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Nasz!partner

Ze spo "y Fil har mo nii #l$ skiej znów s$ u sie bie. Pierw -
szy kon cert, a w"a %ci wie ga la kon cer to wa, w zmo -
der ni zo wa nej Sa li Kon cer to wej im. Ka ro la Stryji, po -
prze dzo ny uro czy sto %ci$ od s"o ni& cia rze' by przed -
sta wia j$ cej pa tro na Fil har mo nii – Hen ry ka Mi ko "a -
ja Gó rec kie go od by "a si& 28 mar ca br. So li sta mi te -
go nie zwy k"e go mu zycz ne go wy da rze nia by li wir -
tu ozi: or ga ni sta Ju lian Gem bal ski i pia ni sta Piotr Pa -
lecz ny, któ rzy po raz pierw szy za pre zen to wa li
brzmie nie no wych in stru men tów, a tak (e w"a sny,
nie po wta rzal ny kunszt ar ty stycz ny. Wy st$ pi "y tak -
(e Or kie stra i Chór Fil har mo nii #l$ skiej pod ba tu -
t$ Mi ro s"a wa Jac ka B"asz czy ka. 

(Wi! cej o tym wy da rze niu na str. 67)

W Ope rze #l$ skiej w By to miu, w Sa li Kon cer to wej im. Ada ma
Di du ra 15 mar ca br. od by" si& be ne fis Ta de usza Ki jon ki, wie) -
cz$ cy je go bli sko 50-let ni$ dzia "al no%* ja ko kie row ni ka li te rac -
kie go tej sce ny. Be ne fis po "$ czo ny by" z pre zen ta cj$ to mu wier -
szy Ta de usza Ki jon ki pt. „Czas, miej sca i s"o wa”. 
Na zdj& ciu: Ta de usz Ki jon ka przyj mu je gra tu la cje od mar sza" -
ka wo je wódz twa %l$ skie go Mi ro s"a wa Se ku "y, a to wa rzy sz$ im
pro wa dz$ cy wie czór Jo an na K%ciu czyk -J& dru sik i Hen ryk
Kon wi) ski.

(Roz mo wa z Ta de uszem Ki jon k" na str. 22-26)

Te go rocz na ga la Na gród Ar ty stycz nych „Z"o te Ma ski” wo je -
wództw opol skie go i %l$ skie go go %ci "a w Te atrze Za g"& bia
w So snow cu, uro czy ste spo tka nie od by "o si& tra dy cyj nie
w po nie dzia" ko wy wie czór po prze dza j$ cy Mi& dzy na ro do wy
Dzie) Te atru (24 mar ca). Ty tu" naj lep sze go spek ta klu ro ku
w wo je wódz twie %l$ skim uzy ska "a „Pi$ ta stro na %wia ta” Ka zi -
mie rza Kut za w re (y se rii Ro ber ta Ta lar czy ka (Te atr #l$ ski),
w wo je wódz twie opol skim – „Mor ri son/#mier ci syn” w re (y se -
rii Paw "a Pas si nie go (Opol ski Te atr Lal ki i Ak to ra imie nia Aloj -
ze go Smol ki). W ka te go rii spek ta klu dla m"o dych wi dzów
zwy ci& (y" na #l$ sku „Sen no cy let niej” Wil lia ma Szek spi ra
w re (y se rii Ma ria na Pe cko w Te atrze La lek Ba nia lu ka im. Je -
rze go Zit zma na w Biel sku -Bia "ej. Na zdj& ciu lau re aci 46. edy -
cji „Z"o tych Ma sek”. 

Kro szon ki wy ko na ne
przez Igna ce go Ma gie r&

zo sta "y uho no ro wa ne
pod czas

25. edy cji kon kur su
„Gór no %l$ skie

kru szon ki 2014”
Mu zeum Gór no %l$ skie go

w By to miu,
na gro d$ spe cjal n$

mie si&cz ni ka „#l$sk”. 

(Wi! cej o kon kur sie

na str. 45)

Pi!knych, s"onecznych,
pe"nych nadziei,

i sp!dzonych w rodzinnej atmosferze
#wi$t Wielkanocnych

%yczy
Redakcja „#l$ska”
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KRYSTIAN HADASZ

Ad Absurdum

Kry stian Ha dasz – ur. 1960 r. w Sie mia no wi cach !l" -
skich; uko# czy$ mu zy ko lo gi% na Uni wer sy te cie Ja giel lo# -
skim oraz Po dy plo mo we Stu dium Mu ze olo gicz ne UJ.

Miesz ka w Sie mia no wi cach !l" skich. Jest dy rek to rem tu -

tej sze go Mu zeum Miej skie go; pra cu je tak &e ja ko in struk tor

mu zycz ny w sie mia no wic kim M$o dzie &o wym Do mu Kul tu -

ry im dr. H. Jor da na. De biu to wa$ w ty go dni ku „Ra dar”

w 1985 r. Wy da$ czte ry ksi"& ki po etyc kie: „Mo dli twa nie -

kon tro lo wa na” (Ka to wi ce 1991), „Nie o Tym” (Ka to wi -

ce 1994), „!wia to wy Dzie# bez Pol ski” (Cho rzów 2003),

„Rzecz po spo li ta od rze czy” (Ka to wi ce 2006). Jest lau re -

atem wie lu ogól no pol skich kon kur sów po etyc kich (m.in.

w War sza wie – kon kurs M$o dzie &o wej Agen cji Wy daw ni -

czej – 1986, !wi dwi nie, Ka to wi cach, Chrza no wie). Je go

wier sze by $y pu bli ko wa ne w !l" skim Al ma na chu Po etyc -

kim (Ka to wi ce 1989), an to lo gii po etyc kiej „Jak sma gni% cie

ga $"z k"” (Cho rzów 2002), an to lo gii po etyc kiej „Go dzi na

dwu dzie sta pierw sza trzy dzie 'ci sie dem. G$os po etów

po 'mier ci Pa pie &a Po la ka” (Kra ków 2005) oraz w pra sie

li te rac kiej i spo $ecz no-kul tu ral nej – m.in. w mie si%cz ni ku

„!l"sk”, „De ka dzie Li te rac kiej”, „Akan cie”. Jest cz$on kiem

Gór no 'l" skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go. 
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Wte dy rzek" do nich:
„Wi dzia "em sza ta na spa da j# ce go z nie ba 

jak b"y ska wi ca”
(k 10, 18

sto li ca 'wia ta wiecz ny Ba bi lon ukry wa

twa rze ge ne ra $ów

we te ra nów woj ny o wszyst ko co na sze a

na sze jest wszyst ko

do brze &e ge ne ra lis si mus

prze rwa$ w mo men cie kry tycz nym

tak tycz n" drzem k% nie na zwa n" jesz cze

przez te atro lