne są roz staw -
ny mi. Po do bie gnię ciu pierw sze go re pre zen -
tan ta dru ży ny do li nii za my ka ją cej
wy zna czo ny mu dy stans lub po do tknię -
ciu – w ge ście wy czer pa nia frag men tu ry wa -
li za cji – kra wę dzi ba se nu, do wal ki wkra cza -
ją part ne rzy. Ak to rów w ze spo le jest
za zwy czaj tyl ko czte rech. Mo że dla te go, że
na po dium dla naj dziel niej szych nie prze wi -
dzia no zbyt wie le miej sca – a mo że i prze -
ni kli wie wy ro ku jąc, by za wo dy nie trwa ły
zbyt dłu go i nie znu dzi ły wi dow ni. To ogra -
ni cze nie, ta za po bie gli wość, nie wąt pli wie jest
wspól na dla spor tu i ży cia ja ko ta kie go. 

W Szta fe cie Ta de usza Ki jon ki moż li wy
sta dion jest uni wer sal ny, da ny każ de mu. Do -
strze ga my jed nak ko niecz ne za strze że nie,
na po mnie nie, prze stro gę. Otóż ry tu ał za wo -
dów – dzie ją cych się w cza sie te raź niej -
szym – nie ma żad nej przy szło ści i trwa zde -
cy do wa nie za krót ko: „Sto isz – gdy klę śnie
na gle u stóp zie mia ca ła. / Je steś – i spa dasz
w mgnie niu w głąb bez den nych szcze lin”.
Coś się za czy na i wła ści wie nie za czy na
wca le – lub okrą że nie wy zna czo ne za wod -
ni ko wi do prze bie gnię cia jest tyl ko złu dze -
niem, na wet na mo ment nie opu ści blo ków
star to wych. Z ta kiej – nie da się ukryć, za -
mknię tej – per spek ty wy zgło sze nie się,
uro dze nie się do za wo dów, do ago nu, jest
w prak ty ce go to wo ścią do przy ję cia ago nii.
Ca ła uro jo na, wy ma rzo na, mo że przez ko -
goś pro ro ko wa na – mo że obie ca na zmy -
słom – ry wa li za cja o sie bie jest ilu zją.
Wszyst kie nie po ko je o wła sny sens, tę sk no -
ty za tym sen sem, wy ci sza okrut ne, re to rycz -
ne py ta nie: „Kto cię tak ośmie lił?”. Za pew -
ne nim to py ta nie pa dło, nim bez pow rot nie
czło wiek upadł, wy da wa ło mu się, że ktoś
bę dzie na nie go ocze ki wał na sta dio nie
i w świe cie, chcia ło mu się wy cią gać rę ce
do in nych lu dzi i – w pew nych, na iw nych
oko licz no ściach – mie rzył dłoń mi od le głość
mię dzy zie mią a gwiaz da mi. Zo stał ośmie -
lo ny, spro wo ko wa ny do ist nie nia, za trzy mał
się bez roz trop no ści w by ciu, ocze ki wa niu,
pra gnie niu, łak nie niu – ani przez chwi lę nie
mo gąc zgłę bić „skąd” je go „głód”. 

A te raz sam jest zgłę bio ny osta tecz -
nie – „Ukrzy żo wa ny mię dzy prze strze nią

i cza sem” – a więc bez li to ści na zwa ny, zde -
ma sko wa ny, po wsze cza sy ob na żo ny, od -
kry ty i za ra zem scho wa ny przed świa tem.
Ży cie to bieg w miej scu i „bez względ na klę -
ska”. Ta ka uro da każ dej prze gra nej i umie -
ra nia, któ re pi sze się lu dziom w licz bie po -
je dyn czej i nie dzie li się przez oso by,
re du ku je czas prze szły i przy szły, li kwi du -
jąc już bez dom ne for my zdań py ta ją cych. 

Ktoś sta nął na star cie, do stał nu mer, ko -
stium, pan to fle z kol ca mi al bo miał po biec
bo so. Był przy go to wa ny do wy ści gu z cza -
sem, chciał po bić wła sny re kord, wy ma zać
z ta bel re kor dy in nych, przy jąć wie niec
zwy cię stwa, a nie ża ło by. Mo że in dy wi du -
al ny, osob ni czy przy pa dek cze goś do wo dzi.
Mo że za gła da licz by po je dyn czej win na
skła niać in nych do re flek sji i z roz wa gą po -
uczać o ni kłych szan sach na ukoń cze nie bie -
gu, ale ja koś nie chce, nie umie – „nie od stra -
szy”. Mi mo że gra w ży cie to je dy nie
„da ro wa ny w mści wym ge ście le targ”, wy -
łącz nie wy gna nie „w kry sta licz ną stre fę mi -
ne ra łów”, gest po na wia ją, nie ustan nie, bez
koń ca, na stęp cy. Nie cier pli wi, nie po go dze -
ni, nie za spo ko je ni, nie uważ ni. 

Czło wie cza dru ży na, każ dy jej skład nik,
skra wek, uła mek, do kądś, a więc w ja kimś
ce lu bie gnie, „pę dzi”. Tro chę to ab sur dal -
na go ni twa, gdyż da się – nie bez pew ne go
lę ku – od ra zu roz po znać na tu rę bie gu, gdyż
do za wo dów zgło si ła się „bro czą ca ludz ką

krwią szta fe ta”. Być mo że za wod ni ków za -
pro szo no na igrzy ska dla ko złów ofiar nych.
Być mo że, nim wy ko na li ja ki kol wiek ruch,
po de rżnię to im gar dła lub uczy ni li to so bie
sa mi. Epi zod „mię dzy prze strze nią a cza -
sem” nic nie zna czy, bo tyl ko krwią zna czy
nie odby tą dro gę. 

Sa mot ność na sta dio nie i w świe cie ma to
wspól ne go ze so bą, że za wsze w pierw szej
ko lej no ści do świad cza jej cia ło. Pró bu je się
te mu cia łu mó wić ba śnie i pi sać o nim ele -
gie, ale po ma ga to w umie ra niu nie wie le lub
wca le. Da ru je się cia łu na chwi lę zmy sły,
wy po sa ża w słuch i wi dze nie, po zwa la do -
ty kać mi ra ży kształ tów, ale to nic nie po mo -
że. „Ociem nia łe mu cia łu” coś mo że się tyl -
ko zwi dzieć, wy da wać. Tak na praw dę sa mo
sie bie nie doj rzy – w tej sa mej mie rze, zgod -
nie z tą sa mą re gu łą – śle pe od uro dze nia,
na ciem ność ska za ne. I tyl ko zie mia, z na -
tu ry ła ska wa, spo koj na i ciem na, go to wa się
cia łu przy słu żyć, przy jąć na no wo – po now -
nie udzie lić go ści ny. Mie sza jąc lo sy i pro -
chy – jak za wsze czy ni ła. 

Bież nia sta dio nu ma osiem to rów, nie kie dy
wię cej. Ży ciu zda rza się po ty kać na wet o nie -
wi docz ne to ry i drżeć przed po cią ga mi, któ re
jesz cze nie opu ści ły pierw szej sta cji. Są po dró -
że, któ rych ni gdy nie zo ba czy my. Są sta dio -
ny, na któ rych prze gry wa my na star cie. Ja koś
ina czej, gdy nie pró bu je my mó wić na sze mu
cia łu ba śni i nie pi sze my o nim ele gii. ■

RYSZARD JASNORZEWSKI

TADEUSZ KIJONKA

Bieg po torach

SZTA FE TA

Sto isz – gdy klę śnie na gle u stóp zie mia ca ła. 
Je steś – i spa dasz w mgnie niu w głąb bez den nych szcze lin. 
Ni gdy dwu gwiazd nie zwią że ni kły wę zeł cia ła – 
Dwu rę ki, skąd ten głód twój, 
Kto cię tak ośmie lił? 

Ukrzy żo wa ny mię dzy prze strze nią i cza sem 
W nie na sy ce niu zwi dzeń a skoń cze niu swo im 
Ktoś ty jest, że bez względ na klę ska nie od stra szy 
Na stęp ców – 
Na wie dzo nych rów nym nie po ko jem. 

To tyl ko da ro wa ny w mści wym ge ście le targ. 
Ze sła nie w kry sta licz ną stre fę mi ne ra łów. 
Do kąd pę dzi bro czą ca ludz ką krwią szta fe ta, 
Zie mio – 
Ty jed na usłuż 
Ociem nia łe mu cia łu. 
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F
i lo zof fran cu ski Lu cien Gold mann
przed śmier cią w ro ku 1970 ar bi -

tral nie, bra wu ro wo i w cha rak te ry -
stycz nym ce re bral nym sty lu twier dził,
iż „Wszy scy zna ją Ro ma na Ja kob so -
na i Clau de Lévi -Straus sa ana li zę
Ko tów Bau de la ire’a” (vi de: L. Gold -
mann: „Ko ty” Bau de la ire’a. Przeł. M.
Dra miń ska -Jo czo wa. „Pa mięt nik Li -
te rac ki” 1973, z. 3, s. 277; wszyst kie
podkr. w ese ju po cho dzą ode mnie, J.
P.). Istot nie, stu dium dwu po wszech -
nie po dzi wia nych wów czas uczo -
nych, za miesz czo ne w kwar tal ni ku an -
tro po lo gicz nym „L’Hom me” (1962,
nu mer stycz nio wo -kwiet nio wy), wy -
wo ła ło la wi nę ko men ta rzy lin gwi -
stów i li te ra tu ro znaw ców z ca łe go
świa ta. W Pol sce ten fun da men tal ny
dla ba dań struk tu ral nych ar ty kuł za -
mie ścił Hen ryk Mar kie wicz w Sztu ce
in ter pre ta cji (R. Ja kob son i Clau de
Lévi -Strauss: „Ko ty” Bau de la ire’a.
Przeł. M. Żmi grodz ka. W t. zb.: Sztu -
ka in ter pre ta cji. Tom I. Wy bór i oprac.
H. Mar kie wi cza. Wro cław 1971,
s. 563-581; cy tu jąc ten prze kład, uży -
wam skró tu SI), a sie dem gło sów po -
le mi zu ją cych z te za mi ro syj sko -ame -

ry kań skie go ję zy ko znaw cy i fran cu -
skie go an tro po lo ga przy niósł „Pa -
mięt nik Li te rac ki” (1973, z. 3, s. 211-
314; cy tu ję ten zbiór ja ko PL). Moż na
bez zbyt niej prze sa dy po wie dzieć,
że wśród mi ło śni ków li te ra tu ry nad -
se kwań skiej Ko ty są tak sa mo po pu -
lar ne – z po wo du wie lo krot nych eks -
pli ka cji i roz bio rów – jak so net
Sa mo gło ski Je ana Ar thu ra Rim bau da. 

Co praw da, Kwia ty zła, gdzie Ko ty
są sia du ją z So wa mi (lub Pu cha cza mi)
ja ko 66 i 67 li ryk to mu, uka za ły się do -
pie ro w ro ku 1857 (dru gie wy da -
nie: 1861), ale oma wia ny so net opu bli -
ko wa ny był 10 lat wcze śniej
w cza so pi śmie „Le Cor sa ire”, a mógł
na wet po wstać ja ko dzie ło 18-lat ka (vi -
de: SI, 565). Jest to waż na in for ma cja,
gdyż chy ba nie na le ży po dej rze wać nie -
sfor ne go ucznia li ce al ne go o ogrom ną
eru dy cję mi to lo gicz ną, fi lo zo ficz ną
czy wręcz ezo te rycz ną! W So wach
wszak bo ha ter ki so ne tu są li tyl ko po -
pu lar ną ale go rią mą dro ści: „Ich za cho -
wa nie jest prze stro gą, / że mę drzec jest
obo wią za ny / brzy dzić się zgieł kiem,
ciż bą mno gą” (Ch. Bau de la ire: Kwia -
ty grze chu. Przeł. Cz. Ko złow ski. War -

Blask Kotów
JERZY PASZEK

B L A S K  A R  C Y  D Z I E Ł
sza wa – Kra ków 1921, s. 110; w cy ta -
tach tom ten ozna czam skró tem CK).
W in nym tłu ma cze niu pta ki prze mie -
nia ją się w pu cha cze, czy li Bu bo bu bo,
ale bły sną ana lo gicz nym prze sła niem:
„Jest dla mą dre go w tym na uka: / Wy -
strze gaj się, jak za dnia pu chacz / Ru -
chu i wrza wy, świa ta pia ny, // Bo pew -
ne, że nie umknie ka ry, / Kto ło wiąc
cień ulot nej ma ry / Miej sce chciał
zmie nić, snem pi ja ny” (Ch. Bau de la ire:
Pu cha cze. Tłum. J. Brzo zow ski. W: Ch.
Bau de la ire: Kwia ty zła. Wy bór: M.
Le śniew ska i J. Brzo zow ski. Re dak cja
i po sło wie: J. Brzo zow ski. Kra -
ków 1990, s. 181). Je rzy Brzo zow ski
kreu je rym ho mo ni micz ny („pia ny – pi -
ja ny”, a pa mię ta my pi sow nię Mic kie -
wi cza – „pja ny”!), któ rym po słu żył się
au tor w Les Chats: „sans fin – sa ble fin”
(„bez koń ca – pia sek drob ny”). 

My ślę, że dla wy go dy Czy tel ni ka dal -
szych wy wo dów, za cy tu ję naj pierw
fi lo lo gicz ny prze kład so ne tu o ko tach,
ozna cza jąc przy oka zji nu me ry ko lej -
nych li ni jek: „1. Ko chan ko wie żar li wi
i ucze ni su ro wi / 2. Lu bią jed na ko
w swej doj rza łej po rze / 3. Ko ty po tęż -
ne i ła god ne, chlu bę do mu, / 4. Któ re
jak oni są wraż li we na zim no i jak oni
skłon ne do bez ru chu. // 5. Przy ja cie le
wie dzy i roz ko szy / 6. Szu ka ją ci szy
i gro zy ciem no ści; / 7. Ereb wziął by je
za swe ru ma ki po grze bo we, / 8. Gdy -
by mo gły do pod dań stwa skło nić swo -
ją du mę. // 9. One przy bie ra ją śniąc
sztucz ne po zy / 10. Wiel kich sfink sów
roz cią gnię tych na dnie sa mot no ści,
/ 11. Któ re zda ją się za sy piać we śnie
bez koń ca; // 12. Ich lę dź wie płod ne są
peł ne iskier ma gicz nych, / 13. A czą -
stecz ki zło ta, tak jak pia sek drob ny, / 14.
Roz gwież dża ją nie wy raź nie ich źre ni -
ce mi stycz ne” (SI, 565). 

Ja kob son ja ko BLA SKI te go li ry ku
wska zu je roz licz ne pa ra le li zmy syn tak -
tycz ne i fo no lo gicz ne ana li zo wa ne go
tek stu: „Pierw szy czte ro wiersz po dob -
nie jak pierw szy trój wiersz za wie ra ją
po dwa zda nia, z któ rych dru gie […]
sta no wi ostat ni wers stro fy i wią że się
z rze czow ni kiem ro dza ju mę skie go
licz by mno giej […] Dru gi czte ro -
wiersz, a tak że dru gi trój wiersz za wie -
ra ją po dwa zda nia współ rzęd ne, z któ -
rych dru gie, z ko lei zło żo ne, obej mu je
dwa ostat nie wer sy stro fy (7-8 i 13-14)
i sta no wi zda nie pod rzęd ne, po wią za -
ne z nad rzęd ny mi przy po mo cy spój ni -
ka” (SI, 567). Są tu też „po wią za nia dia -
go nal ne”, łą czą ce „dwie stro fy
ze wnętrz ne” i prze ciw sta wia ją ce je
stro fom we wnętrz nym (ib.). „Ogól nie
bio rąc tyl ko dwie stro fy ze wnętrz ne ce -
chu je bo gac two przy miot ni ków: dzie -
więć w czte ro wier szu i pięć w trój wier -
szu, pod czas gdy dwie stro fy
we wnętrz ne za wie ra ją ra zem tyl ko
trzy przy miot ni ki” (SI, 568). 
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Lin gwi sta wy od ręb nia z 14 li ni jek so -
ne tu wer sy środ ko we (7 i 8), pi sząc
m.in., iż na gro ma dze nie szorst kich
gło sek „r” w wer sie 7 (jest ich tu 6),
i póź niej sza do mi na cja „l” „wy mow nie
współ gra z przej ściem od ko ta em pi -
rycz ne go do je go ba śnio wych trans fi -
gu ra cji” (SI, 571). Sło wo z mi to lo gii
grec kiej – Ereb – mo że ozna czać pań -
stwo pod ziem ne lub po stać Ere ba,
bra ta No cy: we dle Ma łej en cy klo pe dii
kul tu ry an tycz nej (War sza wa 1988,
s. 235) Ereb, po pierw sze, jest „sy nem
Cha osu, bo giem ciem no ści; z je go
związ ku z sio strą, No cą, na ro dzi ły się
Eter […] i Dzień”; po dru gie – jest to
„pod zie mie, pań stwo pod ziem ne, do -
kąd po śmier ci uda wa ły się du sze
zmar łych”; nb. gdy by li ce ali sta le piej
znał mi to lo gię, to mógł by wy zy skać tu
jak że eu fo nicz ny sy no nim Ha de -
su – Tar tar!). Dla ba da czy so ne tu Ereb
ge ne ru je se rię ali te ra cyj ną (l’hor reur
des ténèbres – co ur siers funèbres; czy li
„gro zę mro ków” – „ru ma ki ka ra wa no -
we”, by użyć od po wied nich spół gło -
sek!)), co „nie omal do pro wa dzi ło
do sko ja rze nia ko tów, bo ha te rów utwo -
ru, z prze ra ża ją cy mi funk cja mi ru ma -
ków po grze bo wych” (SI, 573). Te gry
słów po ety Ja kob son i Lévi -Strauss
uzna ją za „umyśl nie dwu znacz ne”
(ib.). Po in tą wy wo dów lin gwi sty i et -
no gra fa jest te za, iż „dla Bau de la -
ire’a ob raz ko ta jest ści śle zwią za ny
z ob ra zem ko bie ty” (SI, 580), co dla po -
le mi stów sta no wi nie po ro zu mie nie
i nie ocze ki wa ną po mył kę w do cie ka -
niach słyn nych struk tu ra li stów. 

Mi cha el Rif fa ter re, zna ko mi ty ame -
ry kań ski ba dacz sty lu i ro ma ni sta, tłu -
ma czo ny w III to mie an to lo gii Mar kie -
wi cza (Sztu ka in ter pre ta cji w ostat nim
pół wie czu. Wy bór i oprac.: H. Mar kie -
wicz, współ udział: T. Wal las. Kra ków
[2014], s. 345-362), za uwa ża du ży
błąd me to do lo gicz ny swo ich po przed -
ni ków: „Ja kob son i Lévi -Strauss przyj -
mu ją do słow nie sens tech nicz ny ter mi -
nu fe mi ni num – tak, jak jest on uży wa ny
w me try ce i gra ma ty ce – a na stęp nie
przy pi su ją tej for mal nej ka te go rii war -
to ści es te tycz ne, a na wet mo ral ne.
Pró bu ją nam po ka zać, że jest w po ema -
cie pew na dwu znacz ność sek su al na
z mo ty wem an dro gi nii, cze go do wo -
dem ma być ‘pa ra dok sal ny do bór rze -
czow ni ków żeń skich w ro li ry mów mę -
skich’. […] Ta ka idea mo gła przyjść
do gło wy tyl ko spe cja li stom (i przy szła
im!)” (M. Rif fa ter re: Opis struk tur
po etyc kich: dwie pró by ana li zy wier sza
Bau de la ire’a „Ko ty”. Przeł. J. La le -
wicz. PL, 213-214). Rif fa ter re twier dzi,
iż mi łość po ety do ko tów (w to mie
Kwia ty zła są jesz cze dwa in ne li ry ki za -
ty tu ło wa ne Kot) nie ozna cza te go, że
w każ dym ko cie mu si on doj rzeć ki cię!
„Nic nam w Ko tach nie przy po mi na

Ko bie ty. Nie je stem skłon ny przy -
znać, że re ins féconds [lę dź wie płod ne]
jest dwu znacz ne. Po dob nie jak aine [pa -
chwi na], jest to eu fe mizm sto so wa ny
wy łącz nie do okre śle nia mę skiej si ły
roz rod czej, na to miast do okre śle nia
żeń skiej sto so wa ne są: ven tre [brzuch]
lub se in [ło no]. Ko ty i sfink sy ma ją mo -
że cha rak ter an dro gi nii dla lek sy ko gra -
fów, ale w ba da nym kon tek ście ro dzaj
mę ski ko tów jest wie lo krot nie wzmac -
nia ny przez ils i eux, co ur siers [ru ma -
ki] i amis [przy ja cie le]” (PL, 242). 

Ame ry ka nin za uwa ża w dru gim czte -
ro wier szu wy raź ną iro nię po ety. „Ja -
kob son i Lévi -Strauss nie wi dzą te go,
za śle pie ni przez nie istot ne pa ra le li -
zmy. In ni od rzu ca ją ten fakt, po nie waż
upodo ba nie po ety do ko tów czy ni iro -
nię ma ło praw do po dob ną” (PL, 227).
Po mię dzy li nij ka mi 5-6 a 7-8 na stę pu -
je prze skok sty li stycz ny. „Przy ja cie le
wie dzy i roz ko szy” (wers 5) to kli sza
po etyc ka, po rów ny wal na np. z „przy -
ja ciół mi praw dy” (= opo zy cją), „wi -
nem – przy ja cie lem ser ca” (PL, 226-
227). W wer sach 7-8 zde rza my się ze
sty lem pod nio słym, któ ry jed -
nak – przy bliż szym oglą dzie – sta je się
„pa ro dią sty lu he ro icz ne go” (PL, 227):
po spo li te i ła szą ce się do lu dzi ko ty
prze cho dzą me ta mor fo zę, pre ten du -
jąc do „god no ści” współ pra cy z mrocz -
nym ty ra nem Tar ta ru! Ame ry kań ski sty -
li sta wy śmie wa po mysł swo ich
kon ku ren tów w do cie kli wo ści in ter pre -
ta cyj nej o od ręb no ści dwu ostat nich li -
ni jek dru giej kwar ty ny: „Dra ma tycz -
ność pró by, wy my ślo na przez
Ja kob so na i Lévi -Straus sa, jest znacz -
nie prze sa dzo na. Ma my do czy nie nia
li tyl ko z twier dze niem, że ko ty i ciem -
ność są ści śle sprzę żo ne, a na stęp nie
żar to bli wą hi po te zę; w ję zy ku po tocz -
nym mo gło by to być, jak so bie wy obra -
żam, coś w ro dza ju: ‘Ale one lu bią czar -
ność! Prze cież z nich moż na by zro bić
czar ne ko nie Dia bła, no nie? Gdy by nie
to że…”. Ta kim to nem koń czą się
dwa czte ro wier sze oraz iro nią – dla cze -
go? Po nie waż iro nia osią gnę ła swój cel.
[…] jest to iro nia sty lu – spo sób mó -
wie nia cze goś ze szczyp tą so li, któ ry
przy ku wa uwa gę do te go, co się wła -
śnie mó wi” (PL, 229-230). 

A co pi szą in ni po le mi ści? Geo r ges
Mo unin za rzu ca Ja kob so no wi, iż uzna -
je fran cu ską spół gło skę „r” za „fo nem
płyn ny, co jest fo ne tycz ną he re zją”
(PL, 251). Dzi wi się też te mu, że
w sło wie cher chent [szu ka ją] dźwięk
„sz” „miał by uprzy tam niać dzia ła nia
ko tów” (PL, 252; vi de in ci pit mo je go
ese ju, gdzie czte ry ra zy wsta wiam sło -
wa z pa rą „r”, a fra za ta nie wno si sko -
ja rzeń z mru czą cym kot kiem!). Mo unin
na wią zu je też do bio gra fii Ja kob so na:
w Ro sji był kry ty kiem i teo re ty kiem li -
te ra tu ry, a sta jąc się ję zy ko znaw cą, za -

mie nił je dy nie ter min „chwyt”
na „struk tu rę”: w ro ku 1958 daw ny for -
ma li sta stwier dził, że „to pięk ne, po nie -
waż jest ustruk tu ro wa ne. Po nie waż
jed nak wszyst ko jest struk tu rą – wszyst -
ko jest pięk ne” (PL, 253). 

Ro land Po sner za ata ko wał z ko lei
kon cep ty Rif fa ter re’a: je go ana li zy
„czy ta się jak pro to kół ide al nej re cep -
cji wier sza. In ter pre ta tor wy stę pu je
w ro li ide al ne go czy tel ni ka, któ ry in -
for mu je in nych czy tel ni ków, jak po wi -
nien by wy glą dać wła ści wy od biór
da ne go wier sza. Struk tu ra li stycz na
ana li za od bio ru pro wa dzi za tem do fik -
cji su per czy tel ni ka, jak struk tu ra li -
stycz na ana li za tek stu sprzy ja po wsta -
wa niu fik cji su per wier sza” (PL, 273). 

Léon Cel lier w Ko tach wy naj du je
czte ry sy la by or [zło to], po ja wia ją ce się
w wy ra zach or gu eil [du ma, chlu ba],
hor reur, s’en dor mir [za sy piać], par cel -
les d’or [czą stecz ki zło ta] ja ko „czte -
ry zna ki gra nicz ne” (PL, 294). O co tu
cho dzi? W kwar ty nach ko ty są na tu ral -
ny mi zwie rząt ka mi, w ter cy nach zaś
wcho dzą na in ną or bi tę, sta jąc się nad -
na tu ral ne. W pierw szej ter cy nie „Kot
umie ra, aby się od ro dzić”, w dru -
giej – „wy peł nia nie skoń czo ne prze -
strze nie pro mie nia mi i od bla ska mi”
(PL, 294). Po in ta wy wo dów: „Kot -
-Sfinks, Kot -Po eta nie jest ciem nym de -
mo nem, lecz Lu cy fe rem” (PL, 299). 

Ida -Ma rie Fran don py ta in nych ba -
da czy o to, czy mó wiąc ty le o „ru ma -
kach po grze bo wych” Ere ba nie za po -
mnie li przy pad kiem o ru ma kach
słoń ca? Bo wiem „do myśl ne przy wo ła -
nie świa ta no cy, świa ta nie bez pie czeń -
stwa i stra chów, w opo zy cji do jesz cze
bar dziej do myśl ne go świa ta świa tła,
zna ku ży cia, wy wo łu je nie prze bra ne
i pod sta wo we mi ty, ich an ty no mie
i dwo istość” (PL, 309-310). Czy nie -
prze bra ne mi ty pa ni Fran don z ro -
ku 1972 nie za po wie dzia ły książ ki
Mi cha ła Gło wiń skie go z ro ku 1990
pod dwu znacz nym na głów kiem Mi ty
prze bra ne? Wszak re dak tor Gło wiń ski
przy go to wał do pu bli ka cji cy to wa ny
prze ze mnie zbiór! 

Jak wi dać, ilość po my słów na wy ja -
śnia nie pro ste go (po zor nie czy też
istot nie? – oto jest py ta nie!) so ne tu
o ko tach, na pi sa ne go przez li ce ali stę -
-wa ga ro wi cza, jest nie prze bra na, bo
trze ba wszak uwzględ nić do cie kli -
wość tłu ma czy na nie zli czo ną ilość ję -
zy ków, by mieć wy obra że nie o ludz kiej
prze myśl no ści! Do dam tyl ko, ty tu łem
pró by, iż ostat nia ter cy na Ko tów w prze -
kła dzie Cze sła wa Ko złow skie go za czy -
na się wer sem: „W ich pło do wi tych bo -
kach lśnią iskry ma gicz ne” (CK, 109;
nb. jest to wy raź na kal ka z ję zy ka ro -
syj skie go, o czym in for mu je dyk cjo narz
Lin de go)!
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T
om zbio ro wy An to lo gia li te rac ka
skła da się z trzech kom ple men tar nych

czę ści: O An to lo gii (uwzględ nia ją cej
aspek ty teo re tycz ne, hi sto rycz no li te -
rac kie, praw ne), An to lo gie w/po za (kwe -
stie „usy tu owa nia śro do wi sko wo -spo -
łecz ne go” te go ro dza ju pu bli ka cji) oraz
An to lo gie cze go?/czy je? (tu taj w opi sie
waż ne bę dą „te mat i oso ba an to lo gi sty”).
We wstę pie Mag da le na Ko kosz ka i Bo -
że na Sza ła sta -Ro gow ska przy po mi na ją,
że grec kie sło wo an tho logía wy wo dzi się
z ánthos ozna cza ją ce go kwiat oraz „to,
co naj lep sze, naj cen niej sze”. Rze czy wi -
ście, an to lo gia jest „zbio rem kwia tów”,
„bu kie tem”, zgod nie z de fi ni cją ge no lo -
gicz ną – co od no to wu je po szu ku ją cy
słow ni ko wych zna czeń Je rzy Smul -
ski – „zbio rem tek stów li te rac kich lub
nie li te rac kich [...] – względ nie ich frag -
men tów – do bra nych przez wy daw cę
we dług pew nych kry te riów i speł nia ją -
cych okre ślo ne funk cje”. An to lo gie są
po pro stu zbio rem wi zy tó wek, po ręcz -
nym (i pod ręcz nym) ze sta wem tek stów,
któ re od sy ła ją do ca ło ści kon kret ne go
dzie ła, cza sa mi zaś wy star cza ją dzię ki
swo jej re pre zen ta tyw no ści, a wte dy
mo że my na nich po prze stać świa do mi
nie ko niecz no ści dal szych po szu ki wań. 

We dług zna nej dia gno zy Wła dy sła wa
Ta tar kie wi cza „epo ka na sza jest epo ką
an to lo gii”, czy tel nik li czy na ich skró -
to wość, znak fir mo wy, by wa że in te re -
su je go – zwłasz cza w przy pad ku wy bo -
rów li te rac kich – sam au tor opra co wa nia,
za zna cza ją cy swo je de cy zyj ne „ja” po -
śred nik, któ re mu chcie li by śmy za ufać,
z któ rym ewen tu al nie mo że my się póź -
niej, wzbo ga ce ni o lek tu rę peł niej szą,
wa dzić. Alek san der Na wa rec ki, przy wo -
ław szy w in te re su ją cym mnie to mie
kla sycz ne stu dium teo re tycz no li te rac kie

Ire ne usza Opac kie go Krzy żo wa nie się
po sta ci ga tun ko wych ja ko wy znacz nik
ewo lu cji po ezji, za „ga tu nek ko ron ny”
współ cze sno ści (a pi sze o „związ kach
krwi” i do mi na cji form w ko lej nych epo -
kach) uzna je wła śnie an to lo gię. Zwra ca
uwa gę na sta tus an to lo gi sty, któ ry „nie
sie je, nie orze, nie pod le wa” i dla te -
go – być mo że – „trud no na zwać go
twór cą”. Uzu peł nia jąc ma te riał do ob ser -
wa cji li te ra tu ro znaw czej i kul tu ro znaw -
czej, au tor przy po mi na, iż na pół ce za -
re zer wo wa nej dla tzw. abe ce da riu szy,
kie dy ty tuł z abe ca dłem nie co spo wsze -
dniał, po ja wi ły się książ ki wy ko rzy stu -
ją ce for mu ły do okre śla ją ce – Al fa bet ślą -
ski, Ży dow skie abe ca dło, Al fa bet
gó ral ski. Z my ślą o czy tel ni czym po wo -
dze niu ta kiej „struk tu ry za cji”, za sad nie
kon klu du je: „Na stęp stwo al fa be tycz -
nych ha seł uła dza ło, a ra czej ma sko wa -
ło, cha os post mo der ni stycz ne go bez -
for mia lub plot kar skiej mie sza ni ny [...]”.
Do cza sów an tycz nych i an to lo gii no wo -
żyt nych po wró ci ła na to miast Iwo na Sło -
mak w re ko ne san sie wpro wa dza ją cym
naj pierw Lu kia na – bo ha te ra dia lo gu, po -
stać „po zo sta ją cą w za ży łych sto sun kach
z księ ga mi” in nych (z cy to wa nych słów
ukła da jąc „bu kie ty”), po tem m.in. Dio -
ge nia no sa z He ra klei, Ja na Sto ba jo sa,
Orio na Te bań czy ka (Alek san dryj czy -
ka), Eu sta thio sa – zbie ra czy -an to lo gi stów.
W ko lej nych szki cach od naj du je my
uwa gi o pa sjach, stra te giach, efek tach an -
to lo gij nych pro jek tów z róż nych lat.
Kwe stią per so nal ne go, au tor skie go wy -
mia ru do ko ny wa ne go wy bo ru tek stów
zaj mu je się Mag da le na Ko kosz ka. Pi sze
o an to lo giach oso bi stych (czy li zbio rach
przed sta wia ją cych utwo ry wy bra nych au -
to rów, jak w przy pad ku Lesz ka Ko ła kow -
skie go 128 bar dzo ład nych wier szy..., Pio -

KSIĄŻKI PAWEŁ MAJERSKI

Radość wyboru

tra Ma ty wiec kie go Od po cząt ku...,
Krzysz to fa Ka ra ska Współ cze snych po -
etów pol skich..., zbio ru tłu ma czeń Ta de -
usza Sław ka i An drze ja Szu by; tu po ja -
wia się tak że sy tu acja ukła du „po ets on
po ets”, w któ rym za ist nie ją „oso bo wo -
ści pi sar skie” an to lo gi sty i pre zen to wa -
ne go twór cy) oraz au to an to lo giach (do -
ko na nia wła sne, przy kła dem An to lo gia
oso bi sta Cze sła wa Mi ło sza). Pierw szą
część to mu za my ka tekst Mo ni ki Wy cy -
kał An to lo gia w pol skim sys te mie pra wa
au tor skie go, re je stru ją cy re gu la cje praw -
ne, de fi ni cje, wa run ki pu bli ka cji ksią żek
kom pi la cyj nych.

W czę ści dru giej Ma rian Ki siel przy -
po mniał An to lo gię po ezji ży dow skiej
Sa lo mo na Ła sti ka i Ar nol da Słuc kie go,
któ ra po raz pierw szy uka za ła się w 1983
ro ku. Okre śle nia „po ezja ży dow ska”
oraz „po ezja pol sko -ży dow ska” skła -
nia ją do za da wa nia py tań o sta tus wy ko -
rzy sty wa nych for muł, miej sce w hi sto -
rii li te ra tur, o „przy na leż ność nie tyl ko
do jed ne go krę gu ję zy ko we go, ale tak -
że [...] spo łecz ne go i kul tu ro we go”. Au -
tor po wia da sta now czo, że „Nie zu ba ża -
jąc li te ra tur kra jów osie dle nia, li te ra tu ra
ży dow ska pi sa na w róż nych ję zy kach po -
win na stać się in te gral ną czę ścią ży dow -
skie go dzie dzic twa”. Wy da ne w Ka to wi -
cach an to lo gie „mło dej po ezji” oma wia ją
w swo ich szki cach Ka ta rzy na Nie spo rek
(Ślą skie an to lo gie mło dych po ro ku 1989)
i Alek san dra Za sę pa (Gru pa Na Dzi ko
w an to lo giach ślą skiej po ezji). Au tor ki za -
in te re so wa ne są li rycz ny mi świa dec -
twa mi wy obraź ni, od mia na mi po ety ki co -
dzien no ści, lin gwi stycz ny mi „re wi zja mi”.
In ny świt (1994), W swo ją stro nę (2000),
Mar twe punk ty (2004) pre zen to wa ły
m.in. wier sze Woj cie cha Brzo ski, Ry -
szar da Chłop ka, Woj cie cha Ku czo ka,
Paw ła Lek szyc kie go, Bar tło mie ja Maj -
zla, Ma cie ja Me lec kie go, Paw ła Sar ny,
Krzysz to fa Siw czy ka, Grze go rza Ol -
szań skie go. Dwie pierw sze pu bli ka cje
wy zna cza ły punk ty orien ta cyj ne w trud -
nym mo men cie szki co wa nia re gio nal -
nej ma py wstę pu ją ce go po ko le nia po -
etyc kie go, trze cia by ła już zbio rem
te ma tycz nym.

W „blo ku emi gra cyj nym” to mu umie -
szo no trzy szki ce. Jo lan ta Pa ster ska
przy po mnia ła an to lo gię Kraj lat dzie cin -
nych, zre da go wa ną w Lon dy nie trzy la -
ta po wrze śniu 1939 ro ku. Mie czy sław
Gry dzew ski i Ka sa we ry Pru szyń ski za -
pro po no wa li na pi sa nie wspo mnień pi sa -
rzom, któ rzy zna leź li się w róż nych czę -
ściach świa ta, a pu bli ka cja „speł niać
mia ła [...] ro lę te ra peu tycz ną i kom pen -
sa cyj ną”. Jak się oka za ło, tek sty zo sta -
ły zdo mi no wa ne przez „da le kie echa So -
pli co wa”. Au tor ka ana li zu je mo ty wy
zwią za ne z dra ma tem obec no ści w wo -
jen nym pie kle i pra gnie niem po wro tu
do lat mi nio nych, w przy pad ku Kra ju...
słusz nie mó wi o „pro to ty pie po wo jen nej
pro zy wspo mnie nio wej” – „An to lo gię
[...] moż na [...] uznać za swo istą księ gę
miejsc utra co nych, ale rów nież za pe wien
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An to lo gia li te rac ka. Prze mia ny, eks pan ‐
sja i per spek ty wy ga tun ku. Se ria pierw ‐
sza. Red. M. Ko kosz ka, B. Sza ła sta ‐Ro ‐
gow ska. Wy daw nic two Uni wer sy te tu
Ślą skie go, Ka to wi ce 2017, 321 s. + 3 nlb.

wa riant lo su zbio ro we go Po la ków, lo su,
któ ry do ku men tu je na szą – pol ską, trud -
ną i po ra nio ną – hi sto rię”. Z ko lei Ja nusz
Pa ster ski uczy nił punk tem wyj ścia re jestr
an to lo gii uwzględ nia ją cych pu bli ka cje
grup śro do wi sko wych i zbio ry te ma tycz -
ne (li ry ka żoł nier ska, po ezja re li gij na,
mło dzi po eci w Lon dy nie), za le ży mu
jed nak na oglą dzie „ujęć ca ło ścio wych”.
W 2002 ro ku uka za ła się – opra co wa na
przez Bog da na Czay kow skie go – An to -
lo gia po ezji pol skiej na ob czyź nie 1939–
1999, któ ra ze sta wia ła wier sze 68 au to -
rów. Pa ster ski pi sze o struk tu rze to mu
i za ło że niach: an to lo gi ście nie cho dzi -
ło wy łącz nie o emi gran tów, lecz po etów
na ob czyź nie, a więc rów nież tych wy -
wie zio nych lub miesz ka ją cych po za
gra ni ca mi kra ju i tych, któ rzy zna leź li się
w 1939 ro ku na zie miach wschod nich
(co waż ne, przy po mi na tu gło sy do ty czą -
ce „pol skich po etów so wiec kich”). Bo -
że na Sza ła sta -Ro gow ska się gnę ła
po czte ry książ ki uwzględ nia ją ce „pol -
skich ka na dyj czy ków”, lecz róż nią ce się
cha rak te rem pre zen ta cji: Con tem po ra -
ry Po etry of Bri tish Co lum bia, Vo lvox,
Se ven Po lish Ca na dian Po ets i Wiatr. Są
one świa dec twem roz ma itych form
obec no ści, pro mo cji i spo so bów do cie -
ra nia z li rycz ny mi tek sta mi do czy tel ni -
ków. Tom Vo lvox (1971) za wie rał tłu ma -
cze nia na ję zyk an giel ski z ja poń skie go,
arab skie go, is landz kie go, pol skie go.
Au tor ka przed sta wi ła też pro jekt wła snej
an to lo gii (uwzględ nia okres 1948–2016),
w ukła dzie „chro no lo gicz no -geo gra -
ficz nym ze sta wia ją cej utwo ry 25 pi sa -
rzy, m.in. Wa cła wa Iwa niu ka, Flo ria na
Śmiei, Bog da na Czay kow skie go, An -
drze ja Bu szy, Edwar da Zy ma na, Mar ka
Ku si by, Alek san dra Ryb czyń skie go.
„Am bi cją mo ją – prze czy ta my w szki -
cu – nie by ło two rze nie no wej kla sy fi -
ka cji czy ka no nu li te ra tu ry pol skiej
w Ka na dzie, a głów nie wy peł nie nie lu -
ki nie obec no ści tej po ezji na pol skim
ryn ku”.

Ostat nią część książ ki współ two rzą
tek sty po świę co ne po ezji ame ry kań -
skiej, utwo rom „gór skim”, zbio rom
pol skich re por ta ży, ko lek cjom Ju lia na
Tu wi ma, ha iku. Ju sty nę Bu dzik za in te -
re so wa ła an to lo gia „oso bi sta” Pio tra
Som me ra O krok od nich, zbie ra ją ca
m.in. wier sze Edwar da Es tli na Cum -
ming sa, Al le na Gins ber ga, Fran ka
O`Ha ry, Char le sa Re zni kof fa oraz ob -
ra zy Ja ne Fre ili cher, uka zu ją ca twór ców
„awan gar do wych, fi gu ra tyw nych i kon -
fe syj nych w kon tek ście wspól ne go ich
po ezji mo ty wu mia sta”. W tej po ezji li -
czą się ob ser wa cja, spoj rze nie, „oko mi -
kro sko pu” (z wier sza Ro ber ta Lo wel -
la), do mi nu ją cy re je stra tor zda rzeń,
„ak tyw ne po ro zu mie nie z ma la rza mi”,
„ana lo gie z pro gra ma mi ma lar ski mi”.
Elż bie ta Dut ka czy ta an to lo gie zwią za -
ne z gó ra mi: po etyc kie (ta kie jak Ta try
w po ezyi pol skiej, Stro fy o gó rach,
awan gar do wa Od po wiem ci prze strze -
nią, Ta try i po eci), pro za tor skie (Czar -

ny szczyt) i „mie sza ne” (Ta try i gó ra -
le w li te ra tu rze pol skiej). Oczy wi ście,
w bi blio gra ficz nych wy ka zach do mi nu -
ją zbio ry „ta trzań skie”, ale się gnąć
mo że my choć by po Na tchnio nych
Biesz cza dem, czy tom Spod be skidz kich
gro ni. My śląc o teo re tycz nym za ple czu
geo po ety ki, ba dacz ka do strze ga li te ra -
tu ro znaw czą war tość gór skie go te ma -
tu, prze strzen nej me ta fo ry za cji i kre acji,
re al ne go do świad cze nia oraz uwal nia -
nej wy obraź ni.

W „blo ku re por ta żo wym” Ka ta rzy na
Fru kacz wska zu je trud no ści zwią za ne
z funk cjo no wa niem an to lo gii ga tun ku.
Re por taż to, rzecz ja sna, za pis fak to gra -
ficz ny, „re la cja z rze czy wi sto ści”, ale
rów nież tekst przy cia ga ją cy uwa gę stro -
ną for mal ną (li te rac kość). Sys te ma ty zu -
jąc, au tor ka od no to wu je „te ma tycz ne lub
oko licz no ścio we an to lo gie de ter mi no wa -
ne do świad cze niem miej sca”, au to rów
i tek sty sy tu ują ce się na gra ni cy
teo re tycz nych spe cy fi ka cji. Wska zu je
100/XX – trzy to my opra co wa ne przez
Ma riu sza Szczy gła, któ ry „kła dzie [...]
więk szy na cisk na warsz ta to we taj ni ki
re por ta żu” i zbie ra tek sty prze nik nię te
„li te rac ką po ety ką”. O an to lo gii Szczy -
gła (we dług po da nych in for ma cji wa ży
ona po nad 5 kg, ma po nad 2 800 stron)
pi sze ob szer nie Ber na det ta Dar ska.
Uwzględ nia kon tek sty pro mo cyj ne pu -
bli ka cji, to wa rzy szą ce uka za niu się
książ ki ko men ta rze (Le szek Bu gaj ski
uznał Szczy gła za „ko goś w ro dza ju am -
ba sa do ra pol skie go re por ta żu”), za war -
te w mi nie se jach dia gno zy re dak to ra. Be -
atę No wac ką in te re su je dzie ło Mel chio ra
Wań ko wi cza, po strze ga go ja ko zbie ra -
cza od naj du ją ce go miej sce w es te tycz -
nych i eko no micz nych wy mia rach sztu -
ki sło wa (po dob nie jak w tek stach
Na wa rec kie go oraz Ko kosz ki przy wo -
ły wa ne tu jest na zwi sko Man fre da Som -
me ra – au to ra Zbie ra nia. Pró by fi lo zo -
ficz ne go uję cia). W roz dzia le kre so wym
bio gra fii Wań ko wi cza tkwi nerw „sar -
mac kiej we rwy”, książ ki „no szą zna mio -
na wy so kiej li te rac kiej pró by”, na to miast
czas pi sar skie go speł nie nia zna czo ny bę -
dzie oka za łą ilo ścią wzno wień i kom pi -
la cji utwo rów wcze śniej szych. W tym
kon tek ście No wac ka przy po mi na pi -
sar skie sa mo okre śle nie au to ra Tę dy
i owę dy: „re por ta ży sta [...] ukła da mo -
zai kę fak to lo gicz ną”. Osta tecz nie mo zai -
ka sta je się, uj mu jąc rzecz naj kró cej, wa -
rian tem for my an to lo gij nej. 

O „przy jem no ści ko lek cjo no wa nia”
udo ku men to wa nej przez Ju lia na Tu wi -
ma an to lo gia mi pi sze Ewa Bar tos. Po -
eta był zbie ra czem li te rac kich oso bli wo -
ści (sam oznaj miał: „[...] im więk szy,
spe cjal niej szy i dzi wacz niej szy jest za -
kres gro ma dze nia przed mio tów, tym
le piej świad czy to o zbie ra czu”), uważ -
nym i cier pli wym ob ser wa to rem zja wisk
spo za cen trum. Ce zu rę te go ko lek cjo ner -
stwa wy zna czy ła woj na, po zba wia jąc go
bi blio fil skie go ar chi wum, ma te ria łów
do ko lej nych opra co wań – szki ców,

no ta tek, wy pi sów, wy cin ków. W od zy -
ska nej po po wro cie do kra ju wa li -
zie – no to wał we wstę pie do Pe ga za dę -
ba – od na lazł „bez na dziej ne zbit ki,
zlep ki, bo chen ki prze mo czo ne go, zbu -
twia łe go pa pie ru”. W in nej już sy tu acji
przyj dzie mu więc „»eks hu mo wać«
spa lo ne zwło ki ma gicz ne go ku rio zal ne -
go świa ta”. Do ka ta lo gu wy bo rów oso -
bi stych i au to an to lo gii za pra sza na to -
miast szkic za my ka ją cy tom. Zbiór
Ry szar da Kry nic kie go Ha iku. Ha iku
mi strzów z 2014 ro ku za wie ra je go
utwo ry wła sne i prze kła dy/imi ta cje (mi -
strza mi są: Mat suo Bashō, Yosa Bu son,
Ko bay ashi Is sa, Ma sa oka Shi ki). Jo an -
na Ki siel czy ta ko lej ne czę ści tej książ -
ki, zwra ca jąc uwa gę na in te gral ność ról,
prze ni ka nie się gło sów pi szą ce go i tłu -
ma czą ce go, warsz ta to wą ob rób kę no -
wych lek cji tek stów, pra cę nad po szu ki -
wa niem osta tecz ne go kształ tu li rycz ne go
za pi su. Przy wo łu je su ge styw ne okre śle -
nia po ety, za pi sa ne przez Ma ria na Sta -
lę: „mnie się wy da je, że w ogó le li te ra -
tu ra jest prze kła dem, czy tłu ma cze niem,
i że nasz wła sny ję zyk jest rów nież
(mniej lub bar dziej) wier nym prze kła -
dem ja kie goś głę bo kie go prze ży cia, ja -
kie goś istot ne go do świad cze nia, ja kie -
goś du cho we go od kry cia, któ re do ma ga
się wy ra że nia”. 

Oto pierw sza se ria god nej po le ce nia
An to lo gii li te rac kiej. Przy znać trze ba ra -
cję Ju lia no wi Korn hau se ro wi, któ ry
trzy na ście lat te mu w „Pa mięt ni ku Sło -
wiań skim” wska zy wał hie rar chi zu ją cą
si łę an to lo gij nej pre zen ta cji, ale też
moż li wo ści „ska zy wa nia na nie byt”. An -
to lo gia „sta je się [...] i straż nicz ką war -
to ści już usta lo nych lub do pie ro wcho -
dzą cych do ka no nu, i fer men tem
oży wia ją cym w ja kimś waż nym mo -
men cie ży cie li te rac kie”. Za rów no pro -
jek ty po dej mo wa ne z am bi cją pre zen -
ta cji obiek ty wi zu ją cej, jak rów nież
re ali za cje oso bi ste (we dług za sa dy:
wy bie ram to, co lu bię i ce nię) no szą au -
tor ską sy gna tu rę an to lo gi sty, któ ry dys -
po nu je re dak cyj ną mo cą spraw czą,
a po sia da jąc cer ty fi kat prze wod ni ka, za -
pra sza do wę drów ki wska za nym przez
sie bie szla kiem.
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(Nie)
przy go to wa ni. Me ta fo ra szko ły
w pol skiej po ezji współ cze snej

Ka mi li Czai to książ ka, któ ra wy ma ga od czy -
tel ni ka du żej uwa gi i sku pie nia. Au tor ka pi -
sząc o bo ga tej re pre zen ta cji me ta fo ry szko ły
w po ezji pol skiej, bar dzo do brze od ro bi ła lek -
cję. Wcie li ła się w na uczy ciel kę wy ma ga ją -
cą od jej od bior ców rów nie po waż ne go po dej -
ścia do po ru sza ne go te ma tu. Ostroż ność
w lek tu rze, z ja ką po wi nien czy tel nik po dejść
do książ ki, po wo do wa na jest roz mia rem mo -
no gra fii. Na 462 stro ni cach Cza ja przy glą da
się 132 po etom, ba da i in ter pre tu je oko -
ło 650 wier szy. Nie któ rzy au to rzy – Ja lu Ku -
rek, Jan Po lkow ski, Eu ge niusz Tka czy szyn -
-Dyc ki, Ra fał Wi tek – po ja wia ją się w książ ce
tyl ko raz. Do twór czo ści in nych pi sa rzy au -
tor ka po wra ca, wie lo krot nie in ter pre tu jąc
ich po ezję. Na le żą do nich – mię dzy in ny -
mi – Zbi gniew Her bert, Je rzy Jar nie wicz, Ewa
Lip ska, Jan Twar dow ski, Adam Za ga jew ski. 

Au tor ka nie fa wo ry zu je żad ne go z twór ców,
ich obec ność w książ ce nie zo sta ła uza leż nio -
na od hi sto rycz no li te rac kiej po zy cji au to ra,
lecz od obec no ści w ich twór czo ści mo ty wu
szko ły, wi dzia ne go z jak naj szer szej i róż no -
rod nej per spek ty wy. Obok po etów uzna nych
i ce nio nych, zna leź li się więc twór cy, o któ -
rych – być mo że – czy tel nik jesz cze nie sły -
szał. Za bieg ten spra wił, że au to rzy, któ rych
ob raz spe try fi ko wał się w oczach od bior ców,
na no wo od ży li, a ich utwo ry za ist nia ły
w no wym kon tek ście. Ba dacz ka de kla ru je, że
„przed mio tem ana li zy są wy łącz nie te utwo -
ry, któ re na wią zu ją w me ta fo rze, sce nie, po -
sta ciach do szko ły ja ko in sty tu cji (a nie te, któ -
re do ty czą wszel kiej ży cio wej na uki).
Rów no cze śnie po trak to wa nie me ta fo ry ja ko
spo so bu my śle nia, a nie po ję cia z tra dy cji po -
ety ki opi so wej, po zwa la z jed nej stro ny
uwzględ nić in ne środ ki sty li stycz ne (na przy -
kład licz ne „szkol ne” po rów na nia), z dru giej
zaś – przyj rzeć się wier szom, któ re za wie ra -
ją edu ka cyj ne me ta fo ry, ale za każ dym ra zem
sta no wią bar dziej lub mniej kla sycz ną wa ria -
cję o ży ciu ja ko o szko le”. 

Ba dacz ka, nie pro wa dzi czy tel ni ka pro stą
ścież ką, w któ rej szko ła sta no wi ka ta log mo -
ty wów i te ma tów. Nie in te re su je ją, w ja ki spo -

sób me ta fo ra szko ły obec na jest w po ezji, lecz
ja ki wpływ ma na rze czy wi stość po zasz kol -
ną. Jak za po śred nic twem tej wiel kiej me ta -
fo ry po eci ko men tu ją rze czy wi sto ści, „pro wo -
ku ją do re flek sji na te mat po zasz kol nej,
eg zy sten cjal nej sfe ry ży cia”.

Książ ka zo sta ła po dzie lo na na dwie czę ści,
pierw sza – Eta py – skła da się z dwóch roz dzia -
łów: Wy cho wa nie do ży cia w re żi mie: „wa ga -
ro wi cze” i „bun tow ni cy” (1945–1989) oraz
(Po) no wo cze sny sys tem edu ka cji: „star sza -
ki” i „no wi” (po ro ku 1989). Część pierw sza
mo no gra fii ma wy raź ny hi sto rycz no li te rac ki
cha rak ter. Po prze dza ją roz bu do wa ny wstęp,
skła da ją cy się z trzech czę ści. Jest on rze tel -
nym wpro wa dze niem do te ma tu. Au tor ka nie
tyl ko przed sta wia w syn te tycz ny spo sób, jak
moż na ro zu mieć po ję cie me ta fo ry (od wo łu -
jąc się mię dzy in ny mi do prac Ja ro sła wa Płu -
cien ni ka czy La kof fa i John so na), ale tak że bu -
du je so lid ne pod sta wy dla póź niej szych
roz wa żań. W krót kim wy kła dzie po ka zu je
trwa łość in ter pre to wa nej przez sie bie me ta -
fo ry, któ ra funk cjo no wa ła za rów no w re ne san -
sie jak i ba ro ku; od wo ły wa li się do niej tak -
że pi sa rze two rzą cy w dwu dzie sto le ciu
mię dzy wo jen nym. Utwo ry po wsta ją ce po mię -
dzy 1918 a 1944 ro kiem nie zo sta ły przy wo -
ła ne przez ba dacz kę przy pad ko wo, sta no wią
bo wiem waż ne od nie sie nie dla twór czo ści
oma wia nej w pierw szej czę ści książ ki. 

Ka mi la Cza ja słusz nie zre zy gno wa ła z ukła -
du bio gra ficz no -po ko le nio we go na rzecz po -
rząd ku wy ty czo ne go przez czas pu bli ka cji
ko lej nych utwo rów. Ba dacz ka pi sze, że „me -
ta fo ra szko ły opa li zu je (…) zna cze nia mi nie tyl -
ko ze wzglę du na zmia ny in dy wi du al ne go czy
ge ne ra cyj ne go sty lu, ale tak że pod wpły wem
oko licz no ści hi sto rycz nych, po li tycz nych, spo -
łecz nych”. To one szcze gól nie in te re su ją au tor -
kę w pierw szej czę ści książ ki. Od wo łu jąc się
mię dzy in ny mi do ba dań nad trau mą, in ter pre -
tu je „szkol ną” twór czość Ró że wi cza i Bo row -
skie go ja ko za pis trau my po dru giej woj nie
świa to wej. „Po li tycz ne „uwi kła nie” szko ły” sta -
je się te ma tem roz wa żań nad li te ra tu rą po wsta -
ją cą w okre sie PRL -u. Bunt wo bec sys te mu
kształ ce nia, jak i je go ak cep ta cja – w in ter pre -
ta cji Czai są spo so bem na wy ra że nie po glą dów

KSIĄŻKI EWA BARTOS

Poetycka szkoła życia

po li tycz nych, a tak że – jak w przy pad ku twór -
czo ści Jac ka Kacz mar skie go – spo so bem
na pod ję cie wal ki z sys te mem opre sji. Je śli
do ro ku 1989 me ta fo ra szko ły funk cjo no wa ła
ja ko opre syj no -po li tycz na struk tu ra, to w no -
wym okre sie „sko ja rze nie to prze sta je być ak -
tu al ne”. 

Bar dzo trud no jest pi sać obiek tyw nie o li -
te ra tu rze po wsta ją cej w nie wiel kim od da le niu
cza so wym, czę sto nie stać au to rów na wy pra -
co wa nie nie zbęd ne go do pro wa dze nia ba dań
dy stan su. Dru gi roz dział czę ści pierw szej
książ ki Ka mi li Czai jest do wo dem na to, że
jest to moż li we. Au tor ka w cie ka wy spo sób
uka zu je bez rad ność po etów wo bec od zy ska -
nej wol no ści, prze ni ka nie się ge ne ra cji pi sar -
skich (po ko le nia Her ber ta, Mi ło sza, Szym bor -
skiej, Ró że wi cza) z rocz ni ka mi 60 i 70,
w któ rych twór czo ści uwy dat nił się sprze ciw
za rów no wo bec tra dy cji li te rac kiej, jak i wo -
bec sys te mu edu ka cji. Pierw sza część (Nie)
przy go to wa nych… w in te re su ją co po ka zu je jak
trwa łą i waż ną, a tak że po dat ną na zmia ny
pod wpły wem wy da rzeń hi sto rycz nych, jest
me ta fo ra szko ły. 

Od mien ny układ ma część dru ga książ -
ki – Te ma ty, w któ rej hi sto rycz no li te rac ki po -
rzą dek zo sta je za stą pio ny przez spoj rze nie
prze kro jo we. Skła da się na nią aż pięć roz dzia -
łów: Przed mio ty do przed mio tów, czy li wy praw -
ka szkol na; In for ma tor kan dy da ta, czy li ty py
szkół i eta py edu ka cji; Stu dio wa nie „ta ble au”,
czy li na uczy cie le i ucznio wie; Wszyst ko zgod -
nie z pla nem, czy li har mo no gram za jęć; Se sja
zwa na ży ciem, czy li spo so by kon tro li osią gnięć.
Mun du rek, piór ni ki, przy bo ry pi śmien ni cze, tor -
ni stry, pod ręcz ni ki, ze szy ty, książ ki, dzien ni -
ki lek cji, a na wet sa me lek cje – to przed mio -
ty, któ re „czę sto wy kra cza ją po za do słow ne
za sto so wa nie” w po ezji pol skiej. Cza ja in ter -
pre tu jąc zna cze nia tych te ma tów w po szcze gól -
nych utwo rach, mno ży za kres ich za sto so wań.
„Po etyc kie tor ni stry są naj wy raź niej po jem ne,
sko ro miesz czą emi gra cję, po li tycz ny re żim, ini -
cja cje – eg zy sten cjal ne i mi ło sne – oraz ludz -
kie lę ki”. Po dob nie przed sta wia się ro la in nych
przed mio tów szkol nych, obec nych w po etyc -
kim słow ni ku – sta ją się zna ka mi eg zy sten cjal -
nych zma gań czło wie ka, bo lą czek i pra gnień,
bun tu i pod da nia. 

Obie czę ści (Nie) przy go to wa nych…, do peł -
nia ją się i uka zu ją te mat z wie lu per spek tyw.
Na le ży od no to wać, że bez uszczerb ku dla któ -
rej kol wiek z czę ści ba dacz ka mo gła zde cy do -
wać się na osob ną pu bli ka cje Eta pów i Te ma -
tów. Umiesz cze nie obu czę ści w jed nej
książ ce spra wi ło, że mo no gra fia na te mat me -
ta fo ry szko ły Ka mil Czai jest jak do tąd naj -
do kład niej szym omó wie niem te ma tu. Czy tel -
nik mo że za rów no spoj rzeć ma me ta fo rę
szko ły po przez szcze gół, jak i uję cie syn te ty -
zu ją ce. Au tor ka ma do świad cze nie dy dak tycz -
ne, dla te go też aby uła twić czy tel ni ko wi lek -
tu rę po za za koń cze niem, umiesz cza w swo jej
mo no gra fii tak że bo ga tą bi blio gra fię, in deks
utwo rów i in deks na zwisk. Po ma ga ją one czy -
tel ni ko wi po ru szać się po tej bo ga tej w sen -
sy pra cy. 

War to tak że zwró cić uwa gę na lek ki, iro -
nicz ny styl ja kim na pi sa na zo sta ła mo no gra -
fia – spra wia on, że czy tel nik chęt niej się ga
do ko lej nych roz dzia łów. Są dzę, że upły nie
wie le lat, za nim ko lej ny ba dacz w rów nie cie -
ka wy spo sób za pro si czy tel ni ka do zda nia eg -
za mi nu z po etyc kiej szko ły ży cia. 

Ka mi la Cza ja: (Nie) przy go to wa ni. Me ta ‐
fo ra szko ły w pol skiej po ezji współ cze ‐
snej. Wy daw nic two Uni wer sy te tu Ślą ‐
skie go, Ka to wi ce 2018, s. 462.
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K
ie dy w 1932 ro ku uka zał się Nie zna ny
kraj Zo fii Kos sak -Szczuc kiej, by ła ona

już waż ną po sta cią pol skiej li te ra tu ry. De -
ka dę wcze śniej uka za ła się Po żo ga, dra ma -
tycz na opo wieść au to bio gra ficz na o Po la -
kach z Kre sów, któ rzy po re wo lu cji lu to wej
i paź dzier ni ko wej, prze ży li rze zie i po gro -
my, a po woj nie z bol sze wi ka mi utra ci li
na za wsze swo je do my. To był wła ści wy de -
biut pi sar ki. Po twier dzo ny zo stał Zło tą
wol no ścią (1928), po wie ścią hi sto rycz ną
z cza sów Zyg mun ta III Wa zy, Le gnic kim
po lem (1930), ob ra zem Ślą ska z cza sów
Hen ry ków Bro da te go i Po boż ne go, a tak -
że kil ko ma in ny mi po zy cja mi, mo że nie tak
istot ny mi, lecz po czyt ny mi. Nie mniej, to
wła śnie Nie zna ny kraj, zbiór opo wia dań
z prze szło ści i te raź niej szo ści Ślą ska, wpro -
wa dzał pi sar kę do pierw szej li gi li te rac kiej.
Książ ka uka za ła się w dzie sią tą rocz ni cę
po wro tu Gór ne go Ślą ska do Ma cie -
rzy – i w tym ju bi le uszo wym fak cie na le -
ży upa try wać waż nych sen sów. Hi sto rycz -
nych i pa trio tycz nych. 

Au tor ukry wa ją cy się pod kryp to ni mem
„ar.” pi sał pa te tycz nie: „Nikt nie był bar -
dziej upraw nio ny do te go, by po ka zać
czy tel ni ko wi pol skie mu „nie zna ny kraj”, tę
zie mię tak nam bli ską, a tak do tych czas ob -
cą dla wie lu. Po wsta je z tej pięk nej książ -
ki ob raz Ślą ska w ca łym swym bo gac twie,
w ca łym prze py chu barw. Hi sto ria tej zie -
mi, dzie je jej roz wo ju, nie ustra szo na jej wal -
ka o czy stość du szy na ro do wej – wszyst -
ko to zna la zło w Kos sak -Szczuc kiej nie
tyl ko su mien ne go ba da cza i gor li we go
rzecz ni ka, lecz przede wszyst kim współ czu -
ją ce ser ce, pło mień mi ło ści, ogar nia ją cej tę
zie mię od krań ca do krań ca”. Po la tach Ma -
ria Paw ło wi czo wa wy ra zi ła się w po dob -
nym du chu: „Nie zna ny kraj był ła dun -
kiem dy na mi tu, ma ją cym skru szyć
obo jęt ność Po la ków dla Ślą ska. To dzie ło,
któ re mia ło za in te re so wać skar ba mi zie mi,
za chwy cać „kra są gór” oraz bu dzić sza cu -
nek dla miesz kań ców Ślą ska, cięż ko do -
świad cza nych w cią gu wie ków, a mi mo to

wier nych Pol sce. I to jest chy ba naj więk -
sze osią gnię cie in te gra cyj ne za war te w tym
utwo rze”. 

Nie zna ny kraj zo stał wzno wio ny w pięć -
dzie sią tą rocz ni cę śmier ci pi sar ki. Nie ste -
ty, w wer sji okro jo nej przez PRL -owską
cen zu rę. Nie do brze się sta ło, że dla uczcze -
nia Zo fii Kos sak -Szczuc kiej nie zde cy do -
wa no się w wy daw ni czym po śpie chu
na przy wró ce nie owych nie wie lu usu nięć,
zwłasz cza, że – jak pi sze w kom pe tent nym
po sło wiu Kry sty na He ska -Kwa śnie -
wicz – ma ją one cha rak ter i po li tycz nej
orien ta cji, i hi sto rycz nej praw dy. 

„Nie zna ny kraj” – to okre śle nie pre cy zyj -
nie od da je isto tę Ślą ska, któ ry sta le jest pro -
win cją dla Pol ski nie tyl ko nie zna ną, ale
i nie zro zu mia łą. Kie dy w 1929 ro ku Gu staw
Mor ci nek pi sał w li ście do Wła dy sła wa
Or ka na, aby wziął udział w ogło szo nym
przez wo je wo dę Mi cha ła Gra żyń skie go
kon kur sie na po wieść, ze smut kiem kon sta -
to wał, ze Śląsk (czy li w tym wy pad -
ku – Gór ny Śląsk) jest dla Pol ski ja kimś „za -
mor skim dzi wem”, po sia da ją cym tyl ko
wę giel i Kor fan te go „wiel ce kłó tli we go”.
Zderz my te dwa okre śle nia: „za mor ski
kraj” i „nie zna ny kraj”, a bę dzie my mie li,
by tak rzec, „syn te zę nie pa mię ci”, prze ciw -
ko któ rej zwró ci ła się wła śnie Zo fia Kos -
sak -Szczuc ka w kil ku opo wia da niach, bę -
dą cych „syn te zą pa mię ci”. 

Rok 1932 był dla mię dzy wo jen nej li te -
ra tu ry pol skiej zna czą cy. To w je go oko li -
cach wy kre śla my we wnętrz ną ce zu rę pol -
skiej li te ra tu ry, mó wi my o za sad ni czej
zmia nie te ma tu, na ra sta niu to na cji neo ek -
spre sjo ni stycz nych i ka ta stro ficz nych. Nie -
zna ny kraj Zo fii Kos sak wpi sy wał się
w he ro icz ną nar ra cję, we dle któ rej łą cze nie
róż nych ob sza rów Rzecz po spo li tej
– zwłasz cza łą cze nia Ślą ska z Ma cie -
rzą – ja wi ło się ja ko waż ny cel pra wo twór -
czy i pa trio tycz ny. Tak o tym pi sze edy tor -
ka obec ne go wy da nia: „Pi sar ka na kre śli ła
syn te zę dzie jów tej dziel ni cy do ko na ną
przez przed sta wie nia wy da rzeń i po sta ci nie

KSIĄŻKI MARIAN KISIEL
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tyl ko hi sto rycz nie, ale i sym bo licz nie waż -
nych dla związ ków z Pol ską, czę sto dra ma -
tycz nie, bo le śnie uka zu jąc dą że nie Ślą ska
do Ma cie rzy. Kre owa ła tą książ ką pi sar ka
no we po ję cie kre sów – za chod nich. Sło wo
„kre sy” mia ło w pol skiej kul tu rze za wsze
wa lo ry za cję do dat nią i za wsze wpi sy wa ne
w nie by ły okre ślo ne tre ści: za ko rze nie nie,
wspól no ta, trwa nie i wy jąt ko wej uro dy
pej zaż – by wy mie nić tyl ko nie któ re z nich.
Od cza sów Ro man ty zmu to po ję cie wią za -
no z kre sa mi wschod ni mi Rzecz po spo li tej;
te raz pió ro wiel kiej pi sar ki wpi sy wa ło je
w kraj nie zna ny i za po mnia ny, a prze cież
też gra nicz ny i kre so wy – Śląsk”.

Bę dzie to wpi sa nie od Pol ski Pia stow -
skiej, woj ny ce sa rza Hen ry ka II z księ ciem
Bo le sła wem Chro brym w ro ku 1017, aż
po rok 1922, kie dy po wsta ło wo je wódz two
ślą skie w gra ni cach II Rzecz po spo li tej.
„Du szę ra czej dał by so bie wy drzeć niż ten
kraj” – pi sze Kos sak o Bo le sła wie. Owo
przy wią za nie do Ślą ska od naj dzie się rów -
nież w in nych po sta wach. Nie by wa le su ge -
styw nie, lek ko ar cha izu jąc pol sz czy znę,
opo wia da pi sar ka o od ma wia ją cych mó wie -
nia po nie miec ku nor ber tan kach z Czar no -
wą sów, o wi zy cie w Pie ka rach – idą ce go
na Wie deń – Ja na III So bie skie go („Po mo -
dli li śmy się nie go rzej jak na Ja snej Gó -
rze” – mó wi król do za kon ni ka, a ten mu od -
po wia da z pro sto tą: „Boś i tu w Pol sce,
Mi ło ści wy Pa nie”), o zwy kłych bo ha te rach
dnia co dzien ne go na Ślą sku Cie szyń skim,
do kła da ją cy wszel kich sta rań, by moż na by -
ło czy tać po pol sku… Moż na by oma wiać
każ de z tych opo wia dań, de lek to wać się ich
do brym sło wem. Je że li coś god ne jest
pod kre śle nia to fakt, iż pi sar ka w każ de
z nich wkła da swój wiel ki en tu zjazm i mi -
łość. Sa kra li zu je prze strzeń, jak że bo ga tą
w la sy, rze ki i nie zwy kły pej zaż. Rze ka Od -
ra to u niej „Mat ka Od ra”, „ser cu mi ła”,
„ślą ska rze ka…, z pra wie ka ślą ska… Nie
ger mań ska”. Gó ra św. An ny to „Świę ta An -
na”, „Ja sna Gó ra ślą ska”. Z każ de go opo -
wia da nia wy pły wa pra gnie nie złą cze nia się
zie mi tar ga nej woj na mi i nie chę cią na ro do -
wą – z Pol ską, któ ra wciąż jed nak wi dzia -
ła w Ślą sku „nie zna ny kraj”.

We wstę pie do pierw sze go wy da nia
Zyg munt Szat kow ski na pi sał: „Dla szer sze -
go ogó łu spo łe czeń stwa Śląsk był kra jem
nie zna nym, choć in stynk tow nie bli skim.
Z chwi lą kie dy zna lazł się w gra ni cach Pol -
ski i sta no wi dzi siaj nie ro ze rwal ną z nią ca -
łość, grun tow ne po zna nie peł nej je go war -
to ści sta je się obo wiąz kiem każ de go Po la ka.
Nie pa trz my jed nak na Śląsk ja ko na wiel -
kie źró dło bo gactw ma te rial nych, nie szu -
kaj my wy łącz nie nie zmie rzo nych skar -
bów, ja kie kry je zie mia ślą ska, ale sta raj my
się zgłę bić spon ta nicz nie ob ja wio ne war to -
ści du cha lu du ślą skie go. Wno si on bo wiem
nie zwy kle bo ga te i twór cze wa lo ry do psy -
chi ki na ro du pol skie go, któ re nie tyl ko na -
pa wa ją nas du mą i przy ku wa ją ser ce, ale
słu żą nam wzo rem cnót wy trwa nia, sta lo -
we go har tu du cha i wiel kie go po świę ce nia”.

War to o tych sło wach pa mię tać.

Zofia Kossak: Nieznany kraj. Posłowie:
Krystyna Heska‐Kwaśniewicz. Instytut
Wydawniczy PAX, Warszawa 2018,
s. 332.
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L
i kie rek, umiesz czo ny w ty tu le naj now sze -
go to mu po ezji Ja nu sza Pa ster skie go to

per so na li rycz na. Na do bre za do mo wi ła się
już w wier szach au to ra Mi tów i ka mie ni. In -
try gu je po etę, któ ry ob ser wu je, ana li zu je
i opi su je po czy na nia ko ta. Nie jest on mi lu -
sim zwie rzę ciem do mo wym, ła szą cym się
na każ dym kro ku do swo je go wła ści cie la.
Prze ciw nie: to zdy stan so wa ny do lu dzi, pa -
trzą cy przed sie bie i za wsze wy wyż sza ją cy
się kot -mą dra la, któ ry – jak kon sta tu je An -
drzej Bu sza na ostat niej stro nie okład -
ki – „cho dzi swo imi dro ga mi i my śli wła sny -
mi my śla mi”. 

Li kie rek fi lo zo fu je i snu je mą dro ści. Oto nie -
któ re z nich: „– Pierw sze zda nie jest naj waż -
niej sze” (s. 6), „Wier sze są po to że by do nich
wra cać” (s. 11), „[…] pi sać trze ba rzad ko / ina -
czej umknie na praw dę waż ne” (s. 11), „Rze -
czy nie są ta kie ja ki mi się wy da ją” (s. 13), „[…]
mu zy ka jest naj czyst szą po ezją / pier wot nym
sta nem sku pie nia sło wa” (s. 16), „Zro zu mie -
nie przy cho dzi na koń cu” (s. 22), „Bez czyn -
ność to nie le ni stwo” (s. 52), „[…] książ ki ma -
ją jed nak dłu gą hi sto rię” (s. 54), „– Opo wieść
za wsze jest czy jaś” (s. 58), „Iro nia jest wol no -
ścią” (s. 61), „[…] każ dy no si w so bie / har -
mo nię wszech świa ta” itd. Praw dy, któ re prze -
ka zu je po ecie kot nie bio rą się zni kąd. Szu ka jąc
sa mot no ści i spo ko ju, ob ser wu je rze czy wi stość.
Naj pierw tę naj bliż szą, mniej cie ka wą, na któ -
rą sie dząc na pa ra pe cie, spo glą da przez okno
z wi do kiem na „par king / i żół tą per go lę śmiet -
ni ka” (s. 11), na stęp nie tę, któ rą po zna je, po -
dró żu jąc. Li kie rek -tu ry sta w każ dej prze -
strze ni po tra fi od na leźć miej sce dla sie bie.
W Dusz ni kach -Zdro ju wy le gu je się w sa li kon -
cer to wej i spę dza go dzi ny na słu cha niu mu zy -
ki, od kry wa jąc ge niusz Cho pi na (s. 16),
na Champs Élysées prze sia du je ca ły dzień i ca -
łą noc nie opo dal łu ku pod buksz pa nem, nie
znie chę ca jąc się tłu ma mi prze cha dza ją cy mi się
po tam tej szych alej kach (s. 35). Chło nie
świat, za chwy ca jąc się wszyst kim, co dla nie -
go no we. Li kie rek, po dą ża jąc z du chem cza -
su, pro wa dzi w In ter ne cie blo ga „Rok ko ta”,
zo sta jąc przy oka zji blo ge rem ro ku. Bio rąc na -
to miast przy kład z au to ra Mi tów i ka mie ni, pró -

bu je być in te lek tu ali stą. Pod czy tu je ga ze ty
i książ ki, wy bie ra z nich zda nia, któ re pod da -
je dłu gim roz my śla niom i ana li zom. W roz mo -
wach z in ny mi po słu gu je się na uko wym
słow nic twem. Przy kła do wo, pró bu jąc wy ja śnić
skąd bio rą się sły sza ne przez nie go szu my, uży -
wa ta kich po jęć, jak: „bu rza ma gne tycz na”, „jo -
nos fe ra”, „fa le elek tro ma gne tycz ne” (s. 33);
czy ta jąc z ko lei utwo ry Lie ber ta, jak praw dzi -
wy in ter pre ta tor -pro fe sjo na li sta, „po ci chu
li czy zgło ski” (s. 60). Chęt nie też wda je się
w dys ku sje z au to rem Mi tów i ka mie ni. Li kie -
rek do brze zna je go wier sze, nie raz jest ich
pierw szym czy tel ni kiem i re cen zen tem. Kot,
ko rzy sta jąc z oka zji, że ma do czy nie nia
z za wo do wym po etą, py ta o sens pi sa nia: „Je -
steś pe wien, że ktoś to bę dzie czy tał?” (s. 43).
In nym ra zem podi ry to wa ny, mi mo cho dem,
kry tycz nie rzu ca: „Świat so bie a ty cią gle /
o tych gru zach i rze kach” (s. 9). By wa też, że
dys ku tu ją cy z po etą o je go twór czo ści Li kie -
rek po rzu ca swo ją na tu rę ko ta -in te lek tu ali sty:
„Nie ma szans […] / – Te roz mo wy bez koń -
ca / o li te ra tu rze pi sa rzach re cen zjach / zu peł -
nie nie do znie sie nia” (s. 24). Od sła nia on wte -
dy swo ją ty po wo zwie rzę cą na tu rę. Po rzu ca jąc
wszel kie dys pu ty i prze ko ma rza nia, spo glą da -
jąc „bez ru chu na pu stą mi skę” do ma ga się je -
dze nia, po lu je na my szy (prze chwa la jąc się po -
tem in nym swo ją zdo by czą i ocze ku jąc
na gro dy), wy le gu je się po ką tach, spa ce ru je
i śpi. Osta tecz nie zda je się, że Li kie rek nie ist -
nie je na praw dę. Jest wy my słem wy obraź ni, od -
ży wa ją cym w snach ob ra zem, bo ha te rem
opo wie ści. Po ja wia się i zni ka: „Szkło stłu mi -
ło je go głos / aż stał się nie sły szal ny / Uszy roz -
płasz czy ły się / wą sy za sty gły na tek tu rze /
a ogon znik nął za plac kiem brzu cha // Zgaś już
to świa tło – po wie dział ra no Ba” (s. 70–71).

Kie dy zo sta je za mknię ta „Księ ga Li kier -
ka” i kot -mą dra la zo sta je od su nię ty na dal szy
plan, po zo sta ją – jak wska zu je ty tuł to mi ku au -
to ra Pla cu Kro me ra – jesz cze „in ne wier sze”.
Pa ster ski przy wo łu je w nich naj czę ściej to, co
chciał by za cho wać na dłu żej w pa mię ci.
Pod miot je go li ry ków mó wi – jak by od po wia -
da jąc na wcze śniej sze, zło śli we uwa gi ko -
ta – „a mia sta rze ki i do li ny okre śla ły mnie /
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pod po wia da jąc bez gło śnie kim je stem” (s. 12).
Wspo mnia ny mi przez Li kier ka „gru za mi” są
miej sca, któ re z róż nych po wo dów nie mo gły
zo stać oca lo ne. Na le żą do nich na przy kład
„sta ry most nad Wi sło kiem” z „fa li stym or na -
men tem na po przecz nej bel ce” (bu dow la zo -
sta ła ro ze bra na z po wo du nie moż no ści do sto -
so wa nia jej do „no wych pręd ko ści”
współ cze snych cza sów – s. 7) czy znisz czo -
ny przez „rze kę / z ka mie ni stym dnem” Ko -
ściół św. Ja ku ba w Bie czu (s. 8). Ale Pa ster -
ski przy wo łu je tak że miej sca, któ re nie by wa le
go za chwy ca ją i któ re dzię ki uro ko wi, ja ki
w so bie ma ją, za pa dły w je go pa mię ci na za -
wsze. Wy mie nić na le ży tu taj Kos, prze pro wa -
dzo ny przez Ta mi zę To wer Brid ge czy plac Sa -
int -Mi chel we Fran cji. Waż ne dla po ety jest
tak że ak tu al ne miej sce za miesz ka nia – Rze -
szów. Au tor Mi tów i ka mie ni opi su je spę dzo -
ny w nim czas upa łów i Wiel ka no cy, na wią -
zu je tak że do trud nej hi sto rii miej sca,
po świę ca jąc je den z wier szy „Pa mię ci rze -
szow skich Ży dów” (s. 38). Po eta chce, aby rze -
czy i prze strze nie, któ re zo sta ły kie dyś na zna -
czo ne je go obec no ścią trwa ły nie zmien nie
i za wsze. W Psal mie o po wro tach czy ta my:
„rę ce wra ca ją do drzew / sto py naj bli żej zie -
mi / do tyk wy uczo nych ścian za my ka oczy /
a jed nak ulga / gdy te wszyst kie rze czy / zo -
sta ją tam / i bra ma po wro tów otwie ra się /
w dru gą stro nę” (s. 29). Twór ca lę ka się za -
tem stra ty. Strach ten uwraż li wia go na do -
świad cza nie chwi li, do strze ga nie kon kre tów,
przede wszyst kim na tu ry. Po eta w swo ich
wier szach szcze gó ło wo opi su je „spło szo ne -
go zi mo rod ka” (s. 53) czy zmar z nię te hia cyn -
ty (s. 63). Utrwa la jąc w sło wie ob ra zy przy -
ro dy, od po wia da gło so wi z ze wnątrz, któ ry
zna jąc wraż li wość au to ra Mi tów i ka mie ni,
zwra ca się do nie go: „za pisz to wszyst ko za -
pisz” (s. 53). 

Pa ster ski, wra ca jąc my śla mi do prze szło -
ści, my śli tak że o lu dziach, któ rzy by li.
O ich ist nie niu za świad cza ją cho ciaż by zna -
le zio ne na stry chu rze czy. Szcze gól nie po ru -
sza ją go nie opi sa ne fo to gra fie przed sta wia -
ją ce je go przod ków. Choć po eta nie po tra fi
roz po znać ich na zdję ciach (s. 47), wie, że
okre śla ją oni je go toż sa mość, sta no wią część
pry wat nej hi sto rii. Opo wia da ją mu ją tak że
in ni, nie raz przy pad ko wo spo tka ni lu dzie, jak
ko bie ta z wier sza Wczo raj, któ ra – mó wi pod -
miot – „[…] pa mię ta dziad ka […] / je go bra -
ta – księ dza sio strę a na wet pra dziad ka Ja -
na” (s. 23). Pa mięć in nych o bli skich po ety
z jed nej stro ny utwier dza go w prze ko na niu,
że prze szłość moż na jed nak oca lić w te raź -
niej szo ści; z dru giej ta wie dza ko bie ty go za -
dzi wia: „a my śla łem że oni wszy scy są już
tyl ko w li stach / spię tych gum ką w wa liz ce
na stry chu” (s. 23). 

Ja nusz Pa ster ski w swo im naj now szym to -
mie po etyc kim po ru sza spra wy waż ne, by -
wa tak że, że oso bi ste i trud ne (jak na przy -
kład w wier szu Piotr – s. 48–49). Ich po wa gę
„roz bra ja” wpro wa dzo ny do tej po ezji, cie -
ka wie i z po my słem wy kre owa ny Li kie rek.
Prze ry wa on re flek sje twór cy, wcho dząc
mu w zda nie, do peł nia jąc je wła sny mi my -
śla mi. Kot w ten spo sób dy na mi zu je wier sze.
Po mi mo wy nio sło ści, trak to wa nia czło wie -
ka i świa ta „z gó ry” od ra zu zy sku je sym pa -
tię czy tel ni ka. 

Ja nusz Pa ster ski: Księ ga Li kier ka i in ne
wier sze. Rze szów, Bi blio te ka „Fra ‐
zy” 2018, s. 76.
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W
2014 ro ku na kła dem Wy daw nic twa
IBL PAN uka za ła się książ ka Alek san -

dry Uber tow skiej Ho lo kaust. Au to (ta na to)
gra fie, w któ rej ba dacz ka pod ję ła pró bę re -
ha bi li ta cji nar ra cji ko bie cych (No emi Szac -
-Wajn kranc, Ja ni ny Bau man, Ne cha my Tec,
Chaw ki Fol man) oraz od par cia za rzu tów m.
in. Law ren ce’a L. Lan ge ra do ty czą cych nie -
bez pie czeń stwa ba na li za cji i try wia li za cji
Ho lo kau stu przez wpi sy wa nie wo jen nej
prze mo cy wo bec ko biet w hi sto rię pa triar -
chal nych opre sji. Ba dacz ka udo wod ni ła
przede wszyst kim, ze sta wia jąc Nad miar
wspo mnień Ic cha ka Cu kier ma na oraz Za gła -
dę i po wsta nie Cy wii Lu bet kin, że opo wie -
ści ko biet mo gą kon ku ro wać z mę ski mi je -
śli ich au tor ki przyj mą za sa dy mę skiej
au to bio gra fii, któ rej wy znacz ni ka mi są emo -
cjo nal na po wścią gli wość, se lek cja ma te ria -
łu wspo mnie nio we go, a tak że zmysł dys cy -
pli ny i zwię zło ści. W prze ciw nym ra zie
gro zi im za po mnie nie i wy klu cze nie z ka no -
nu, ze wzglę du na spo sób za szy fro wa nia
emo cji; ko bie ty ko rzy sta ją z in nych kon cep -
tów for mal nych niż męż czyź ni. Uber tow ska
zwra ca uwa gę na fi gu ry „pi sa nia cia łem”, ko -
do wa nie do świad czeń gra nicz nych za po mo -
cą so ma tycz nych me ta for, po trze bę za wią -
zy wa nia nie for mal nych grup, w któ rych nie
wię zi ro dzin ne, lecz wspól no ta lo su na kła -
da na spe cy ficz nie po ję tą ko mu nę obo wiąz -
ki tro ski i wza jem nej po mo cy oraz dba łość
o dro bia zgi, szcze gó ły. 

Jed nak, jak pod kre śla ba dacz ka, by ko bie -
ce do świad cze nie mo gło przy brać for mę li -
te rac ką ko niecz ne jest prze zwy cię że nie stra -
chu przed ujaw nie niem trau ma tycz nych
do świad czeń i za pro po no wa nie te ma tów,
któ rych męż czyź ni nie po dej mu ją, po nie waż
nie zo sta li w rów nym stop niu co ko bie ty upo -
ko rze ni i wy ko rzy sta ni. Uber tow ska pod kre -
śla wal kę mię dzy dwo ma sy tu acja mi: ze -
wnętrz ną (ko bie ta -au tor ka) i we wnętrz ną
(ko bie ta -ofia ra), któ re wpły wa ją na au to cen -
zu rę i stra te gię nie do po wie dzeń.

Ko bie ty -au tor ki sto su ją re to ry kę uni ków
i prze mil czeń w sto sun ku do spraw prze mo -
cy fi zycz nej, gwał tów i dzie cio bój stwa. Z pie -
ty zmem pró bu ją utrzy mać, z tru dem grun tu -
ją cą się, po zy cję li te rac ko płod nych part ne rów
za ce nę wy par cia szko dli wych, dla psy chi ki
i au tor skie go ego, wy da rzeń. Płcio wo zde ter -
mi no wa ne nar ra cje sta no wią cen ne źró dło in -
for ma cji o oku po wa nych re aliach i sa mych au -
tor kach, któ re ba lan su ją mię dzy ak cep ta cją
mę skich re guł i ich ne ga cją za ce nę od kry cia
ta jem nic skrzyw dzo ne go cia ła. Uber tow ska
pod kre śla też, że to wła śnie ko bie ty, ze
wzglę du na „nie upo sa do wio ną so li dar ność”
(ter min Dia ne Elam), po win ny za jąć ofen syw -
ne sta no wi ska dzie jo pi sa rek, hi sto ry czek, ar -
chi wi stek. Te ro le, za re zer wo wa ne do tąd dla
męż czyzn, po zwo li ły by im na peł no praw ny
udział w ży ciu spo łecz nym i uzu peł ni ły by lu -
kę w hi sto rio gra fii woj ny/Za gła dy.

Naj now sza pu bli ka cja Bar ba ry Czar nec kiej
sta no wi do peł nie nie roz po znań Uber tow -
skiej, któ ra nie pod ję ła te ma tu nar ra cji la gro -
wych. Roz pra wa skła da się z je de na stu roz -
dzia łów, jed nak ostat ni do ty czy eks po na tów
zde po no wa nych w Pań stwo wym Mu zeum
Au schwitz -Bir ke nau i kon cep cyj nie nie wią -
że się z te ma tem mo no gra fii Czar nec kiej, jed -
nak sta no wi cen ne pod su mo wa nie dys ku sji
na te mat sta tu su pa mią tek po więź niach obo -
zów kon cen tra cyj nych w kon tek ście hu ma ni -
sty ki nie an tro po cen trycz nej (pre kur sor ką ba -
dań rze czy i ma te rial nych po zo sta ło ści jest
Ewa Do mań ska) i miesz kań cach gett. 

Au tor ka pod kre śla, że do 1942 ro ku ko bie -
ty znaj do wa ły się na mar gi ne sie świa ta obo -
zów kon cen tra cyj nych, a ich los róż nił się
od te go, któ ry przy padł w udzia le męż czy -
znom. Choć sta ty sty ki do ty czą ce za bójstw
ko biet by ły niż sze w po rów na niu z licz bą eg -
ze ku cji w mę skim sek to rze obo zu Ra -
vensbrück, a pierw szy wy rok śmier ci dla ko -
bie ty wy ko na ny zo stał w tym obo zie w 1941
ro ku, to jed nak w na stęp nych la tach, na sku -
tek po gar sza ją cych się wa run ków sa ni tar no -

KSIĄŻKI ANDRZEJ JUCHNIEWICZ

Fe no men ko bie ty
zla gro wa nej

-hi gie nicz nych (po ja wie nie się wszy) i wdro -
że nia sys te mu re pre sji (go le nie gło wy i miejsc
in tym nych, przy mu so we ba da nia gi ne ko lo -
gicz ne), ko bie ty osa dzo ne w obo zach kon -
cen tra cyj nych mu sia ły zmie rzyć się z nie bez -
pie czeń stwa mi, któ re sta no wi ły in te gral ną
część ko bie cej bio gra fii obo zo wej i do ty czy -
ły prze wa ża ją cej czę ści więź nia rek. Każ da
mu sia ła pod dać się de pi la cji ca łe go cia ła i ką -
pie li; czyn no ści te stwa rza ły oka zję do nad -
użyć sek su al nych ze stro ny ka dry obo zo wej
(ca sus pod glą dac twa).

Czar nec ka wy od ręb nia no wą ka te go rię ba -
dań nar ra cji la gro wych, któ ra w in nych wa run -
kach oka za ła by się nie mia ro daj na: uro dę i cie -
le sny po wab. Te przy mio ty w ogra ni czo nej
po pu la cji więź nia rek sta no wi ły do dat ko we wy -
znacz ni ki pod czas se lek cji do naj bar dziej
uciąż li wych, nie bez piecz nych i nisz czą cych
zdro wie za jęć (przede wszyst kim do kon tak -
tu z tru ją cą pi kry ną): „Czy moż na po za tym
wy obra zić so bie okrut niej szą prze myśl ność niż
tę, któ ra na spek ta ku lar ne wy nisz cze nie i na -
tych mia sto wą zmia nę wy glą du (de wa sta cja cia -
ła na stę po wa ła już po jed nej prze pra co wa nej
dniów ce) ska zy wa ła wła śnie ko bie ty mło de
i ład ne?” (s. 84) Ba da czka śle dzi obo zo we lo -
sy pięk nych ko biet, któ re ze wzglę du na uro -
dę, sta ły się ofia ra mi gwał tów (w tym z uży -
ciem mę skich dło ni) i nie mia ły tak wie le
szczę ścia, jak ko bie ty o mniej in try gu ją cych
ry sach twa rzy. Kry te rium ba dań, któ re przyj -
mu je Czar nec ka mu sia ło by zo stać pod da ne
kon fron ta cji z utrwa lo nym w źró dłach hi sto -
rycz nych i do ku men tach ka no nem pięk na.
Wbrew po zo rom na zi ści do ce nia li se mic ką uro -
dę osa dzo nych (co od no to wu je w jed nym z roz -
dzia łów książ ki Wo jen ne związ ki. Pol ki i Niem -
cy pod czas oku pa cji Ma ren Röger) i czę sto
ini cjo wa li z ni mi spo tka nia by móc je wy ko -
rzy stać sek su al nie i za bić (tu szu jąc śla dy
gwał tu). Sy tu acje, któ re obar czo ne by ły groź -
bą utra ty ży cia w przy pad ku ko biet wią za ły się
z ich na tu ral ny mi dys po zy cja mi pro kre acyj ny -
mi, za tem cią ża, po łóg i ma cie rzyń stwo prze -
są dza ły o ich lo sie. Je dy nym for te lem oka zy -
wa ło się dzie cio bój stwo lub abor cja, któ re
w wa run kach po za obo zo wych ge ne ru ją spo -
łecz ny ostra cyzm, bo go dzą w prze świad cze -
nie o na tu ral no ści mi ło ści ma cie rzyń skiej. 

Czar nec ka pod da je ana li zie książ ki, któ -
re po zo sta ją po za ka no nem nar ra cji la gro -
wych (m. in. Pa ra wan Zo fii Ro ma no wi czo -
wej, Czar ną fla gę Zo fii Krzy ża now skiej,
Ża den z nas nie po wró ci Char lot te Del bo)
oraz ze sta wia re jestr po je dyn czych świa -
dectw, któ re mi mo bra ków warsz ta to wych
sta no wią źró dło wie dzy o re aliach obo zo -
wych. Kil ka roz dzia łów przyj mu je for mę mo -
no gra ficz nych szki ców, w któ rych au tor ka
śle dzi po wta rza ją ce się mo ty wy (ca sus wło -
sów i wszy). To wła śnie one świad czą
o świet nej eru dy cji au tor ki oraz pra cy ar chi -
wal nej, któ ra po prze dza ła ich po wsta nie
oraz wy czu le niu ba dacz ki na szcze gó ły
i dro bia zgi. Czar nec ka, opo wia da jąc się
za plu ra li zmem me to do lo gicz nym, sto su je
tak że mi kro lo gię li te rac ką, o czym świad czy
po stu lat do war to ścio wa nia kon kre tu zdol ne -
go „prze ła mać uni wer sa li zu ją cy, hi sto rycz -
no li te rac ki sche mat” (s. 32). Stra te gia ta,
w przy pad ku nar ra cji la gro wych, no si zna -
mio na etycz nej od po wie dzial no ści, jak rów -
nież ostroż no ści w fe ro wa niu wy ro ków
o kon cen tra cyj nym uni wer sum.

Bar ba ra Czar nec ka: Ko bie ty w la grze.
Za pis do świad cze nia. Wy daw nic two Uni ‐
wer sy te tu Ja giel loń skie go, Kra ków 2018,
s. 250.
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J a n u s z

Stobiński
A

r ty sta nie za leż ny, czy li być mo że ta ki, na któ rym ni ko mu nie za le ży al bo ta ki, któ re mu na ni czym nie za le ży. Uro -
dzo ny na trzy la ta przed śmier cią nie mi ło ści wie pa nu ją ce go Jo si fa Wi ssa rio no wi cza S., dzię ki cze mu pa mię ta wie -

ści na ten te mat, gło szo ne przez ra dio we „koł choź ni ki”, roz miesz czo ne w pa ła cu w Se rocz kach, gdzie spę dzał dzie -
ciń stwo pod czuj nym okiem dziad ka, dy rek to ra PGR -u i mat ki, ko bie ty o wszech stron nie ar ty stycz nej du szy. Na uki
po bie rał w wie lu szko łach, tak że ar ty stycz nych, ale żad nej nie ukoń czył, a przy naj mniej nie jest w sta nie wy le gi ty -
mo wać się ukwie co ny mi pie czę cią dy plo ma mi. 

Mło dość spę dził na hip pi sow skich wę drów kach i po dró żach, zdo by wa niu szczy tów gór skich w róż nych czę ściach
świa ta, stu dio wa niu re li gii świa ta, a tak że tech nik me dy ta cyj nych Zen. Pra co wał w róż nych za wo dach, był ma ga zy -
nie rem w wie lu fir mach kra jo wych, nad zor cą plan ta cji win nych we Fran cji, a po tem już tyl ko gra fi kiem w róż no ra -
kich fir mach re kla mo wych.

Od osiem na stu lat miesz ka w Ka to wi cach, gdzie z tru dem ła pie od dech, co jed nak nie prze szka dza mu w two rze -
niu ta jem ni czych świa tów i obiek tów. Po za tym na mięt nie fo to gra fu je i mniej na mięt nie wy ko nu je użyt ko we pro jek -
ty gra ficz ne.

Gra fi ka kom pu te ro wa. Udział w wy sta wach zbio ro wych w To ru niu, Gru dzią dzu, Wro cła wiu, w Niem czech (Bre -
men), we Fran cji (Tu lu za), w TWO 07 Art Gal le ry (Man hat tan, NYC). Udział w wy sta wie w Dal las, po świę co nej rocz -
ni cy ata ku na WTC. Wy sta wy in dy wi du al ne: Kra ków (Dom Kul tu ry im. C. K. Nor wi da, 2004), Ra wicz (Fe sti wal Sztu -
ki „For ma” 2008). First Per son – na gro da Ame ry kań skie go Sto wa rzy sze nia Gra fi ków Kom pu te ro wych za gra fi kę
„Dan se ma ca bre”; wy róż nie nie w Bien na le Gra fi ki w San An to nio.

Pro jek ty okła dek i pla ka tów do ksią żek Mar ty Fox: „Czer wień raz jesz cze da je czer wień”: „Li sty spod ka pe lu sza”,
„Ko chać”, „Nie bo z wi do kiem na nie bo”, „Świę ta Ri to od Rze czy Nie moż li wych” (tak że pro jekt okład ki do wer sji
au dio bo oko wej), „Roz mo wy z Mi ró”. 

Pro jekty okład ek do ksią żek po etyc kich Wie sła wa Ster ni czu ka Drze wo dni nie obec nych, Zro zu mieć cień, Ro my Je -
gor Bie le ją księ ży ce pa znok ci, Wie czór w ko cim fu trze”, Da vi da Ca mu sa Ry ce rze Kró le stwa, tak że do czte rech ksią -
żek po etyc kich Wal de ma ra Kon te wi cza (Ka na ada). Pro jekt okład ki do pły ty CD ze spo łu Ku pi cha Band, obec nie ze -
spół „Fe el”. Pro jekt pla ka tu do Car mi na Bu ra na (wi do wi sko ple ne ro we, Gli wi ce 2004).

Pra ce fo to gra ficz ne Ja nu sza Sto biń skie go moż na oglą dać na stro nie au to ra na Fa ce bo oku.
MF
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Ku buś Fa ta li sta

i je go Pan JAN MALICKI

„D
wu dzie sta. Su per książ ka!!! Je śli czy -
tasz, mu sia ło to być za pi sa ne w gó -

rze”. Ta ki opis – na szczę ście ołów -
kiem – znaj du je się na sa mym koń cu moc no
sfa ty go wa ne go, wręcz za czy ta ne go eg zem -
pla rza edy cji Ku bu sia Fa ta li sty De ni sa Di -
de ro ta opu bli ko wa ne go przez Osso li neum
sto sun ko wo nie daw no, bo w ro ku 1997
w prze kła dzie – a jak że – zna ko mi te go Ta -
de usza Boya-Że leń skie go i w opra co wa niu
Ma ria na Cień skie go. Ale ocza mi wy obraź -
ni wi dzę mło dą ka to wi czan kę lub so sno wi -
czan kę, adept kę w fi lo lo gicz nym fa -
chu – a wska zu je na to cha rak ter
pi sma – za sia da ją cą do ko lej nej lek tu ry z syl -
la bu so we go ka no nu, mo że z obo wiąz ku,
mo że – daj, Pa nie – z cie ka wo ści. I jej szok,
od kry cie, en tu zjazm i za chwyt. A już o 20.00
za my ka ją czy tel nię Bi blio te ki Ślą skiej.

Rzad ko się zda rza, by utwór sprzed stu -
le ci tak po ru szył czy tel ni ka. Czę ściej trak -
tu je my go – je śli nie – ja ko an ty kwa rycz ne
ra mot ki, któ rych na tu ral nym miej scem jest
naf ta li no wy świat bi blio tecz nych ma ga zy -
nów, to z pew no ścią do stoj ne miej sce w na -
szych księ go zbio rach. Ale za chwyt stu -
dent ki mnie nie za sko czył. Sam też
prze ży łem po dob ną sy tu ację, gdy po zna ko -
mi tym wy kła dzie prof. Zyg mun ta Czer ne -
go, ro ma ni sty, wy daw cy ar cy dzieł li te ra tu -
ry fran cu skie go śre dnio wie cza, dok to ra
ho no ris cau sa pa ry skiej Sor bo ny, ucznia prof.
Edwar da Po rę bo wi cza (od kryw cy pol skie -
go ba ro ku) się gną łem po ten sam tekst.

I za czą łem czy tać:
Jak się spo tka li? Przy pad kiem, jak wszy -

scy. Jak się zwa li? Na co nam ta wia do mość?
Skąd przy by wa li? Z naj bliż sze go miej sca.
Do kąd dą ży li? Al boż kto wie do kąd dą ży?
Co mó wi li? Pan nic, Ku buś zaś, że je go ka -
pi tan ma wiał, że wszyst ko, co nas spo ty ka
na świe cie do bre go i złe go, za pi sa ne jest
w gó rze.

PAN: Oto mi wiel kie sło wo!
KU BUŚ: Mó wił jesz cze, że każ da ku la,

któ ra wy la tu je na świat z rusz ni cy, po sia da
swój ad res.

PAN: Miał słusz ność...
Po czą tek nie jest ani ory gi nal ny, ani za -

chę ca ją cy. Zło śliw cy mó wią, ni czym film
ame ry kań ski z nie skoń czo ną dro gą, bez po -
cząt ku i bez ce lu. Ko ne se rzy do strze ga ją tu
kon tek sty kul tu ro we, choć by zwią za ne
z twór czo ścią Law ren ce’a Ster ne’a, pa -
mię ta jąc o po wie ści Ży cie i my śli J. W. Pa -
na Tri stra ma Shan dy czy aso cja cje fi lo zo -
ficz ne na wią zu ją ce do po glą dów Got t frie da
Wil hel ma Le ib ni za.

Ale nie te współ cze sne roz wa ża nia eru -
dy cyj ne, peł ne do po wie dzeń, sko ja rzeń
i uogól nień są naj cie kaw sze. Ma my tu bo -
wiem do czy nie nia z dzie łem – skan da li stą
od stu le ci, od cza su je go po wsta nia dzie lą -
cym czy tel ni ków na sym pa ty ków, jak i je -
go prze ciw ni ków. U jed nych książ ka ta
wzbu dza nie skry wa ny za chwyt, u dru gich
strasz ne ma rze nia o sto sie, na ja kim dzie -
ło Di de ro ta po win no spło nąć. I tak jest od…

No wła śnie. Od kie dy? Wy daw ca, prof.
Ma rian Cień ski wska zu je na 15-let ni okres
pi sa nia po wie ści. Oczy wi ście z prze rwa mi.
Za pew ne De nis Di de rot roz po czął pi sać
po lek tu rze VIII księ gi Tri stra ma Shan dy
Law ren ce’a Ster ne’a, gdzieś w po ło wie
1765 ro ku. Śla dy in ten syw nej pra cy nad tek -
stem do strzec moż na w la tach 1769-1778,
szcze gól nie zaś wią żą ce się z po by tem au -
to ra w Ho lan dii – 1773 i 1774. Za pa mię taj -
my ten ho len der ski ślad, gdyż dla za cho wa -

ne go w na szych zbio rach uni ka to we go eg -
zem pla rza o sy gna tu rze 22 33 69 II, bę dzie
mieć zna cze nie prze ogrom ne.

Przed li sto pa dem 1778 ro ku po wsta je za -
tem pod sta wo wy zrąb po wie ści. Po za sma -
ko wi ty mi frag men ta mi m.in. o pa nu Le
Pel le tier oraz Ko zi ku i Po chew ce. Wte dy też
zo sta ną opu bli ko wa ne pierw sze czę ści po wie -
ści. Di de rot już wcze śniej prze ka zał tekst – pi -
sze prof. Cień ski „nie miec kie mu pi sa rzo wi
i fi lo zo fo wi prze by wa ją ce mu w Pa ry żu, ba -
ro no wi Mel chio ro wi Grim mo wi, wy daw cy
„Cor re spon dan ce”. By ła to rę ko pi śmien na ga -
ze ta uka zu ją ca się co mie siąc lub dwa ra zy
w mie sią cu, a prze zna czo na dla wą skie go, li -
czą ce go kil ka na ście osób gro na sub skry ben -
tów, na któ re skła da li się przede wszyst kim
eu ro pej scy pa nu ją cy. Z pi smem tym Di de rot
współ pra co wał od lat pięć dzie sią tych. „Głów -
ne za da nie pe rio dy ku sta no wi ło prze ka zy wa -
nie eli tar ne mu krę go wi czy tel ni ków wia do -
mo ści o wszel kich no wo ściach kul tu ral nych,
to wa rzy skich i li te rac kich Pa ry ża. Po nie waż
„Cor re spon dan ce” prze sy ła no za gra ni cę
pocz tą dy plo ma tycz ną, moż na by ło umiesz -
czać tam tek sty śmia łe, nie li czą ce się z cen -
zu rą, gro no czy tel ni ków zaś gwa ran to wa ło
dys kre cję” (s. XXXIV).

To już dru gi ślad po za fran cu ski po zna wa -
nia przy gód Ku bu sia i je go Pa na. Oby dwa
śla dy za rów no ho len der ski jak i nie miec ki,
ale nie fran cu ski, raz jesz cze się po ja wią
w spo rach o pierw szeń stwo wy da nia. Jest
jesz cze je den krąg osób za fa scy no wa nych
twór czo ścią fran cu skie go fi lo zo fa. To dwór
Ka ta rzy ny II. W la tach 1780-1784 Di de rot
przy go to wał osta tecz ną, rę ko pi śmien ną
wer sję po wie ści, któ ra mia ła być czę ścią peł -
nej edy cji je go twór czo ści. Po la tach ta wer -
sja sta ła się pod sta wą wy da nia kry tycz ne -
go, a więc naj bar dziej ce nio ne go przez
znaw ców. Dzi siaj rę ko pis ten znaj du je się
w pe ters bur skiej Bi blio te ce Pu blicz nej im.
Sał ty ko wa-Szcze dri na.

We wszel kich roz wa ża niach o ta kich
dzie łach jak Ku buś Fa ta li sta i je go Pan mu -
szą paść py ta nia fun da men tal ne o pierw -
szy mo ment pu bli ka cji. Je śli się gnie my
do star szych opra co wań hi sto rycz no li te rac -
kich, en cy klo pe dii i słow ni ków to znaj dzie -
my w nich in for ma cje o ro ku 1796, kie dy
uka zu je się fran cu ska wer sja po wie ści.
Znaw cy przy po mi na ją, że wśród sta ro dru -
ków bi blio tek Nie miec, Fran cji i Pol ski
znaj du ją się edy cje star sze bo już z ro -
ku 1792. Ale nie w peł nej wer sji tek sto wej.
Przy po mi na je „Bi blio gra phie des oevres
do De nis Di de rot 1739-1900” opu bli ko wa -
na osiem na ście lat te mu. W niej zo stał też
uję ty nasz eg zem plarz wy da ny w 1793 ro -
ku ze zna ko mi ty mi ilu stra cja mi gdańsz cza -
ni na Da nie la Cho do wiec kie go, wy bit ne go
ar ty sty ry tow ni ka, współ twór cy ber liń -
skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych. Do daj my
eg zem plarz je dy ny na świe cie. I owo od -
kry cie – a jak że – nie oby ło się bez skan -
da lu. A by ło to tak.

Na po cząt ku lat 90. ub.w. do Pa ry ża za -
pro szo ny zo stał prof. Alek san der Abła mo -
wicz, ro ma ni sta, by ły dzie kan Wy dzia łu Fi -
lo lo gicz ne go, twór ca In sty tu tu Fi lo lo gii
Ro mań skiej na sze go Uni wer sy te tu. Był
ho no ro wa ny przez pa ry ską Sor bo nę ty tu łem
dok to ra ho no ris cau sa, naj wyż szą god no ścią
ja ką mo że przy znać uczel nia. Ta ka uczel -
nia. Pro fe sor wy kła da o fran cu skim Oświe -
ce niu. Przy po mi na Di de ro ta i edy cję z 1793
ro ku. Mil cze nie, zdzi wie nie, a po wy kła dzie
py ta nie wprost: czy ist nie je?

Pro fe sor od po wia da: tak w Ka to wi cach.
Na stęp ne go dnia se kre ta riat Bi blio te ki Ślą -
skiej za sy pa ny zo stał fak sa mi (by ła ta ka epo -
ka) z py ta niem o to wy da nie.

Ura to wa ny zo stał ho nor pro fe so ra, a nasz
eg zem plarz – do daj my wy da ny w Ho lan -
dii – tra fił do mo nu men tal nej „Bi blio gra fii
Da vi da Adam sa”.

Był i dru gi przy pa dek nie skry wa ne go za -
chwy tu na szym eg zem pla rzem znaw cy
twór czo ści Di de ro ta, z któ rej dok to ry zo wał
się, Eri ca–Em ma nu ela Schmit ta, au to ra
zna ko mi tej książ ki Oskar i pa ni Ró ża. Bę -
dąc w Ka to wi cach spo tkał się z na szy mi
czy tel ni ka mi. Dzię ku jąc za dłu gą roz mo wę,
wie dząc o fa scy na cji pi sa rza po wie dzia łem,
ba po ka za łem, nasz eg zem plarz. Za chwyt
pi sa rza był peł ny, ni czym na szej ka to wic -
kiej stu dent ki. Wra ca jąc do War sza wy,
opo wia dał wy łącz nie o na szym eg zem pla -
rzu, nie zna nym na uce do 2 000 ro ku. 

■
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Czy Pan Bóg stwo rzył wi no? 
Nie wiem czy w Raj skim Ogro dzie by ła już win na la to rośl? A je -

śli by ła, to kie dy się po ja wi ła: przed stwo rze niem czło wie ka, czy
po? Czy od ra zu ze swo imi owo ca mi za po wia da ła na pój, któ ry ko ił
zmy sły, uspo ka jał my śli, czy prze ciw nie – po bu dzał do czy nów wiel -
kich lub nie cnych? 

A prze cież już u po cząt ków chrze ści jań stwa spo ty ka my się z cu -
dow ny mi opi sa mi szma rag do wych łąk peł nych ziół, kwia tów i wi -
no ro śli, wy ty cza ją cych szlak pe re gry nan tom wę dru ją cym po ca łym
wów czas zna nym świe cie. Je śli tak, to czy owo wi no zna ne by ło stwo -
rzy cie lo wi. Czy po sia da bo ską pro we nien cję? Tak się zda wa ło np.
nie zna ne mu bli żej Dra kon cju szo wi, ży ją ce mu gdzieś na po cząt -
ku VI wie ku w Afry ce pod pa no wa niem cie szą cych się złą sła wą Wan -
da lów, któ rzy – jak twier dził trzy na sto wiecz ny „Kro ni karz wiel ko -
pol ski” – wy szli z Po mo rza. Ale czy tak by ło?

Nie wie le wie my o Blossiusie Aemiliusie Dracontiusie. Pi sał utwo -
ry po gań skie o Ro mu lu sie i Ore ste sie, by na gle stwo rzyć wie lki
po emat na cześć Bo ga chrze ści jan i je go do bro dziejstw. Wtrą co -
ny do wię zie nia przez kró la Gun ta mun da pi sze „Sa tis fac tio” (prze -
bła ga nie). Wkrót ce umie ra. Ale szczę ście po etów za wsze za le ży

od tych, co czy ta ją. A je śli są to pa pie że, to szan sa na prze trwa -
nie jest ogrom na. I tak się sta ło z dwo ma wiel ki mi po ema ta mi Dra -
con tiu sa. W jed nym z nich, w „Po chwa le Bo ga” po ja wia ją się mo -
ty wy ge ne zyj skie stwo rze nia świa ta:

Ter tia ca eru leum pon ti lux edi dit aequ or
Trze ci dzień wy dał błę kit ną mor skiej głę bi ny po wierzch nię.

Po wsta je nie za mie rzo ny w swej roz le gło ści Świat. Są mo rza, są
gó ry, jest zie mia.

Część słod ko płyn nym przy pa da wo dom – to po la wil got ne
Tra wa kieł ku je zie lo na, wzno si się w gó rę pęd wszel ki.
Li ściem okry wa się wiecz nym oliw ka w pięk nej fry zu rze
Drze wo zie lo ne wszel ki owoc ro dzi bez bo le ści
Waw rzyn wy ra sta na dar po etom za szczyt ny za sło wo
Win nej się pęd la to ro śli wi je po krze wach schy lo nych
A jej ga łąz ka roz chwia na sma ga, jak bicz, krze wu ra mię
Wi nem pi ja na win ni ca za go ny dźwi ga li ścia ste
I w wi no gro nach wi szą cych da ry za pew nia ra do ści
A kiść kwit ną ca na po jem już ko lo ro wym odu rza.
Lecz jed na zie mia – ro dzi ca nie jed no w da rze nam nie sie;
Ile ziół ro śnie, ty le też mie sza się z so bą za pa chów.
In dią był świat pącz ku ją cy. Bar wa mi mie nić się łą ki
Ję ły pod słoń cem mło dzień czym wśród ja gód świe żo wy ro słych

A nie co da lej:

Wi szą na li ściach sło dy czy przy szłe nie ba wem pu cha ry
Wi si tez upra gnio ne go zdro wia le kar stwo ży wot ne.

Czyż by więc wi no by ło bo skim trun kiem? A mo że pra przy czy ną
wszel kie go zła, jak twier dził św. Al dhelm (zm. 709/710)

Pra oj ciec nasz, przez kró la Olim pu stwo rzo ny,
Pro sty chłop, z bry ły gli ny świę ty mi rę ka mi
Ule pio ny, tchem bo skim spło dzo ny do ży cia,
Ry chło upadł…

Za nim zaś Noe „król świa ta”, czło wiek, któ ry pierw szy za sa -
dził win ni cę i Lot, ów wsze tecz ny oj ciec, nie umiar ko wa ny w sma -
ko wa niu wi na i wła snych có rek:

I tak, gdy prze trze biw szy ro dzaj ludz ki, wo dy
Po to pu się cof nę ły, oj ciec i król świa ta
Z zie lo nej la to ro śli ze braw szy owo ce
Mosz czem win nym spi ty, ob na żył swo je przy ro dze nie
Na śmiech i na zgor sze nie swych dzie ci, dwaj bra cia
Oj cow ski srom co ry chlej opoń czą okry li,
Trze ci zaś szy dził; tak więc cne go pa triar chę
Ba chus przy wiódł do psu cia po tom stwa wła sne go,
I ob ło że nia klą twą słu gi Cha na ana
Dzie wi ca dziś tym bar dziej wy strze gać się mu si
Wi no pi jąc, po stra dać mo że wie niec cno ty
Pi ja ny ła two scho dzi na błęd ne roz dro ża, 
Tak z Lo tem by ło, za cnie ży ją cym wśród ło trów
Otwo rzył swe po dwo je, by go ści oca lić
I dla wszyst kich ob fi te zgo to wał przy ję cie
A kie dy so do mi tów roz pu stą zgno jo nych
Ogień z nie ba ze sła ny spa lił w siar ki rze ce,
Czyż ów oj ciec prze pi ty nie zbłą dził do ło na
Swych cór, aby się z ni mi ka zi rod czo złą czyć?
Ni gdy by zaś nie po padł w ów grzech lu bież no ści
Gdy by nie był za mro czon wi na opa ra mi.

Nie zbyt chlub nie wkra cza ło więc wi no do kul tu ry chrze ści jań -
skiej, ale za to czę sto. Pi sma bi blij ne chęt nie po słu gi wa ły się sym -
bo li ką ale go rycz ną. Nie przy pad ko wo Moj żesz, wy sy ła jąc zwia dow -
ców do Zie mi Ka na an, pro sił ich o przy wie zie nie kil ku owo ców z tej
kra iny:

„Przy by li aż do do li ny Esz kol. Tam od cię li ga łąź krze wu win ne -
go ra zem z wi no gro na mi i po nie śli ją we dwóch na drą gu”.

Ten ob raz, wy stę pu ją cy w ca łej kul tu rze śre dnio wie cza, umiesz -
cza ny był w księ gach teo lo gicz nych, na mu rach ka tedr, to wa rzy -
szył sztu ce ma lar skiej bez ma ła do koń ca tej for ma cji. Wró ci też
w kul tu rze ba ro ku, sta jąc się jed nym z waż nych ele men tów sar mac -
kiej em ble ma ty ki.

Va le et me mor sis mei

Że gnaj i pa mię taj o mnie

Po że gna nie
Prom nic kiej

Aka de mii Wi na
JAN MALICKI
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Co spra wi ło, iż – zda wać by się mo -
gło – drob ny frag ment prze ka zu bi blij ne go
zro bi aż tak za wrot ną ka rie rę w kul tu rze
chrze ści jań skiej? Za pew ne for ma cja in te lek -
tu al na lu dzi śre dnio wie cza, dla któ rych
świat re al ny mie szał się ze świa tem me ta fi -
zycz nym; gdzie prze kra cza no gra ni cę re al -
no ści w stro nę sym bo li ki i ale go ry ki. Gdzie
ale go ry zo wa no i sa kra li zo wa no wie le prze -
ja wów zwy kłej sza rej co dzien no ści. Nic
dziw ne go, iż ów pro sty cy tat za pi sa ny
w „Bi blii” na brał zu peł nie no wych sen sów.
Stał się zna kiem jed no ści po mię dzy Sta rym
i No wym Te sta men tem.

In ter pre to wa no rów nież ten drąg, ja ko
sym bol bo skiej ofia ry, jak na oł ta rzu Mi ko -
ła ja z Ver dun w Klo ster neu burg, gdzie dziś
jesz cze moż na od czy tać in skryp cję: „W drą -
gu z wi no gro nem zo bacz znak drew na krzy -
ża Chry stu sa”. A stąd już krok do utoż sa mia nia win ne go gro na z Eu -
cha ry stią. Nie za ska ku je nas i spo sób przed sta wia nia sym bo li ki Mę ki
Pań skiej, gdzie na ob ra zach z ran Chry stu so wych wy pły wa krew
w po sta ci po je dyn czych owo ców. Ten spo sób eks pre sji wy ko rzy sty -
wa ły pie ty, kla sycz ne wy obra że nia przed sta wia ją ce cia ło Chry stu -
so we na ko la nach Mat ki Bo skiej.

W ten spo sób do ty ka my jesz cze in nej sfe ry ale go ry za cji mo ty -
wów win nych. Oj co wie Ko ścio ła bar dzo chęt nie łą czy li po stać Ma -
rii z wi no ro ślą. Ba, utoż sa mia li ją z wi no ro ślą, na któ rej wy rósł
Je zus Chry stus (win ne gro no). Nie za ska ku ją nas więc ob ra zy tak
śre dnio wiecz ne, jak re ne san so we, prze cho wy wa ne choć by w wie -
deń skim Kun sthi sto ri sches Museum, na któ rych mo tyw wi no ro -
śli, gron win nych i Świę tej Ro dzi ny jest sta le obec ny. A gest po -
da wa nia gro na win ne go, przez Mat kę Bo ską lub św. An nę jest
in ter pre to wa ny ja ko za po wiedź Chry stu so wej Mę ki i przy szłe go
Zmar twych wsta nia.

Nic więc dziw ne go, iż pod czas Eu cha ry stii Chry stus oży wa
pod po sta cią chle ba i wi na.

Tę fi lo lo gicz ną ga wę dę gło si łem prze szło dzie sięć lat te mu
w Prom ni cach.

Set ka aka de mi ków człon ków rze czy wi stych czci god nej i szla -
chet nej Prom nic kiej Aka de mii Wi na z uwa gą słu cha ła wy kła du
wpro wa dza ją ce go swo je go rek to ra. Jak za wsze, dziś mo gę rzec
od dwu dzie stu lat, czte ry ra zy w ro ku w każ dy dru gi czwar tek ostat -
nie go mie sią ca kwar ta łu, za wsze z ga wę dą rek to ra in au gu ru ją cą
każ de spo tka nie, za wsze z opo wia da nia mi wy bit nych so mme lie -
rów o wi nach z ca łe go świa ta, za wsze z wy kwint ną ko la cją przy -
go to wy wa ną przez prom nic kich i nie tyl ko mi strzów kuch ni od -
po wied nio do sto so wa ną do pro po no wa nych win, za wsze
z kon cer tem wy bit nych ar ty stów: Zbysz ka Wo dec kie go, Mar ka
Kon dra ta – też człon ka prom nic kiej spo łecz no ści, Kry sty ny
Proń ko, Ire ny Ja roc kiej, któ rą trzy ma łem w ra mio nach (nie, nie
bez nie przy zwo itych sko ja rzeń, po pro stu ar tyst ka po tknę ła się),
An drze ja Si kor owskie go, czy Re na ty Da nel wiel kiej da my pol -
skiej pio sen ki i bo daj je dy ne go pro fe so ra bel we der skie go wśród
znaw ców mu zy ki roz ryw ko wej. 

Cza sa mi też Aka de mia wspo ma ga ła po trze bu ją cych, jak np. fun -
du jąc peł ne wy po sa że nie jed nej z sal Ho spi cjum Cor dis, czy ku -
pu jąc pom py in su li no we dla bied nych ty skich dzie ci. No i roz mo -
wy, roz mo wy, roz mo wy….

Fe no men te go Sto wa rzy sze nia po le gał na czymś ulot nym, dziś
już nie spo ty ka nym, nie zwy kłym. Ta kich spo tkań przy wi nie, ko -
nia ku, pi wie od by wa się bar dzo wie le, na si aka de mi cy uczest ni -
czą w nich nie mal na co dzień. Ale w Prom ni cach przy wró co no spo -
tka niom przy wie czor nym sto le szla chet ny wy miar te go,
co w ary sto kra tycz nej daw nej kul tu rze na zy wa no „grą roz mow ną”. 

Jak że da le ką od pry mi tyw ne go wręcz bejs bo lo we go okła da nia
się sło wem. Skraj nie od le głą od nie ustan ne go wszech ota cza ją ce -
go nas wrza sku róż nych osób, bez wzglę du na ich sta tus spo łecz -
ny. Gdzie, w tym jed nym miej scu i cza sie, głę bo ko opre syj ne „nie
wol no” z da mo kle so wy mi za po wie dzia mi nie uchron nej ka ry za -
stą pio no de mo kra tycz nym „nie wy pa da”. Od kry wa no przy wra ca -
no i no bi li to wa no sta re, by nie rzecz za py zia łe a prze cież na tu ral -
ne re la cje mię dzy ludz kie, ta kie jak lo jal ność wo bec wspól no ty, czy
pry mar ne zna cze nie słów ta kich jak „ja”, „ty”, „my”. Gdzie „ja”
rów no waż ne by ło ze sło wem „ty”. A „my” toż sa me by ło ze sło -
wa mi: sza cu nek, przy jaźń, za ufa nie. 

W do mi nu ją cej dziś a wszech ogar nia ją -
cej kul tu rze daw nej wiej skiej karcz my ten
nasz świat ry cer sko -dżen tel meń sko -od -
święt ny był czymś nie re al nym, od le głym ni -
czym la ta ją ca wy spa z Gu li we ro wych przy -
gód z po wie ści Jo na tha na Swi fta. A jed nak
ten świat na praw dę ist niał. Przy naj mniej raz
na kwar tał w Prom ni cach. Ary sto kra tyzm
du cha i szla chet ność prom nic kich spo tkań
przy wi nie były rze czy wi stym fe no me nem
kul tu ro wym w tym ka lej do sko po wym świe -
cie po li tycz nych walk na pię ści, kły i pa zu -
ry, in te re sów nie raz sprzecz nych, a za wsze
roz wa ża nych w ho ry zon cie ocze ki wań wła -
snych, ego istycz nych ko rzy ści. 

Nie wąt pię. Był fe no me nem od świe ża ją -
cym, po trzeb nym, ocze ki wa nym i atrak cyj -
nym. 

Gdy w mar cu 1998 ro ku po wo ły wa no
czci god ną Aka de mię za rzą dza ną la ta mi przez nie zwy kłych lu dzi:
Je rze go Ku bac kie go, Ka zi mie rza Dę bow skie go, Ta de usza Cie śli -
ka i Ewę Sza fra nek, to za kła da ło ją 72 człon ków. Ale już wów czas
ocze ki wa ło na przy ję cie dal szych 50 osób. Na stę po wa ło to za wsze
po speł nie niu okre ślo nych wa run ków. W spo tka niach uczest ni czy li
nie tyl ko na si człon ko wie, ale i go ście z War sza wy, Kra ko wa, Szcze -
ci na. Przy jeż dża ły też oso by wi zy tu ją ce z Czech, Nie miec, Szwaj -
ca rii, Au strii, Fran cji, Włoch, Chin – jak cho ciaż by na ostat nim na -
szym spo tka niu. 

Do le gen dy na szej Aka de mii wszedł je den z na szych sta łych go -
ści, któ ry na ten je den, je dy ny wie czór przy la ty wał z Sta nów Zjed -
no czo nych. 

Zresz tą wśród wpi sów do ostat niej bi blio fil skiej pu bli ka cji Pie -
śni o wi nie Li Taj Po, two rzą ce go swo je wier sze na dwie ście lat
przed chrztem Pol ski Pie śni tłu ma czo nych przez Ja na Wy ple ra, z li -
te rac ką trans kryp cją Wil hel ma Szew czy ka i ilu stra cja mi Fran cisz -
ka Zgra i, znaj du ją się au ten tycz ne wpi sy na szych aka de mi ków
z Chin, Włoch i Nie miec. 

Za miast kla sycz ne go wstę pu, to mik ten otwie ra jed nak Va le ta
po że gnań rek to ra:

Mi ło śnik Va le ta:

Naj szla chet niej sze go z trun ków
kształ tu ją ce go i uszla chet nia ją ce go
wspól no tę ludz ką
od ośmiu ty się cy lat. 

Mi ło śni kom

sma ko wa nia w krę gu przy ja ciel skim
i w za ci szu do mo wych wie czo rów 
od za wsze

Mi ło śni kom

roz mów, spo rów i dys ku sji o wi nie
w gro nie aka de mi ków współ twór ców
wspa nia łej prom nic kiej Aka de mii Wi na
od dwu dzie stu lat

O przy ję cie

chiń skie go, peł ne go no stal gii i smut ku
po ema tu o wi nie wraz z po że gna niem
i za wsze ak tu al nym mi mo wszyst ko prze sła niem

Vi no pel li te cu ras 
(Wi nem roz pusz czaj cie tro ski)

Pro si

Jan Ma lic ki
Rek tor Prom nic kiej Aka de mii Wi na

Prom nic ki Pa ła cyk My śliw ski ku pi ło Mu zeum Zam ko we
w Pszczy nie. Sto wa rzy sze nie roz wią za no. ■
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P
le ne ry i prze strzeń dra ma tu In g ma ra Vil -
lqi sta – „Uli ca Pia stow ska w Ka to wi cach”,

„Klat ka scho do wa ka mie ni cy przy uli cy Pia -
stow skiej w Ka to wi cach”, „Pra cow nia STA -
RE GO MĘŻ CZY ZNY w ka mie ni cy przy uli -
cy Pia stow skiej w Ka to wi cach” – są
rze czy wi ste. Jak by przy wo ła ne na uży tek sce -
nicz ne go re por ta żu al bo bio gra ficz nej nar ra -
cji dla te atru. Wia do mo jed nak, że za gra co -
nej ma gią pra cow ni nie opo wie dzia no
fak to gra fią. Miesz ka niec tej pra cow ni „Ga -
dał, ma lo wał, słu chał, ry so wał, pi sał i róż ne
ta kie”. W sztu ce de dy ko wa nej An drze jo wi
Urba no wi czo wi nie o pa mięć o ar ty ście cho -
dzi, a o uczy nie nie go po sta cią dra ma tycz ną,
a więc kimś, kto za wsze jest – mi mo że go już
nie ma. Nie trze ba ni cze go do da wać, wy star -
czy dla po sta ci po pro wa dzić dia log, w któ -
rym za ist nie je do opad nię cia kur ty ny lub na -
wet dłu żej. 

De ko ra cje, re kwi zy ty, de ta le, każ dy przed -
miot, każ de zda nie di da ska liów wpra sza się
do gry ze Sta rym Męż czy zną, a mo że o nie -
go: „Na tym le go wi sku sa me mu by się chcia -
ło po ło żyć. Na praw dę. Cho ciaż pew nie
był by to sen w jed ną stro nę”. Czy wszyst -
kie sny wę dru ją w jed ną stro nę? Dla cze go

waż niej sze są te, któ re nie za wra ca ją al bo
któ rym nie plą czą się dro gi, bo wie dzą, że
sa me są dro gą? Pra cow nię od sła nia In g mar
za dnia, ale rów nie do brze mógł by uczy nić
to o każ dej po rze, bo dzień i noc, czu wa nie
i sen, od rzu ci ły re gu ły po praw ne go za cho -
wy wa nia się w cza sie i prze strze ni.

W pra cow ni – „Na pół kach (…) sto ją róż -
ne dro bia zgi, ta kie tam wspo min ki”. Nie
bra ku je ksią żek, pa pie rów uło żo nych w tek -
tu ro wych tecz kach. Jest tak że „drob ni ca ma -
gicz na”, tro chę jar marcz na, któ ra wspo mi na
po swo je mu – i jesz cze wspo mnień nie za nie -
cha ła. Swo je miej sce ma ją re kwi zy ty ma lar -
skie – i sa me ob ra zy, i gra fi ki, i re pro duk -
cje – bo prze cież nie oglą da my wnę trza
miesz ka nia „ja kie goś tam czy ta cza czy ga da -
cza, ma gi stra od ar ty stow skich ga dek o by le
czym, z daw no już zwię dłym fiut kiem”. 

Nie, Sta ry Męż czy zna nam się sam una -
ocz nia, oznaj mia, pre zen tu je. To przed nim
świat broń bę dzie pre zen to wał bia łą i czar -
ną – a po tem za ata ku je – i na gle nie bę dzie
w mo cy już wal czyć, od pu ści, pod da się, do -
bro wol nie od da w nie wo lę. Bo dla cze go sta -
rość – sła ba, ga sną ca, sil na w tym, czym by -
ła, sku pio na i nie prze kup na – mia łaby

ko muś lub cze muś ule gać? Co przyj dzie róż -
nym ja kimś tam si łom z wzię cia star ca
na jeń ca? Trze ba by mu le że po słać – trze -
ba by go de li kat nie po ło żyć – a po tem pie -
lę gno wać i wspo mnie nia mi do kar miać.
Na po ić wo dą śmier ci, któ ra try ska za gó ra -
mi, za do li na mi, gdzieś bar dzo da le ko,
naj da lej.

Naj waż niej szym – nie do po mi nię cia – me -
blem sce nicz nym jest drew nia ny fo tel – pew -
no też sta ry, wy ście lo ny po dusz ka mi, wy god -
ny, z pod nóż kiem – pu sty, ani przez chwi lę
nie wy pcha ny oso bą – tron fa ra ona, któ ry tyl -
ko za wie sił wła da nie, i na swo im le żu jest
wład czy ina czej. Mło da Ko bie ta i Męż czy zna
w ja snej ma ry nar ce wpro wa dzą Sta re go Męż -
czy znę do pra cow ni, do kom na ty tro no -
wej – po zo sta wią go – po ło żą – po wró cą, od -
naj dą się do pie ro w ostat nich sce nach. Za stą pią
ich Dziew czy na i Pan. Nie wia do mo, skąd
Dziew czy na przy by ła, ja ką prze szła dro gę,
po ja kich wspi na jąc się scho dach, o ilu stop -
niach, gdzie wzno szą cych lub ku cze mu opa -
da ją cych. Jesz cze nie wie my, że już cze ka ła,
że od ro bi ła lek cję – „na pie cu so bie przy kuc -
nę łam, w kłę bek się zwi nę łam i pa trzy łam i słu -
cha łam so bie, o po patrz, tam, na pie cu”. Ale
to chy ba nie ta ka zwy czaj na Dziew czy -
na – bo księż nicz ka – a Pan, szef księż nicz -
ki, to król pew no, ale ta ki, któ ry przy cho dzi
do fa ra onów (po fa ra onów?), więc chy ba ce -
sarz al bo i wię cej.

Dziew czy na „wi dzi wszyst ko, co
chce” – o każ dej po rze dnia i no cy, po za lub
wbrew dniom i no com. Za wsze wi dzi, obo -
jęt nie, czy ta chwi la aku rat jest, czy już by ła,
czy do pie ro bę dzie. I pra gnie tak być wi dzial -
na, jak by zda rzy ła się świa tu – mi mo że nie
wie my, ja ki to świat, dla cze go nie dla nas, a dla
ko goś i cze goś wię cej. Sta ry Męż czy zna ma
do świad czo ne, zmę czo ne oczy – „od (…) wy -
my śla nia w gło wie (…) też oczy mo gą być
umę czo ne” – tak moc no umę czo ne, że ła two
od gad nąć i przej rzeć. Już wie, że Dziew czy -
na Pa nu swe mu na ka że – na je den dzień,
na jed ną noc, na wie le snów – wcie lić się w ko -
cu ra z do brych al bo złych ba jek. A po tem że
wy pa li z nim skrę ta. I za mie ni się w kot -
kę – przy mil ną, za zdro sną. 

Nim ak cja wy ga śnie, świat na no wo się sta -
nie zwy czaj ny, w pra cow ni usią dą Mło da Ko -
bie ta i Męż czy zna w ja snej ma ry nar ce. Trze -
ba na kar mić ko ty („sły chać stuk otwie ra nych
drzwi lo dów ki i ci chut ki bul got na le wa ne go
mle ka”), a w pią tek wy je chać na wieś (bo Sta -
ry Męż czy zna chciał by zo ba czyć ja kiś dom,
pew no waż ny dla nie go i wy jąt ko wy). Sa mo -
chód („żół ty golf”) po mie ści wszyst kie oso -
by dra ma tu i wier ne oso bom ko ty. Ru szy
w kie run ku naj waż niej sze go w Ka to wi cach
ron da – przez chwi lę „Sta ry Męż czy zna pa -
trzy przez bocz ną szy bę w drzwiach na mi -
ja ne uli ce i pla ce. Bu du je się w mie ście”. Nie -
kie dy opo wia da się o mie ście le gen dy,
ba śnie i mi ty – bez nich nie moż na zbu do -
wać żad ne go mia sta.

Kil ka na ście scen wcze śniej Sta re go Męż -
czy znę wnie sio no do pra cow ni na rę -
kach – czy jeś dło nie by ły lek ty ką – mi mo -
wol ną i do bro wol ną. W dro dze na strych,
Męż czy zna w ja snej ma ry nar ce po zwo lił Sta -
re mu Męż czyź nie od po cząć na pa ra pe cie du -
że go okna, któ re wy cho dzi ło na po dwó -
rze – „na głę bo ką stud nię du że go po dwór ka”.
Moż na by ło do strzec „ce gla ne ścia ny, okna,
bal ko ny z że liw ny mi ba lu stra da mi”. Do stud -
ni po dwó rza coś wpa dło i wy pły nę ło na po -
wierzch nię, ale mo że tak z każ dym lu -
strem, któ re już nie uga si pra gnie nia.

■
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Kamienica przy ul. Piastowskiej 1 w Katowicach, w której mieściła się pracownia założona przez
Andrzeja Urbanowicza i Urszulę Broll
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■■ Sce na dzie  wią  ta

Wnę trze. Pra cow nia STA RE GO MĘŻ -
CZY ZNY. Dzień. Kon ty nu acja.

Obok sta re go, ka flo we go pie ca,
przy wej ściu jest wy dzie lo ne miej sce
do ma lo wa nia, szta lu gi, pół ki ze sło icz ka -
mi, tub ka mi na wpół wy ci śnię tych farb,
skoń czo ne i le d wie roz po czę te ob ra zy,
blejt ra my cze ka ją ce na za grun to wa nie.
Na ścia nach pra cow ni re pro duk cje, nie -
zli czo na ilość ksią żek sta ran nie i prze -
myśl nie po ukła da nych i po wsta wia nych
we wszyst kich moż li wych, na da ją cych
się ku te mu, miej scach. Na pół kach
oszklo nych wi tryn sto ją róż ne dro bia zgi,
ta kie tam wspo min ki, są ma łe mo sięż ne
rzeź by i du że po sąż ki bli sko- i da le ko -
wschod nich bóstw, za baw nych i groź -
nych de mo nów, peł no tam re kwi zy tów
bia łej i czar nej ma gii (i cze go kto chce),
szkla nych kul, krysz ta ło wych pi ra mid,
tra pe zów z ob sy dia nu, są i dwa fal lu sy;
je den z ru bi no we go szkła, dru gi z cham -
skie go pla sti ku.

■■  Sce na dzie  s ią  ta

Wnę trze. Pra cow nia STA RE GO MĘŻ -
CZY ZNY. Dzień. Kon ty nu acja.

Pod ścia na mi po miesz cze nia sto ją pół -
ki wy peł nio ne kar to no wy mi opa sły mi
tecz ka mi. A każ da tecz ka opi sa na jest
rów nym, sta ran nym pi smem. Są kar to ny
i pu dła z do ku men ta cją, pa pie ra mi bar -
dziej i mniej po żół kły mi. Strasz nie te go
du żo. 

Stoi tam wiel ka ma szy na kse ro gra ficz -
na daw no już nie uży wa na. I ster ty gra fik
opra wio ne w pas se par to ut i cze ka ją cych
na opra wie nie. Są wi try ny ze szkla ny mi
pół ka mi za sta wio ny mi ma gicz ną drob ni -
cą, fo to gra fie, re pro duk cje świę tych
z róż nych stron świa ta i róż nych tam re -
li gii. W wol nych miej scach na ścia nach
wi szą wschod nie tka ni ny. I znów książ ki
i książ ki, ob ra zy i szty chy i wra że nie ła -
du i skła du cho ciaż to prze cież pra cow nia
STA RE GO MĘŻ CZY ZNY a nie ja kie goś
tam czy ta cza i ga da cza, ma gi stra od ar ty -
stow skich ga dek o be le czym z daw no już
zwię dłym fiut kiem. Ale ten ład i skład
w tym wszyst kim dzi wi.

■■  Sce na je  de na s ta

Wnę trze. Pra cow nia STA RE GO MĘŻ -
CZY ZNY. Dzień. Kon ty nu acja.

Po środ ku te go po miesz cze nia, któ re
kie dyś za pew ne by ło czymś in nym niż
pra cow nią STA RE GO MĘŻ CZY ZNY
stoi dłu gi stół. 

Na bla cie sto łu pa pie ry rów no po ukła -
da ne, al bu my je den na dru gim, ko per ty,
li sty z nich po wyj mo wa ne i opi sa ne
na żół tych kar te lusz kach, na któ ry naj -
pierw od po wie dzieć trze ba. Wo kół sto łu
krze sła pro ste i z po rę cza mi. Każ de z in -
nej pa ra fii z prze ło mu wie ków XIX i XX -
-ego i z lat trzy dzie stych XX wie ku
w więk szo ści. 

Ingmar Villqist

„Echnaton i Eris”
(fragment)

■■  Sce na dwu na s ta

Wnę trze. Pra cow nia STA RE GO MĘŻ -
CZY ZNY. Dzień. Kon ty nu acja.

Na kil ku ze sta wio nych z so bą szaf kach
rów nych wy so ko ścią, a dłu go ścią od po -
wia da ją cych roz mia rom do ro słe go czło -
wie ka zmyśl nie wy my ślo ne i zro bio ne
le go wi sko do spa nia, od po czy wa nia. Wy -
god ne, mięk kie z lamp ką umo co wa ną
do lek ko po chy łej ścia ny nad tym le go wi -
skiem. Jest po dusz ka i na rzu ta. Wi dać
po tym le go wi sku, że prze le ża nych
i prze my śla nych tam go dzin, no cy, dni,
go dzin nie spo sób by by ło po li czyć.
Na tym le go wi sku sa me mu by się chcia -
ło po ło żyć. Napraw dę. Cho ciaż pew nie
był by to sen tyl ko w jed ną stro nę. To le -
go wi sko STA RE GO MĘŻ CZY ZNY.

■■  Sce na t rzy na s ta

Wnę trze. Pra cow nia STA RE GO MĘŻ -
CZY ZNY. Dzień. Kon ty nu acja.

Na wprost krót szej ścia ny te go po -
miesz cze nia, na le wo od drzwi wej ścio -
wych, przed szaf ka mi i pół ka mi na tej
ścia nie stoi drew nia ny fo tel. Du ży. Z po -
rę cza mi. Wy ło żo ny po dusz ka mi. Że by
wy god nie się sie dzia ło. Przed fo te lem nie -
wiel ki blat na nóż kach. Tak, że jak się
sie dzi w fo te lu i przy cią gnie do sie bie ten
blat, al bo ktoś przy sta wi ten blat do sie -
dzą ce go, to moż na pi sać al bo czy tać, tym
bar dziej, że tuż przy fo te lu stoi lam pa
z moc ną ża rów ką.

Sie dząc w tym fo te lu, po za pi sa niem
i czy ta niem, ma się też do bry wi dok
na ca łe wnę trze, moż na błą dzić wzro -
kiem po ścia nach i za ka mar kach ile się
chce, moż na drze mać, al bo pa trzeć na go -
ści, któ rzy, jak przyj dą, to usią dą wo kół
fo te la. Wi dzi się kto wcho dzi, kto wy cho -
dzi. Ten fo tel to do bre miej sce do ob ser -
wa cji. To fo tel STA RE GO MĘŻ CZY -
ZNY.

■■  Sce na czter  na s ta

Wnę trze. Pra cow nia STA RE GO MĘŻ -
CZY ZNY. Dzień. Kon ty nu acja.

Są w tym po miesz cze niu trzy sprzę ty,
któ re ni jak nie pa su ją do ca łej resz ty.
Pierw sza z tych rze czy to wiel ka, smu kła
jak ra kie ta bu tla sta lo wa, ja sno nie bie ska,
ale far ba na niej już moc no wy tar ta i wy -
bla kła, tro chę po obi ja na, ze zło tym kur -
kiem na wierz chu. Ta bu tla sta lo wa stoi

tuż za opar ciem fo te la. Po łą czo na jest
pla sti ko wy mi rur ka mi z me ta lo wą ma -
szy ną nie wy so ką, ale pę ka tą z kil ko ma
gu zi ka mi i wskaź ni ka mi. Przy tych
wskaź ni kach i po krę tłach moż na od czy -
tać wy tar te już od wiecz ne go na ci ska nia
i krę ce nia na pi sy - naj pew niej po ro syj sku
chy ba. Al bo po nie miec ku. Wi dać, że ta
ma szy na to uży wa ny sprzęt. Żad na tam
nów ka. Jed na z dłu gich, ale w od róż nie -
niu od in nych sto sun ko wo cien ka, pla sti -
ko wa rur ka pod łą czo na do ma szy ny, za -
koń czo na jest lek ko już zma to wia łą
pla sti ko wą ma ską z do cze pio ną gum ką.
Tak, aby ła twiej by ło utrzy my wać ma skę
na twa rzy, a jed no cze śnie pi sać so bie, al -
bo czy tać, al bo tyl ko sie dzieć w fo te lu
i pa trzeć na co się chce z tą ma ską na twa -
rzy.

Jak się na ci śnie srebr ny prze łącz nik,
wpierw trze ba od krę cić za wór na szczy -
cie bu tli, to wte dy me ta lo wa ma szy -
na naj pierw wes tchnie głę bo ko, a po tem
za sko czy. Usły szy my w pla sti ko wej ma -
sce jed no staj ne, ci chut kie sy cze nie. 

Te trzy sprzę ty plus plą ta ni na pla sti ko -
wych ru rek zde cy do wa nie nie pa su ją
do te go wnę trza. Są po pro stu z in ne go
świa ta. No, bo co mo że mieć wspól ne go
krysz ta ło wa ku la z nie bie ską bu tlą z tle -
nem, al bo czar na kar ta z pen ta gra mem ze
stę ka ją cą ma szy ną? No, a co ma ją pla sti -
ko we rur ki do kę dzie rza wych dia blo
ślicz nych dziew cząt na ob raz kach za pi na -
ją cych po spiesz nie czar ne poń czosz ki
do przy krót kie go, ko ron ko we go pa sa?
Nic nie mo gą mieć i nie ma ją nic wspól -
ne go. Te trzy sprzę ty, tak in ne od wszyst -
kie go co jest w tym po miesz cze niu, to też
wła sność STA RE GO MĘŻ CZY ZNY.

■■  Sce na pię t  na  s ta

Wnę trze. Pra cow nia STA RE GO MĘŻ -
CZY ZNY. Dzień. Kon ty nu acja.

Na okrą głym bla cie ma łe go sto li ka sto -
ją ce go przy fo te lu STA RE GO MĘŻ -
CZY ZNY sto ją bu te lecz ki z le kar stwa mi,
ale co to są za me dy ka men ty trud no po -
wie dzieć, bo ety kiet ki są ob sku ba ne. To
le kar stwa STA RE GO MĘŻ CZY ZNY.

W po miesz cze niu są trzy nie wiel kie
okna w ścia nie na wprost drzwi wej ścio -
wych. Le d wo do cho dzi przez nie szum
uli cy. Pod ło ga wy ło żo na jest wy tar ty mi,
ale czy sty mi de ska mi. Po miesz cze nie
prze sy co ne jest moc no wy czu wal nym za -
pa chem pa lo nych tu taj od za wsze ka dzi -
de łek i pew nie nie tyl ko ka dzi de łek.

■
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czło wie ka. Por tre tu je ak to rów, spor -
tow ców, ulicz nych twar dzie li. Obiek tem
fo to gra fii są: hi sto ria ame ry kań skie go
hip -ho pu, ży ły na dło ni bez dom nej ko -
bie ty czy Je vo ne z Ja maj ki w gó ral skich
kierp cach, za my ślo ny jak przy droż ny
świą tek. Ja ko ar ty sta stwo rzył dwa kon -
tro wer syj ne pro jek ty Dolls i Gra ni ce |
Bor ders. Oby dwie wy sta wy by ły po ka -
zy wa ne na ca łym świe cie. Bor ders
zo sta ły uję te w tak wiel kich wy da rze -
niach, jak: World Expo 2015 w Me dio -
la nie we Wło szech, World Expo 2010
w Szan gha ju w Chi nach, Zi mo we Igrzy -
ska Olim pij skie Van co uver 2010 w Ka -
na dzie. Pra ce z te go cy klu sta no wią tak -
że część ko lek cji Pol skie go Mu zeum
Et no gra ficz ne go w War sza wie. Te raz
do gro na in sty tu cji pre zen tu ją cych wy -
sta wę do łą czy ła Miej ska Bi blio te ka Pu -
blicz na w Żo rach. 

Cykl fo to gra fii Pio tra Si ko ry Gra ni -
ce | Bor ders uka zu je nasz pol ski folk lor
w nie co dzien nych sty li za cjach oraz
pięk no róż no rod no ści kul tu ro wej i jej
har mo nię. Wy sta wa ma dla nas szcze gól -
ne zna cze nie – nie tyl ko ze wzglę du
na jej ogrom ne wa lo ry ar ty stycz ne, ale
tak że dla te go, że pra ce Pio tra Si ko ry sta -
ły się nie zwy kle ak tu al ne w ob li czu kry -
zy su imi gra cyj ne go trwa ją ce go w Eu ro -
pie. Dla te go wy da rze nie wspa nia le
wpi su je się w nasz – wła śnie re ali zo wa -
ny – pro jekt Mi gruj do bi blio te ki! 1, do -
fi nan so wa ny ze środ ków Ko mi sji Eu ro -
pej skiej w ra mach pro gra mu Era smus+.
Je go ce lem jest m.in. ta kie kre owa nie
dzia łal no ści bi blio tek, aby po przez
otwar te po dej ście do wie lo kul tu ro wo ści
i edu ka cję umoż li wić prze ciw dzia ła nie
ne ga tyw nym zja wi skom spo łecz -
nym – kse no fo bii, ra si zmo wi oraz dys -
kry mi na cji. 

Na otwar cie wy sta wy w żor skiej bi -
blio te ce Piotr Si ko ra przy le ciał pro sto
z No we go Jor ku2. Rzad ko bie rze udział
w swo ich wer ni sa żach, więc tym bar dziej
czu je my się za szczy ce ni je go obec no ścią.
Spo dzie wa li śmy się gwiaz do ra, a po zna -
je my skrom ne go, otwar te go czło wie ka,
z po czu ciem hu mo ru i dy stan sem
do swo ich osią gnięć. Świet nie mó wi
po pol sku.

* * *

Alek san dra Za wal ska ‐Ha wel: Od wie ‐
lu lat miesz kasz w Sta nach Zjed no czo ‐
nych, gdzie fa le mi gra cji przy nio sły lu ‐
dzi z ca łe go świa ta. Co wie lo kul tu ro wość
wno si do spo łe czeń stwa?

Piotr Si ko ra: Wy da je mi się, że
na pew no „ko lor” i mo zai ko wość, roz -
bi ja mo no to nię, uroz ma ica nam punk ty
wi dze nia, po zwa la na szej kul tu rze roz -
wi nąć się w nie spo dzie wa nych kie run -
kach. Spo łe czeń stwo po zba wio ne te go
bę dzie jak ro sół bez so li i pie przu.

– Zro bi łeś zdję cia wie lu gwiazd es tra ‐
dy, po li ty ków, spor tow ców. Czy trud ‐
no z ni mi pra co wać?

– Gwiaz da to też czło wiek, wbrew po -
zo rom… więc z nie któ ry mi się świet nie
pra cu je, a z in ny mi nie za bar dzo. Ale bę -
dąc fo to gra fem, po lu je się na coś, co le -

P
iotr Si ko ra jest fo to gra fem i fil mow -
cem oraz star szym ope ra to rem ob ra -

zu w VH1. Opu ścił Pol skę 13 lu te -
go 1982 ro ku i od te go cza su miesz ka
w No wym Jor ku. Za in try go wa ny pra cą
kul to wych fo to gra fów, ta kich jak Ri -
chard Ave don, Da vid La Cha pel le i Je an -
-Bap ti ste Mon di no, po my ślał, że mo że
zna leźć od po wied ni spo sób na wy ra ża -
nie sie bie w fo to gra fii. Swój pierw szy
apa rat fo to gra ficz ny ku pił na pchlim tar -
gu w East Vil la ge i zu peł nie przy pad ko -

wo spo tkał in ne go ze swo ich ido li: fo -
to gra fa Bru ce’a We be ra. Ten dał mu ra -
dę, któ ra na dal ma wpływ na pra cę Pio -
tra Si ko ry: „Aby zo stać wiel kim
fo to gra fem, mu sisz do wie dzieć się, kim
je steś ja ko czło wiek i po ka zać sie bie po -
przez swo je zdję cia”.

W śro do wi sku jest ce nio ny za moc ny,
cha rak te ry stycz ny styl, za pra ce, któ re
wbi ja ją się w pa mięć jak sym bo li ka waż -
nych snów. Każ de zdję cie ro bi z pa sją.
Po lu je na du szę chwy ta ne go w obiek tyw

Prze kra czać
gra ni ce

Wer ni saż fo to gra fii Pio tra Si ko ry

w żor skiej bi blio te ce
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ALEKSANDRA ZAWALSKA#HAWEL

Uro czy ste otwar cie wy sta wy fo to gra fii Pio tra Si ko ry Gra ni ce | Bor ders 

Upal ne przed po łu dnie 24 ma ja 2018 ro ku. Do Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Żo ‐
rach do je cha ły wła śnie z Kra ko wa pra ce świa to wej sła wy fo to gra fa Pio tra Si ko ry.
Au tor oso bi ście nad zo ro wał ich wy druk. Tem pe ra tu ra ro śnie nie tyl ko na ze ‐
wnątrz – w „Ga le rii na Pię trze” zgro ma dzi li się pra cow ni cy pod eks cy to wa ni ocze ‐
ki wa niem na to, co za chwi lę zo ba czą. Roz ci na my so lid nie za bez pie czo ne opa ko wa ‐
nia. Wszy scy wstrzy mu ją od dech. Pierw szy po ja wia się – ubra ny w strój
ło wic ki – czar no skó ry Ame ry ka nin Rich, któ ry, ma my wra że nie, wła śnie nam się kła ‐
nia. Za nim wy ła nia się Ver ne il le z Try ni da du w pięk nej ślą skiej ga lan dzie i ko lej ne
po sta cie. Zdję cia za chwy ca ją, są ab so lut nie pięk ne! Brak jed nak cza su na dłuż sze po ‐
dzi wia nie, bo do wie czo ra trze ba przy go to wać wy sta wę i jej wer ni saż.

sl09s78-79m  18-09-20  14:13  Strona 1



79

ży głę bo ko w czło wie ku. Nie każ dy, ko -
mu ro bi się zdję cia, po zwa la ci w to tra -
fić. Ten cel jest o wie le waż niej szy dla
mnie niż to, czy bę dę miał przy jem ną se -
sję. Po nad to zwy czaj nie nie każ dy wy -
cho dzi do brze na zdję ciach.

– Fo to gra fia by ła Two ją pa sją od za ‐
wsze?

– Za in te re so wa łem się fo to gra fią
w wie ku 23 lat… By łem w okre sie od -
naj dy wa nia sie bie i pró bo wa łem róż nych
rze czy, bra łem kur sy za ocz ne, sie dzia -
łem na lek to ra tach, na praw dę nie wie -
dzia łem, co ze so bą zro bić. Cho dzi łem
wte dy z dziew czy ną, któ ra by ła fo to gra -
fem po po waż nych stu diach, mia ła bar -
dzo faj ną ka rie rę, któ rą za im po no wa ła
mi, praw dę mó wiąc. Naj pierw sty lem ży -
cia fo to gra fa przed sa mym ak tem ro bie -
nia zdjęć, two rze niem cze goś…

– Ja ki jest Twój prze pis na suk ces
w tym, co ro bisz?

– Su ro we i trzeź we po dej ście, prag ma -
tycz ne. Do te go na pew no tro chę pa sji,
ta lent też mo że się przy dać, ale przede
wszyst kim trze ba od rzu cić strach
przed cięż ką ro bo tą. Pew nie, że nikt nie
chce ha ro wać, to nor mal ne i na pew no
trze ba wy my ślić, jak wy ko nać naj wię -
cej i naj le piej przy naj mniej szym wy sił -
ku. Lecz nie wol no się bać.

– Masz w pla nach po wrót do Pol ski?
– Tak, mam… Od kil ku mie się cy

pla nu ję po wrót do kra ju. Nie któ rzy mó -
wią, że pod cho dzę do te go od stro ny sen -
ty men tal nej, nie miesz ka jąc w Pol sce
od 1982 ro ku. Ale mnie się wła śnie wy -
da je, że Pol ska prze cho dzi ko lej ny ro -
man tyzm, a to, że ma my po li tycz ne
zwar cia i że na ród się kłó ci, jest bodź -
cem, któ ry mo im zda niem sprzy ja twór -
czo ści.

* * *

Po ka zu jąc tra dy cyj ne pol skie stro je
no szo ne przez lu dzi róż nych na ro do wo -
ści, Piotr Si ko ra sta wia py ta nia o twa rze,
wy mia ry i gra ni ce pol skiej toż sa mo ści na -
ro do wej na tle szyb ko za cho dzą cych
zmian spo łecz nych. Gdy et nicz na róż no -
rod ność po wra ca do Pol ski – na ro du
bru tal nie po zba wio ne go mniej szo ści na -
ro do wych pod czas II woj ny świa to -
wej – Po la cy mu szą zde cy do wać, czy ją
przy jąć, czy po zo stać na nią za mknię tą.
Jed no jest pew ne, wo bec cy klu Gra ni ce
| Bor ders nie da się przejść obo jęt nie. 

Opra wę mu zycz ną wer ni sa żu za pew -
nił kwar tet jaz zo wy w skła dzie: Ro bert
Czech (in stru men ty kla wi szo we), Mar -
cin Kró lak (per ku sja), Piotr Wo ja czek
(kon tra bas), Ra fał Wo ja czek (trąb ka).
Wy da rze nie zo sta ło ob ję te pa tro na tem
Eu ro pej skie go Ro ku Dzie dzic twa Kul -
tu ro we go 2018.

■

—————
1 Wię cej o pro jek cie Mi gruj do bi blio -

te ki! w nu me rze 12/2017 mie sięcz ni ka
spo łecz no -kul tu ral ne go „Śląsk”.

2 Re la cja z wer ni sa żu na ka na le YouTu -
be Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej wŻo -
rach <https://youtu. be/U68c51zU Djo>. Wer ni saż był oka zją do roz mo wy z ar ty stą 
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Cz
te ry la ta te mu, 14 czerw ca 2014
ro ku Na ro do wa Or kie stra Sym fo -

nicz na Pol skie go Ra dia po że gna ła się
ze swą daw ną sie dzi bą przy pla cu Sej -
mu Ślą skie go kon cer to wym wy ko na -
niem ope ry Ri char da Straus sa
Elek tra. Obec nie, już w ak tu al nej sie -
dzi bie przy pla cu Woj cie cha Ki la ra, ten
sam ze spół po że gnał się z se zo -
nem 2017/2018 pre zen ta cją in nej ope -
ry te go kom po zy to ra Sa lo me. I był to
ostat ni wiel ki kon cert po prze dza ją cy ofi -
cjal ne za koń cze nie dy rek tor skiej ka den -
cji Jo an ny Wnuk -Na za ro wej.

I Elek tra i Sa lo me, to naj bar dziej
„krwa we” ope ry nie miec kie go twór cy.
Ich peł na eks pre sji i nie ustan nych na -
pięć mu zy ka cał ko wi cie osza ła mia
słu cha cza, co jesz cze po tę gu je fakt, że
są a przy naj mniej po win ny być, zgod -
nie z par ty tu rą, gra ne (lub wy sta wia ne)
„ciur kiem”, bez prze rwy. A po nie waż
obie wy ma ga ją po tęż nej 100-oso bo wej

or kie stry (w Sa lo me gra ło 9 per ku si -
stów, sied miu wal tor ni stów, czte rech
pu zo ni stów, dwo je har fi stów itd.) zna -
ko mi cie pre zen tu ją się wła śnie ja ko
kon cer ty, w trak cie któ rych sie dzą cy
na es tra dzie, za miast „scho wa nia się”
w or kie stro nie, ze spół sym fo nicz ny
ma szan se olśnić, ba, przy tło czyć od -
bior ców swą dźwię ko wą ko lo ry sty ką.

Gdy po kon cer cie po chwa li łem się, że
daw no te mu wi dzia łem Sa lo me w Ope -
rze Ślą skiej, wi ce pre zes To wa rzy stwa
Przy ja ciół NO SPR Ire na Siod mok za -
py ta ła ze zro zu mia łym ską di nąd zdzi -
wie niem i nie do wie rza niem, jak to
brzmia ło w te atrze po sia da ją cym chy -
ba naj mniej szy or kie stron w kra ju.
– By ła to pierw sza „Sa lo me” któ rą i wi -
dzia łem i sły sza łem i mi się po do ba ła
– od po wie dzia łem.

Pre mie ra te go przed sta wie nia mia ła
miej sce rów ne 40 lat te mu, we wrze -
śniu 1978 ro ku. Kie dy od grze ba łem

w do mo wym ar chi wum daw ną swo ją
re cen zję wy dru ko wa ną na ła mach sław -
nej nie gdyś, po 1989 ro ku osła wio nej,
„Try bu ny Ro bot ni czej”, po dej rze wam,
że dziś, mi mo że mam kil ka na grań tej
ope ry i znam ją pra wie na pa mięć, po -
wtó rzył bym tam te zda nia:

„Każ dy kto miał bo daj raz oka zję wy -
słu chać to dzie ło i kto zna moż li wo ści
by tom skiej pla ców ki wie, jak bar dzo
kar ko łom na by ła de cy zja wy sta wie nia
„Sa lo me”. I... do brze, ze zo sta ła pod -
ję ta. Oka za ło się, że Ope ra na sza nie po -
nio sła w tej pró bie po raż ki. Czy zwy cię -
ży ła? Też chy ba nie. Ale zwy cię stwo
w re ali za cji „Sa lo me” mo gą od nieść je -
dy nie naj więk sze i naj bo gat sze sce ny
świa to we. Te któ re stać na an ga żo wa -
nie do swo ich pre mier pierw szo pla no -
wych wy ko naw ców z róż nych kra jów.”

Or kie strę co praw da chwa li łem, być
mo że prze sad nie, prze cież za uwa ży łem,
że „aku sty ka by tom skie go te atru, szcze -
gól nie nie ła ska wa dla dźwię ków wy do -
by wa ją cych się z or kie stro nu, nie mo -
gła na le ży cie uwy pu klić wszyst kich
za let bo ga tej par ty tu ry Straus sa”. Lu -
cjan Ky dryń ski na pi sał wte dy w „Prze -
kro ju”, że mu zycz ny szef przed sta wie -
nia, dłu go let ni dy rek tor Ope ry Ślą skiej
Na po le on Siess „wy ci snął z or kie stry
praw do po dob nie wszyst kie so ki... po -
da no nam zna ko mi ty ka wał do brej mu -
zy ki”.

Co praw da re dak cje ma ją świę te pra -
wo nada wać wła sne ty tu ły do tek stów
dzien ni ka rzy, ale tym ra zem po zo sta -
wio no mi mój ty tuł „Ugrzecz nio na Sa -
lo me”. Bo ha ter ką ope ry jest ży ją ca
w pierw szym stu le ciu na szej ery, na pa -
le styń skim dwo rze swe go oj czy ma He -
ro da, księż nicz ka Sa lo me, uwiecz nio -
na przez ko lej ne po ko le nia pla sty ków
ja ko ko bie ta trzy ma ją ca ta cę z od rą ba -
ną chwi lę wcze śniej gło wą pro ro ka
Jo ka na ana, póź niej sze go świę te go Ja -
na Chrzci cie la. Jak wi dać nie jest to pa -
ni, któ rą moż na by po cie szać dzie ci: Ju -
tro przy je dzie cio cia i was przy tu li.

Otóż Sa lo me na po le ce nie po żą da ją -
ce go swej pa sier bi cy He ro da tań czy dla
nie go „Ta niec sied miu za słon”, a ja ko
obie ca ną na gro dę żą da ni mniej nie wię -
cej tyl ko... gło wy Jo ka na ana. Po noć
za na mo wą swo jej mat ki He ro dia dy,
któ rą pro rok po tę pia pu blicz nie. Ale
w sztu ce Osca ra Wil de'a, na któ rej
oparł swą ope rę Ri chard Strauss ra czej
cho dzi o oso bi stą ze mstę, ja ko że pro -
rok nie ule ga po ku sie pięk nej księż nicz -
ki. Ją po żą da oj czym, a ona pro ro -
ka – sztu ka Wil de'a i ope ra Straus sa aż
ki pią od ero ty zmu. Aby go by ło jesz cze
wię cej „Ta niec sied miu za słon” (cóż
za wspa nia łe i jak że po etyc kie okre śle -
nie strip ti zu) po win na za tań czyć od twór -
czy ni głów nej ro li... na go. Sko ro jed nak

Ope ry Ri char da Straus sa w Ka to wi cach,

By to miu i we Lwo wie

Cno tli wa

Sa lo me
MA REK BRZEŹ NIAK

Ewa Karaśkiewicz w tytułowej roli w Salome
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so li stek ope ro wych nie an ga żu je się
na kon kur sach pięk no ści re zul ta ty mo -
gą być róż ne.

Re ży ser by tom skiej Sa lo me, za wsze
kul tu ral ny i do brze wy cho wa ny Hen ryk
Kon wiń ski, cał kiem zgra bnie z te go wy -
brnął pre zen tu jąc w „Tań cu sied miu za -
słon” kil ka tan ce rek (oczy wi ście w ko -
stiu mach), któ re wy rę czy ły so list kę
i uwol ni ły ją z za da ne go przez twór cę
ope ry ry zy ko wne go za da nia. Nie mniej
by ło to pew ne zła go dze nie per wer sji
i okru cień stwa, od ja kich ta ope ra nie
jest wol na.

Są dząc ze spoj rze nia pa na Hen ry ka
chy ba nie był mo im ty tu łem za chwy co -
ny – trud no zresz tą aby był. Gdy krót -
ko po tem roz ma wia łem o tej re cen zji
z nie ży ją cym już dziś kry ty kiem mu -
zycz nym „Pa no ra my” Zyg mun tem Ki -
sza kie wi czem, ten za uwa żył: – Mo głeś
dać in ny ty tuł. Ja ki? – za py ta łem.
Po chwi li na my słu od parł: – „Cno tli wa
Sa lo me”.

7 lat póź niej, w tej że sa mej „Try bu -
nie Ro bot ni czej” po świę ci łem kil ka
zdań Sa lo me wy sta wio nej przez ze spół
Ope ry z Ha no we ru nie ty le w ra mach
„War szaw skiej Je sie ni”, co przy oka zji
te go fe sti wa lu. Był to spek takl zde cy -
do wa nie bar dziej dra pież ny i ero tycz -
ny niż by tom ski. Co praw da ty tu ło wa
bo ha ter ka ope ry nie od tań czy ła „Tań -
ca sied miu za słon” cał ko wi cie na go, ale
by ła już bli żej, bo zre ali zo wa ła to -
pless. „Cho ciaż kształ ty śpie wa czek
ope ro wych nie ko niecz nie są od po wied -
nie aku rat do tej czyn no ści, to jed nak
strip te ase (ta ką pi sow nię wy brał wte -
dy re dak tor ad iu stu ją cy tekst) w „Sa lo -
me” jest lo gicz ną kon se kwen cją ca łej
sce ny. Stąd też mi mo że nie cza ro wał,
tak że i nie ra ził oczu od bior ców”.

W tam tych la tach mie li śmy ze bra nia
oce nia ją ce ga ze ty w da nym ty go dniu.
Ko le ga, któ re mu wy pa dła wte dy oce -
na za cy to wał to zda nie i stwier dził, że
tak wy ra zić się mo że je dy nie praw dzi -
wy dżen tel men. Przy znam, że do koń -
ca ze bra nia nie by łem pe wien, czy
mnie po chwa lił czy... kpił. Do pie ro
w fi na le gdy przed sta wiał kan dy da tu -
ry do na gród pie nięż nych (ich su my nie
ty le bu dzi ły by dziś za zdrość, co ra czej
roz ba wie nie) i wy mie nił mo je na zwi -
sko, ode tchną łem. Chy ba jed nak by ła to
po chwa ła.

Ty tu łu „Cno tli wa Sa lo me”, o któ rym
nie po my śla łem przed 40 la ty, uży ję te -
raz. Zwłasz cza, że ide al nie tu pa su je.
Wszak trud no by so list ka nie ty le spek -
ta klu, co kon cer tu aż tak się wcie li ła
w od twa rza ną par tię, by roz po cząć
zdej mo wa nie suk ni wie czo ro wej. Świet -
na ame ry kań ska so pra nist ka Li se Lind -
strom w kar ko łom nej wo kal nie ro li
Sa lo me co chwi lę śpie wa ją ca, ale mo -

men ta mi od po czy wa ją ca na krze śle
cze ka jąc na swo je ko lej ne wej ścia,
w „Tań cu sied miu za słon” w ogó le ze -
szła z es tra dy. Szwed Mi cha el We -
inius, kreu ją cy par tię He ro da po sta wił
przy swo im krze śle bu tel kę mi ne ral nej,
z któ rej ko rzy stał pod czas swo ich pauz.
Lind strom wy bra ła, jak wi dać in ne
wyj ście, po pro stu wyj ście w do słow -
nym zna cze niu te go sło wa.

Pro rok Jo ka na an (Jan Chrzci ciel)
zgod nie z li bret tem po tę pia grzesz ni ków
z cy ster ny, w któ rej jest uwię zio ny
i je go głos nie po wi nien się aku stycz -
nie zle wać z gło sa mi in nych wy ko naw -
ców. Sko ro cy ster na ko ja rzy się z me -
ta lem, być mo że dla te go pro wa dzą cy
ope rę szef ar ty stycz ny NO SPR Ale xan -
der Lie bre ich po sa dził wy ko nu ją ce go
par tię Jo ka na ana Chiń czy ka She ny an -
ga w głę bi ze spo łu, przed mu zy kiem
gra ją cym na naj bar dziej po tęż nym
z gru py in stru men tów bla sza nych – tu -
bie. Ja ko He ro dia da re we la cyj na by ła
je dy na Pol ka w gru pie wy ko naw ców
głów nych par tii – mez zo so pra nist ka 
An na Lu bań ska. Do dam, że przed 4 la -
ty ta sa ma ar tyst ka śpie wa ła w Elek trze
epi zo dycz ną po stać III Słu żeb nej.
W obu kon cer to wych uję ciach oper Ri -
char da Straus sa, w ro lach epi zo dycz -
nych, wy stą pił też nasz zna ko mi ty ba -

ry ton, wy cho wa nek ka to wic kiej Aka -
de mii Mu zycz nej Pa weł Ko nik. Elek -
trą, tak że jak Sa lo me, dy ry go wał Ale -
xan der Lie bre ich. W aku sty ce no wej
sie dzi by NO SPR wy śmie ni cie gra ją ca
po tęż na or kie stra spra wia ła nie biań skie
wra że nie, choć przy miot nik ten aku rat
w przy pad ku Sa lo me mo że nie być naj -
wła ściw szy, a nie chcę użyć tu bar dziej
ade kwat ne go „pie kiel ne wra że nie”. 

W daw nej by tom skiej Sa lo me ty tu ło -
wą ro lę śpie wa ła Ewa Ka raś kie wicz,
jed na z dwu ów cze snych pri ma donn
Ope ry Ślą skiej (dru gą by ła Sta ni sła wa
Mar ci niak). Po nie waż mło da i uta len -
to wa na Ka raś kie wicz chęt nie się ga ła
po więk szość głów nych ról, obo jęt ne
czy li rycz nych, czy dra ma tycz nych,
czy w ope rach se ria, czy buf fa, nie ży -
ją cy już pe da gog i kry tyk, zresz tą w la -
tach 1977-1984 dy rek tor na czel ny
WO SPRiTV (dzi siej szej NO SPR) Ma -
rian Wal lek -Wa lew ski na pi sał o niej, że
chcia ła by śpie wać wszyst ko po cząw szy
od Kró lo wej No cy (ko lo ra tu ro wej par -
tii so pra no wej w Cza ro dziej skim fle cie
Mo zar ta) do... Bo ry sa Go du no wa (jed -
nej z naj niż szych par tii ba so wych w że -
la znym re per tu arze ope ro wym). Sa lo -
me z By to miem łą czy jesz cze je den
so li sta, któ ry na Ślą sku roz po czy nał swą
wspa nia łą ka rie rę – Wie sław Ochman.

Bolesław Pawlus w roli Heroda
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To wła śnie je go za an ga żo wał do pły to -
we go na gra nia wiel ki Her bert von Ka -
ra jan po wie rza jąc pol skie mu te no ro wi
ro lę za ko cha ne go w księż nicz ce do wód -
cy stra ży, Nar ra bo tha. Nar ra both po żą -
da Sa lo me, po dob nie jak He rod, ale
znacz nie bar dziej kul tu ral nie, bez ka zi -
rod czych (bądź co bądź to pa sier bi ca
He ro da) od nie sień.

Sa lo me wszak nie by ła ani pierw szą,
ani je dy ną ope rą Ri char da Straus sa
na by tom skiej sce nie. Za bar dzo krót -
kiej dy rek cji Bo le sła wa Jan kow skie go,
o któ rym ma ło kto dziś pa mię ta, po ja -
wi ły się na na szej sce nie aż dwie ope -
ry te go twór cy – w 1969 r. Ara bel la,
a rok póź niej Ka wa ler srebr nej ró ży
(Der Ro sen ka va lier). Tak jak Sa lo me
i Elek trę łą czy po dob na at mos fe ra,
eks pre sja i.... krew, tak w Ara bel li
i w Ka wa le rze rów nież ist nie je łącz nik.
Obie ope ry są za nu rzo ne w jed nym,
wiel kim ryt mie wal ca, ale jak że od -
mien ne to wal ce od wal ców kom po zy -
to ra o tym sa mym na zwi sku Strauss, ale
in nym imie niu – Jo hann. Re ży se rem
Ara bel li był sam Jan kow ski, a Ka wa -
le ra nie miec ki ar ty sta Wol fgang We it.
Do dam jesz cze, że sce no gra fię do Ara -
bel li przy go to wa ła na sza naj więk sza
mi strzy ni te atral no -fil mo wych ko stiu -
mów Bar ba ra Ptak. I tak trzy, w tym
dwie naj sław niej sze ope ry nie miec kie -

go kom po zy to ra – Ro sen ka va lie ra
i Sa lo me – wpi sa ła do swej hi sto rii
Ope ra Ślą ska, te atr któ re go ga ba ry ty,
a już zwłasz cza or kie stron, wy da wa ło -
by się ab so lut nie wy klu cza ją re ali za cje
dzieł te go twór cy, pi sa nych na du że ze -
spo ły sym fo nicz ne.

Tak że i NO SPR -owa Sa lo me nie by -
ła pierw szą w dzie jach te go ze spo łu. Po -
przed nią, 13 lu te go 2004 ro ku, jesz cze
w po przed niej sie dzi bie, dy ry go wał
Ja cek Ka sprzyk, a głów ne par tie śpie -
wa li: so list ka fiń sko -ka na dyj skie go po -
cho dze nia Eila na Lap pa la inen (Sa lo me),
Ste fa nia To czy ska (He ro dia da), Pa weł
Wun der (He rod), Mi ko łaj Zie liń ski
(Jo ka na an) i Adam Zdu ni kow ski (Nar -
ra both).

Sko ro cof nę li śmy się do lat 60. i 70.
to cof nij my się jesz cze wcze śniej, do...
Lwo wa – wszak Ope ra Ślą ska jest
w ja kimś sen sie kon ty nu ator ką Ope ry
Lwow skiej, o czym obec nie przy po -
mniał Alan Mi sie wicz w wy da nej przez
„Śląsk” książ ce He ro iny sta no wią cej
cykl roz mów z ludź mi zwią za ny mi
z by tom skim te atrem. Pre mie ra Sa lo me
we Lwo wie od by ła się rów ne 21 lat
(rów ne bo tak że 14 czerw ca, ty le że
1924 ro ku) przed hi sto rycz ną pre mie -
rą Hal ki otwie ra ją cą dzia łal ność przy -
szłej Ope ry Ślą skiej. Ty tu ło wą ro lę
śpie wa ła Li lia na Za mor ska. Na wia -

sem mó wiąc par tię tę, po dob nie jak
i Elek try, kre owa ła na świa to wych sce -
nach obec na pa tron ka lwow skie go te -
atru Sa lo mea Kru szel nic ka, kie dyś tak -
że wspa nia ła in ter pre ta tor ka ról
Mo niusz kow skich – Hal ki i Hra bi ny,
ale to kie dyś by ło jesz cze przed woj ną
pol sko -ukra iń ską o Lwów i Ga li cję
Wschod nią.

Ro lę Jo ka na ana śpie wał we Lwo wie
ba ry ton i re ży ser Ro mu ald Cy ga nik,
któ ry w 1945 ro ku przy je chał wraz
z wie lo ma in ny mi pol ski mi pra cow ni -
ka mi lwow skiej, wte dy już ukra iń sko -
-ra dziec kiej Ope ry, do By to mia. Ar ty -
sta, któ ry wy re ży se ro wał w By to miu
kil ka pre mier, zmarł w stycz niu 1954 ro -
ku i zo stał po cho wa ny na by tom skim
cmen ta rzu Ma ter Do lo ro sa. Je go zdję -
cie w ro li Jo ka na ana wi si dziś w mo im
ka to wic kim miesz ka niu, z pod pi sem
na tyl nej ścian ce, chy ba wła sno ręcz nym
Cy ga ni ka: Jo hann, Sa lo me – Straus (tak,
przez jed no s).

Jak ta fo to gra fia zna la zła się w mo -
ich zbio rach? Na po cząt ku 1985 ro ku
ów cze sny i dłu go let ni kie row nik li te rac -
ki Ope ry Ślą skiej, póź niej szy za ło ży ciel
i re dak tor na czel ny mie sięcz ni ka
„Śląsk”, zmar ły w czerw cu 2017 ro ku
Ta de usz Ki jon ka za mó wił u mnie tekst
o po cząt kach Ope ry Ślą skiej do wy daw -
nic twa z oka zji 40-le cia by tom skiej sce -

Irena Ślifarska – Oktawian i Stanisława Marciniak-Marszałkowa
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ny ope ro wej. Je den z roz dzia łów te go
spo re go ar ty ku łu no sił ty tuł Przy jazd
lwo wia ków i był chy ba pio nier skim
na ten te mat tek stem w po wo jen nej Pol -
sce – w po przed nim, ju bi le uszo wym
wy daw nic twie, na 10-le cie Ope ry wy -
da nym w... Sta li no gro dzie, sło wo Lwów
wła ści wie nie pa da. Po nie waż książ ka
ju bi le uszo wa mia ła swo ją ob ję tość,
zresz tą cał kiem nie ma łą, a Ta de usz
wy czuł, że się z tym te ma tem z tru dem
w niej miesz czę, za pro po no wał mi je -
go roz sze rze nie. I tym spo so bem opu -
bli ko wa łem w kwar tal ni ku „Śląsk. Tak
i Nie” – nr 11 (III/1988) – więk szy tekst
już o sa mej, jak się wte dy mó wi ło re -
pa tria cji, co dziś na le ża ło by na zwać bar -
dziej ade kwat nie – wy pę dze niem.
Ta de usz Ki jon ka był człon kiem ko le -
gium owe go kwar tal ni ka i za pew ne ad -
iu sto wał mój tekst, ale chy ba już go nie
ma kie to wał, czy li nie ukła dał na stro -
nach. Bo z pew no ścią roz po znał by, że
dwa zdję cia, któ re mia ły po ka zy wać oba
te atry, we Lwo wie i w By to miu, fak -
tycz nie są fo to gra fia mi te go sa me go, by -
tom skie go obiek tu, ty le, że z dwu róż -
nych ujęć.

Za mó wie nia Ta de usza i oba wspo -
mnia ne mo je tek sty przy da rzy ły się
chy ba do słow nie w ostat nim mo men -
cie, by roz ma wiać z ży ją cy mi jesz cze
uczest ni ka mi trans por tu, któ ry 30 wrze -
śnia 1945 wy ru szył ze Lwo wa i po ty -
go dniu, 6 paź dzier ni ka, przy je chał
na Śląsk. Jed nym z tych roz mów ców
był Wło dzi mierz Ha ra sy mo wicz, by ły
chó rzy sta Ope ry lwow skiej, a na stęp -
nie by tom skiej. I wła śnie w je go miesz -
ka niu przy by tom skiej uli cy Ka ro la
Miar ki 20, w ka mie ni cy, któ rą od par -
te ru po 4 pię tro za sie dli li ope ro wi
lwo wia cy, oglą da łem skrom ne pa miąt -
ki po Ro mu al dzie Cy ga ni ku i otrzy ma -
łem zdję cie zmar łe go 30 lat wcze -
śniej ar ty sty. A za in te re so wa nie
dzie ja mi lwow skiej sce ny ope ro wej,
mi łość do ro dzin ne go mia sta i do mu -
zy ki Ri char da Straus sa spo wo do wa ły,
że za miast scho wa nia fo to gra fii w szu -
fla dzie, po sta no wi łem uho no ro wać ją
na bar dziej eks po no wa nym, bo wi docz -
nym miej scu. Mi mo pro ściut kiej ram -
ki, ale prze cież też ar chi wal nej, bo za -
mó wio nej za pew ne przez sa me go
Cy ga ni ka.

Jak wspo mnia łem lwow ska pre mie -
ra Sa lo me wy prze dzi ła o rów ne
21 lat ka to wic ką pre mie rę „Hal ki”.
Tej an ty cy pa cji oczy wi ście nie spo sób
by ło prze wi dzieć. Świa do mie na to -
miast przed sta wie nie przy go to wa no
z oka zji 60 uro dzin Straus sa – do kład -
na rocz ni ca mia ła miej sce dzień wcze -
śniej. Twór ca ope ry oso bi ście ba wił we
Lwo wie jesz cze przed I woj ną świa to -
wą – w stycz niu 1903 ro ku po pro wa dził

w Fil har mo nii Lwow skiej V Sym fo nię
Beetho ve na i wła sne kom po zy cje: sce -
nę mi ło sną z po ema tu wo kal ne go Feu -
er snot oraz dwa po ema ty sym fo nicz -
ne – Don Ju ana i Tod und Verklärung.

5 lat póź niej zna ny już z wy stę pów
na sce nach wło skich i Po łu dnio wej
Ame ry ki, przy szły za ło ży ciel Ope ry
Ślą skiej Adam Di dur przy je chał
do Lwo wa, mia sta swo jej mło do ści
do któ re go za wsze chęt nie wra cał.
By ło to kil ka mie się cy przed je go de -
biu tem (14 XI 1908 r. w ro li Me fi sta
w Fau ście Gou no da) w no wo jor skiej
Me tro po li tan Ope ra, z któ rą zwią zał się
na ko lej nych 24 lat. Obok wy stę pu aż
w 6 ro lach w Ope rze Lwow skiej Di dur
za śpie wał też kil ka pie śni w Ko le Li -
te rac ko -Ar ty stycz nym, gdzie po znał
Lu do mi ra Ró życ kie go, przy szłe go
twór cę na ro do we go ba le tu pol skie go
Pan Twar dow ski, któ ry wy gło sił tam -
że pre lek cję o Ri char dzie Straus sie.

Z Ri char dem Straus sem Ró życ ki ze -
tknął się w 1904 ro ku w Ber li nie, gdy
z li stem po le ca ją cym od dy rek to ra
Fil har mo nii w War sza wie, Emi la Mły -
nar skie go, od wie dził przy szłe go twór -
cę Sa lo me w je go ber liń skim miesz ka -
niu, a ten znie cier pli wio ny szyb ko
wcią gnął go do kuch ni, bo wiem cze kał
na... zdu na.

Oczy wi ście obaj – i Di dur i Ró życ -
ki – nie mo gli wów czas przy pusz czać,
że ostat nie la ta swo je go ży cia spę dzą
w nie zna nych im prze cież wte dy
Ka to wi cach (Ró życ ki po Po wsta niu
War szaw skim i znisz cze niu sto li cy za -
miesz kał w Ka to wi cach przy ul. So bie -
skie go, w ka mie ni cy na fa sa dzie któ rej
przy po mi na o tym ta bli ca pa miąt ko wa)
i że obaj umrą w tym mie ście – Adam
Di dur 7 stycz nia 1946 ro ku, a Lu do mir
Ró życ ki 1 stycz nia 1953 ro ku.

■

Od lewej Henryk Grychnik – Narraboth, Aleksandra Strugacz-Leszczyńska – Salome i Franciszek
Wołoch – Jokanaan
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Uli ce wol no ści

KA TO WI CE. „Dzie je się na uli cy wol no ści, czy li wszę dzie”;
„[…] Przy cho dzi mi na myśl, że uli ca mnie wi dzi”; „W skle -
pach na Wol no ści ku po wa no pral ki, te le wi zo ry, sto ły, krze sła,
ro dzin ne hi sto rie”; Sło wa te moż na by ło usły szeć 2 wrze -
śnia 2018 ro ku w Cho rzow skim Cen trum Kul tu ry oraz 6 wrze -
śnia 2018 ro ku w Te atrze Ślą skim im. Sta ni sła wa Wy spiań skie -
go w Ka to wi cach, pod czas pre mie ry spek ta klu Uli ce wol no ści. 
Świat przed sta wio ny mo że ob cią ży łem sta ty ką, ale też sens

te go świa ta mniej za le ży od ak cji, od pre zen to wa nia wy da -
rzeń oraz ich na stępstw, a bar dziej od opo wie ści – cza sem la -
men tu – roz pi sa ne go na chór gło sów” – opo wia da w jed nym
z wy wia dów Piotr Za czkow ski – au tor sce na riu sza, kul tu ro -
znaw ca, po eta, dra ma turg, re dak tor wy daw nictw ar ty stycz -
nych, w prze szło ści na uczy ciel.

Ob szer ną re cen zję z te go wy da rze nia za mie ści my w nu me -
rze paź dzier ni ko wym mie sięcz ni ka.

Na gro dy Pre zy den ta Mia sta Ka to wi ce
w dzie dzi nie kul tu ry

KA TO WI CE. „Niech ta na gro da bę dzie […] ukło nem
w Wa szą stro nę, że Pre zy dent Mia sta, do strze ga Wa szą cięż -
ką pra cę na rzecz kul tu ry mia sta, re gio nu i kra ju” – mó wił 6
wrze śnia 2018 ro ku w Wil li Gold ste inów Mar cin Kru pa. Na -
gro dy Pre zy den ta Mia sta Ka to wi ce są przy zna wa ne od 1984
ro ku z oka zji rocznic nada nia mia stu praw miej skich, „za wy -
bit ne osią gnię cia ar ty stycz ne oraz or ga ni za cyj ne, ma ją ce wpływ
na roz wój i upo wszech nia nie kul tu ry w Ka to wi cach”. W tym
ro ku tra fi ły w rę ce Jó ze fa Skrze ka, prof. Ma ria na Ki sie la oraz
Jo an ny Bro ni sław skiej. 

Re la cję z te go wy da rze nia opu bli ku je my w paź dzier ni ku.

Od sło nię cie rzeź by upa mięt nia ją cej
Ta de usza Ki jon kę

KA TO WI CE. 7 wrze śnia 2018 ro ku w Ga le rii Ar ty stycz nej
na Pla cu Grun waldz kim w Ka to wi cach od by ło się uro czy ste
od sło nię cie rzeź by upa mięt nia ją cej oso bę Ta de usza Ki jon ki.
Uro czy stość roz po czę ła się ode gra niem hej na łu mia sta Ka -
to wi ce oraz po wi ta niem przy by łych go ści. Wśród nich zna -
leź li się: Mar cin Kru pa – Pre zy dent Mia sta Ka to wi ce, Zo fia
Ki jon ka – żo na po ety, Ju sty na Ki jon ka – cór ka twór cy, Ali -

na i An drzej Grzy bow scy – pro jek tan ci Pla cu Grun waldz kie -
go i po my sło daw cy Ga le rii Ar ty stycz nej, To masz We -
nklar – ar ty sta -rzeź biarz, wy ko naw ca po pier sia Ta de usza Ki -
jon ki, Łu kasz Go ik – szef Ope ry Ślą skiej w By to miu oraz prof.
Ma rian Ki siel i dr Ta de usz Sier ny – re dak to rzy cza so pi sma
„Śląsk”, jak rów nież bro szu ry po świę co nej po ecie. Dr Mar -
cin Kru pa, Pre zy dent Mia sta Ka to wi ce po wie dział „Bar dzo
się cie szę, że dzi siaj, tu taj, nie ja ko rok po śmier ci Ta de usza
Ki jon ki mo że my znów po wró cić pa mię cią do je go twór czo -
ści, do je go za sług. Za sług, któ re są ab so lut nie czymś wiel -
kim dla kul tu ry i hi sto rii na sze go mia sta i na sze go re gio nu.
[…] To czło wiek, któ ry za ra żał swo ją umie jęt no ścią or ga ni -
zo wa nia wie lu róż nych, waż nych dzia łań na rzecz kul tu ry na -
sze go re gio nu. Cza so pi smo „Śląsk” jest, moż na po wie dzieć,
„dziec kiem” Ta de usza Ki jon ki. […] My ślę, że po je go sło -
wach nie do koń ca po zo sta ła pust ka, bo lu dzie, któ rzy czer -
pa li od Ta de usza Ki jon ki, od Fe lik sa Net za są. Po wsta je ko -
lej ne po ko le nie twór ców, któ rzy na fun da men cie te go, co
zo sta ło two rzo ne, da lej two rzą swo je dzie ła. 

Upa mięt nia ją cą po etę rzeź bę Pre zy dent od sło nił wraz
z Zo fią i Ju sty ną Ki jon ką. Wła dzom mia sta oraz ze bra nym go -
ściom na Pla cu Grun waldz kim na ko niec po dzię ko wa ła żo -
na twór cy. Re dak cja opu bli ku je fo to re la cje z uro czy sto ści
w paź dzier ni ku.

Zmarł ks. ar cy bi skup Szcze pan We so ły

Ka to wi ce. W dniu 28 sierp nia 2018 ks. ar cy bi skup Wik tor
Skworc wy dał Ko mu ni kat o śmier ci abp Szcze pa na We so łe -
go, cyt.: „Z głę bo kim ża lem in for mu ję, że dnia 28 sierp nia
2018 r., we wspo mnie nie li tur gicz ne św. Au gu sty na,
o godz. 18.37, zmarł w Rzy mie w 92. ro ku ży cia, w 62. ro ku
ka płań stwa i 50. ro ku bi skup stwa Ksiądz Ar cy bi skup Szcze ‐

pan We so ły, nie stru dzo ny opie kun i dusz pa sterz Po lo nii
na świe cie, go rą cy pa trio ta i wiel ki syn gór no ślą skiej zie mi”.

Abp Szcze pan We so ły uro dził się 16 paź dzier ni ka 1926 ro -
ku w Ka to wi cach. Pod czas II woj ny świa to wej, 15 sierp -
nia 1944 prze do stał się na stro nę alianc ką i wraz z pol ski mi
jed nost ka mi uczest ni czył w wal kach z Niem ca mi w Al gie rii
i we Wło szech ja ko ra dio te le gra fi sta w od dzia łach łącz no ści.
W la tach 1951-1957 przy go to wy wał się do ka płań stwa w Pa -
pie skim Ko le gium Pol skim w Rzy mie, stu diu jąc rów no cze -
śnie na Pa pie skim Uni wer sy te cie Gre go riań skim. Świę ce nia
ka płań skie przy jął w Rzy mie 28 paź dzier ni ka 1956 ro ku. W la -
tach 1958-1962 był dusz pa ste rzem emi gran tów pol skich we
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Wło szech. W la tach 1962-1965 kie ro wał sek cją sło wiań ską
Biu ra Pra so we go Se kre ta ria tu So bo ru Wa ty kań skie go II.
W 1967 ro ku uzy skał dok to rat z teo lo gii w In sty tu cie Teo lo -
gii Pa sto ral nej Wy dzia łu Teo lo gicz ne go Pa pie skie go Uni wer -
sy te tu La te rań skie go. Od 1967 ro ku był kie row ni kiem Cen -
tral ne go Ośrod ka Dusz pa ster stwa Emi gra cyj ne go w Rzy mie.
W 1996 przy zna no mu ho no ro we oby wa tel stwo Ka to wic.
Wy róż nio ny zo stał tak że na gro da mi ho no ro wy mi: Or de rem
Or ła Bia łe go (2018), Fi de lis Po lo niae (2003), Zło tym Lau rem
Po lo nii (2006) oraz Lux ex Si le sia (2007). Był dok to rem ho ‐
no ris cau sa KUL (1996) oraz Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka ‐
to wi cach (2015). Śp. Ar cy bi skup Szcze pan We so ły – zgod -
nie z ży cze niem wy ra żo nym w te sta men cie – zo stał zło żo ny
do gro bu w ro dzin nych Ka to wi cach. 

Afry kań skie bęb ny

KNU RÓW. W sierp niu w Knu ro wie zor ga ni zo wa ne zo sta -
ły ad re so wa ne do mło dzie ży warsz ta ty mu zycz ne, kształ cą ce
umie jęt no ści i zna jo mość gry na afry kań skich bęb nach:
djme be, ca jon, ka lim ba. Uczest ni cy z in spi ra cji mu zy ków Da ‐
mia na Drzy ma ły i Da riu sza Wan tu cha ćwi czy li grę na afry -
kań skich in stru men tach w ryt mie sam by (Cob ca ba na), do mło -
dzie ży do łą czy ła zna ko mi ta or kie stra dę ta ko pal ni „Knu rów”.

Noc schro nów

KA TO WI CE. Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa to naj więk szy
w Eu ro pie pro jekt spo łecz no-edu ka cyj ny i naj waż niej sze świę -
to za byt ków kul tu ry Sta re go Kon ty nen tu. Re gio nal ny In sty -
tut Kul tu ry w Ka to wi cach był or ga ni za to rem No cy Schro nów,
atrak cyj nej im pre zy hi sto rycz nej zor ga ni zo wa nej 8 wrze śnia
w By to miu, Cho rzo wie i Pie ka rach Ślą skich. Wśród głów nych
atrak cji by ło zwie dza nie obiek tów ar chi tek tu ry mi li tar nej: pol -
skie go schro nu bo jo we go wy bu do wa ne go w 1936 ro ku
w Cho rzo wie przy ul. Ka to wic kiej, nie miec kie go schro nu prze -
ciw lot ni cze go z lat 1942–1944 w By to miu -Mie cho wiach
przy ul. Sto la rzo wic kiej, pol skie go cięż kie go schro nu bo jo -
we go w Pie ka rach Ślą skich–Dą brów ce Wiel kiej przy ul. Przy -
jaź ni, a tak że pol skie go schro nu do wo dze nia z lat 1937–1938
w Cho rzo wie przy ul. Par ko wej obok zbior ni ka wod ne go
na Gó rze „Re de na”, nie miec kich schro nów prze ciw lot ni czych
„Trä ger” i „So sa bow ski” w By to miu oraz in nych, po dob nych
obiek tów z II woj ny świa to wej.

Kwia ty dla Woj cie cha Kor fan te go

KA TO WI CE. Z oka zji 79 rocz ni cy śmier ci Woj cie cha Kor ‐
fan te go zło żo no kwia ty na je go gro bie oraz pod po mni kiem
na Pla cu Sej mu Ślą skie go. Udział w uro czy sto ści wzię li mar -
sza łek wo je wódz twa Woj ciech Sa łu ga, wi ce wo je wo da ślą ski
Jan Chrząszcz, sa mo rzą dow cy, przed sta wi cie le służb mun du -
ro wych, or ga ni za cji i związ ków kom ba tanc kich oraz har ce rze.

Kon kurs im. K. Szy ma now skie go

KA TO WI CE. Do Kon kur su zgło si ło się 120 osób z ca łe go
świa ta, na de szło też po nad 100 kom po zy cji na kon kurs
kom po zy tor ski. Przed się wzię cie przy wspar ciu Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go or ga ni zu je Na ro do -
wa Or kie stra Sym fo nicz na Pol skie go Ra dia (NO SPR). Ini cja -
ty wę wspie ra ją rów nież: Pol skie Ra dio SA, Aka de mia
Mu zycz na im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach, To -
wa rzy stwo Mu zycz ne im. Ka ro la Szy ma now skie go w Za ko - 85

pa nem oraz Ka to wi ce – od 2015 r. Mia sto Kre atyw ne Mu zy -
ki UNE SCO. Prze wi dy wa na pu la na gród we wszyst kich pię -
ciu ka te go riach to 287 tys. eu ro. W ka te go riach so li stycz nych
lau re at I miej sca otrzy ma 25 tys. eu ro, II – 18 tys. eu ro, III – 10
tys. eu ro, zaś w ka te go rii kwar te tu smycz ko we go I na gro da
wy no si 38 tys. eu ro, II – 26 tys. eu ro, a III – 14 tys. eu ro. Przy -
zna ne zo sta ną rów nież na gro dy spe cjal ne za naj lep sze wy ko -
na nie utwo ru Ka ro la Szy ma now skie go, a w ka te go riach skrzyp -
ce i śpiew – tak że na gro da dla naj lep sze go pia ni sty -ka me ra li sty.

Prze słu cha nia kon kur so we I i II eta pu od by wać się bę dą rów -
no le gle w sie dzi bie Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie -
go Ra dia i Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma now skie go
w Ka to wi cach. Fi nał kon kur su od bę dzie się w sa li kon cer to wej
NO SPR z udzia łem tej czo ło wej pol skiej or kie stry.

Po łu dni ca 2018

CHO RZÓW. W dniu 2 wrze śnia 2018 ro ku na te re nie
Mu zeum „Gór no ślą ski Park Et no gra ficz ny w Cho rzo wie”
oby ła się IV edy cja Fe sti wa lu Pol skiej Pio sen ki im. Ka zi mie rza
Grześ ko wia ka „Po łu dni ca 2018”, któ re go ce lem jest przy po mnie -
nie zna ko mi te go do rob ku pa tro na Fe sti wa lu oraz za chę ce nie twór -
ców i mi ło śni ków pio sen ki sa ty rycz nej, za an ga żo wa nej w pięt -
no wa nie przy war i ułom no ści na sze go spo łe czeń stwa,
do kon ty nu owa nia te go nur tu, z za cho wa niem wa lo rów ar ty stycz -
no -fi lo zo ficz nych twór czo ści K. Grześ ko wia ka. Na Fe sti wal skła -
da ją się dwa kon kur sy: pierw szy – na wy ko na nie pio sen ki z re -
per tu aru Ka zi mie rza Grześ ko wia ka i dru gi – na utwór
pre mie ro wy. Uczest ni cy mo gą na pi sać i za grać wła sny utwór
na wią zu ją cy do za ło żeń fe sti wa lu, czy li m.in. do utrzy ma nia li -
nii me lo dycz nej wy wo dzą cej się z pię ciu pol skich tań ców na -
ro do wych lub stwo rzyć no wą aran ża cję do jed ne go z utwo rów
za pro po no wa nych przez Ra dę Ar ty stycz ną. W obu przy pad kach
dla zwy cięz ców prze wi dzia no na gro dy pie nięż ne. Lau re atów kon -
kur su wy ło ni ju ry, w któ re go skład wcho dzą człon ko wie Ra dy
Ar ty stycz nej Fe sti wa lu: Pod czas Fe sti wa lu od był się tak że „Kon -
cert Pa mię ci Grześ ko wia ka”, na któ ry utwo ry na pi sa li zna ni pol -
scy kom po zy to rzy i tek ścia rze: Zyg munt Ko niecz ny, An drzej
Gar cza rek, Ja nusz Grzy wacz, Jan Wo łek, Je rzy Sa ta now ski, Zbi -
gniew Ła piń ski, Ewa Kor nec ka, Piotr Bu kar tyk, Jan Kon drak.
Kom po zy cje wy ko na li m.in.: Iza bel la Ma lik, Agniesz ka Gro -
cho wicz, An to ni Gry zik, Jan Kon drak i Ma rek Chu dziń ski.

Kul tu ra w Czę sto cho wie
– Na gro dy Pre zy den ta Mia sta

CZĘ STO CHO WA. Pod czas te go rocz nych Dni Czę sto cho wy
wy róż nio no me ce na sów i pro mo to rów kul tu ry w mie ście oraz
ar ty stów. 25 sierp nia w am fi te atrze przy Pro me na dzie im. Cze -
sła wa Nie me na na gro dy wrę czy li Pre zy dent Mia sta, Krzysz -
tof Ma ty jasz czyk, je go za stęp ca, Ja ro sław Mar sza łek, oraz prze -
wod ni czą cy ra dy mia sta, Zbi gniew Wol ski. Oto te go rocz ni
lau re aci: Bar ba ra Pa bian (li te ra tu ra i hi sto ria) jest wy kła dow -
cą Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach, au tor ką pu -
bli ka cji po świę co nych m.in. po prze my sło wej dziel ni cy Ra ków,
tu ry sty ce re li gij nej i piel grzy mo wa niu na przy kła dzie na sze -
go re gio nu oraz wie rze niom i oby cza jom miesz kań ców oko -
lic Czę sto cho wy. Mi chał Ku la (te atr i film) ak tor Te atru im. Ada -
ma Mic kie wi cza, w stycz niu br. ob cho dził 40-le cie pra cy
ar ty stycz nej, zna ny z wie lu do sko na łych ról, lau re at Zło tych Ma -
sek, m.in. za kre acje w Ham le cie (Gra barz) i w Sprze daw cach
gu mek (Szmu el Sprol). Cze sław Du kat (sztu ki pla stycz ne) jest
eme ry to wa nym na uczy cie lem Ze spo łu Szkół Pla stycz nych
w Czę sto cho wie, uczył m.in. Szy mo na Wy dry cha oraz Je rze -
go Kę dzio rę. Ar ty sta pra co wał m.in. przy re kon struk cji rzeźb
w Ar chi ka te drze Czę sto chow skiej. Da nu ta Mo raw ska (ta niec)
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od 30 lat kie ru je Ze spo łem Pie śni i Tań ca „Czę sto cho wa”. Mał -
go rza ta Sę tow ska i Krzysz tof Le d woń (pro mo cja i ochro na kul -
tu ry); pla stycz ka, au tor ka ksią żek dla dzie ci, ani ma tor ka kul -
tu ry, od lat dzia ła ją cą w wie lu sto wa rzy sze niach oraz ko lek cjo ner
bro ni, eks po na ty z je go zbio rów moż na oglą dać na wy sta wie
Hu sa ria – broń Wscho du. Mia no Me ce na sa Kul tu ry przy zna -
no Ga le rii Ju raj skiej w Czę sto cho wie.

Świę to Czę sto cho wy

CZĘ STO CHO WA. W tym ro ku Dni Czę sto cho wy trwa ły
od 23 sierp nia. Dzień pierw szy po świę co no 100-le ciu od zy -
ska nia nie pod le gło ści oraz 30-le ciu Związ ku Pił sud czy ków
RP. Na pla cu Bie gań skie go za śpie wał Ze spół Ma ry nar ki Wo -
jen nej Flo tyl la, a na Ja snej Gó rze od pra wio no mszę świę tą
w in ten cji mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, le gio ni stów oraz
człon ków Związ ku Pił sud czy ków i ich ro dzin.

Dzień dru gi to przede wszyst kim kon cert przy pę tli tram -
wa jo wej or ga ni zo wa ny w ra mach tra sy RMF Ma xxx La to
na Ma xxxa. Wy stą pił Rud nik, czy li Naj lep szy Prze kaz
w Mie ście, Na ta lia Szro eder oraz Ur szu la. Wcze śniej moż -
na by ło bez płat nie zwie dzić Park Mi nia tur Sa kral nych.
Dzień trze ci, czy li dla każ de go coś mi łe go – od Ju raj skie go
Tar gu Sta ro ci na Ryn ku Wie luń skim, przez 8 run dę Mi strzostw
Pol ski Po jaz dów Za byt ko wych, 33 Rajd Czę sto chow ski, wer -
ni saż 10. Bien na le Mi nia tu ry w Gau de Ma ter, po Na gro dy Pre -
zy den ta Mia sta. Wie czór za koń czył kon cert Or kie stry Fil har -
mo nii Czę sto chow skiej oraz kra kow skie go ze spo łu
kle zmer skie go Di Ga lit zy aner Kle zmo rim pod dy rek cją
Ada ma Kloc ka. Wresz cie dzień ostat ni, czy li Fe sti wal Ko lo -
rów w par ku Li si niec. Na sce nie wy stą pi li: The Bells, Ma te -
usz Ciaw łow ski, DJ Dan, Ve ros si, Plan B., B.R.O.

Mię dzy Da lim a Sę tow skim

CZĘ STO CHO WA. W Pa wi lo nie Wy sta wo wym do 15 sierp nia
moż na by ło oglą dać eks po zy cję In ne świa ty – Sa lva dor Da li ver -
sus To masz Sę tow ski. Ku ra to rem i po my sło daw cą był Ma rian
Pa nek. Ar ty stów łą czy nie wie le, choć czę sto chow skie go pla sty -
ka za li cza się cza sa mi do sur re ali stów, a na wet na zy wa się go
współ cze snym czy pol skim Da lim. Opi su ją ich przy miot ni ki:
„re flek syj ny”, „cier pli wy”, „ar chi tek to nicz ny” i „ro man tycz ny
in sce ni za tor” – to Sę tow ski, oraz „im pul syw ny”, „nie obli czal -
ny”, „pa ra no icz ny”, „za wie dzio ny mi styk” – Da li. Wśród po -
do bieństw war to wska zać róż no rod ność wy ko rzy sty wa nych two -
rzyw. Ka ta loń ski ar ty sta zaj mo wał się ma lar stwem, ilu stro wa niem
ksią żek i fil mem. Czę sto cho wia nin po za ma lar stwem i gra fi ką
two rzy mu ra le, sce no gra fię te atral ną oraz pro jek tu je bi żu te rię.
Już na scho dach pro wa dzą cych na wy sta wę umiesz czo no me -
ta lo wą kon struk cję ży ra fy. Po ka za no po nad 80 prac obu twór -

Zdję cie udo stęp nio ne przez Urząd Mia sta Czę sto cho wy

ców. Gra fi ki ka ta loń skie go ar ty sty z lat 1944–1983 udo stęp ni -
ła Ma zur ska Fun da cja Sztu ki Art Pro gress. By ły to m.in. ilu stra -
cje do Bo skiej ko me dii Dan te go Ali ghie ri, Jak wam się po do ba
Szek spi ra, Don Ki cho ta Ce rvan te sa, gra fi ki przed sta wia ją ce te -
ma ty bi blij ne oraz ko nie. Pra ce Sę tow skie go po ka zy wa ły świat
wy śnio ny (nie mal wszyst kie mo gły by zło żyć się na cykl Obu -
dzi łem się we śnie) zbu do wa ny z po wta rza nych mo ty wów i po -
sta ci, skła nia ją cy do re flek sji nad sztu ką, np. Od Bo scha do Pol -
loc ka, cza sem oraz prze strze nią.

Sierp nio we Fe sti wa le

CZĘ STO CHO WA. Mie siąc ob fi to wał w atrak cje mu zycz ne.
11 sierp nia od był się w par ku Li si niec dru gi Fe sti wal Folk Fest.
W tym ro ku za gra li: Old Ma rin ners ze Skar ży ska Ka mien nej,
Szkoc ka Tru pa z By to mia, Et no sta tion z War sza wy oraz pol -
sko -ukra iń ska gru pa Ho ver la. Wy ko naw cy re pre zen to wa ni et -
no -folk, mu zy kę sło wiań ską, world mu sic oraz szan ty.

Na to miast 18 sierp nia na pla cu Bie gań skie go od był się
5 Fe sti wal Re tro. Oprócz atrak cji mu zycz nych moż na by ło zo -
ba czyć bi cy kle oraz za byt ko we sa mo cho dy. Spo tka nie roz -
po czął DJ Son ny Swing, pre zen tu jąc mu zy kę z lat 1930–1950.
Na stęp nie Kac per Ku szew ski za śpie wał utwo ry z pły ty Al bum
ro dzin ny. Jed nak głów nym punk tem wie czo ru by ło wi do wi -
sko mu zycz no -te atral ne Nie ko chać w ta ką noc to grzech przy -
go to wa ne przez du et Ge ne ral nie Sma ko wi cie, czy li Ma rze -
nę Kop czyń ską -Urlich oraz Mi cha ła Gaw li cza. Na sce nie
wy stą pi li: Re ni Ju sis, Alek san dra Szwed, Na ta lia, An na i Ja -
cek Przy bysz, Do ro ta Ka czor, Mi chał Ku la. Kon cert pro wa -
dzi li Krzysz tof Ko wa lew ski i Ra fał Kró li kow ski. Wy ko naw -
com to wa rzy szy ły tan cer ki w mię dzy wo jen nych stro jach.

Oswo ić i po lu bić hip hop

CZĘ STO CHO WA. W dniach 26–28 lip ca w Czę sto cho wie już
po raz dzie wią ty od był się Hip Hop Ele ments Fe sti val. To wciąż
do sko na ła for ma po pu la ry za cji te go nur tu, choć im pre za ma
już swo ich wier nych fa nów. W tym ro ku oprócz kon cer tów
przy go to wa no tur nie je oraz warsz ta ty, w klu bie Ru ra, na pla -
cu Bie gań skie go oraz w am fi te atrze przy Pro me na dzie Cze -
sła wa Nie me na. Wy stą pi ła czo łów ka pol skiej sce ny hi pho po -
wej: O.S.T.R., pro jekt Wspól na Sce na, Dwa Sła wy, Otso cho dzi,
Mał pa. Czę sto cho wę re pre zen to wał Sa rius. Mu zy kę uzu peł -
nia ły wi zu ali za cje VJ Va na. Kon cert pro wa dzi li Mik ser, Dzi -
ker oraz DJ Slim, a licz nie zgro ma dzo na pu blicz ność ba wi ła
się do sko na le. Waż nym punk tem pro gra mu by ły fre esty lo wa
wal ka na ry my w klu bie Ru ra, Clash of the Ti tans na pla cu oraz
after par ty z mu zy ką pro po no wa ną przez DJ Ha ema i DJ Be -
na. Na to miast w Od wa chu, sie dzi bie Wy dzia łu Kul tu ry, Pro -
mo cji i Spor tu Urzę du Mia sta Czę sto cho wy, DJ Fal con raz DJ
Va zee pro wa dzi li warsz ta ty dla za in te re so wa nych pra cą dj’a.

KRÓT KO:

CZĘ STO CHO WA

■ wy sta wy – Miej ska Ga le ria Sztu ki: efek ty 43 Ogól no -
pol ski Ple ner Ma lar ski Ju raj ska Je sień w sztu ce użyt ko wej
(m.in. pla ka ty, to reb ki, wy ro by ce ra micz ne); pra ca dy plo mo -
wa Alek san dry Szlach ty Wi ro wa nie;
■ 17 sierp nia w OPK Gau de Ma ter li te rac ki pią tek z Mar -

tą Ma tysz czak, dzien ni kar ką, au tor ką kry mi na łów i por ta lu
Ka wia ren ka Kry mi nal na;
■ 10 sierp nia w ra mach ak cji Ale je – tu się dzie je w OKF

Ilu zja spo tka nie z Mag da le ną Cie lec ką po łą czo ne z pro jek -
cją fil mów Zjed no czo ne sta ny mi ło ści oraz Za ko cha ni.
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Sła wo mir Ma tusz,
Za to bą klu cze gę si i ła bę dzi.
Fun da cja im. Ja na Ko cha now skie go,
2018.

Mi chał Pięt nie wicz, Obie ca ne miej sce.
Bi blio te ka „To po su”, So pot 2018.

Mar cin San dec ki, 11 przy pi sów do „22”
oraz 33 in ne obiek ty tek sto we.
In sty tut Mi ko łow ski, Mi ko łów 2017.

Krzysz tof Ka ra sek, Ba ron Ro me ro.
Wstęp do przy szłej po ezji,
In sty tut Mi ko łow ski, Mi ko łów 2018.

Mi chał Czo ryc ki, Czte ry stro ny świa ta.
Bi blio te ka „To po su”, So pot 2018.

Z tej per spek ty wy. XIX Ogól no pol ski
Tur niej Jed ne go Wier sza.
Miej ski Dom Kul tu ry „Ko szut ka”,
Ka to wi ce 2018.

K S IĄŻK I  N A D E SŁA N E
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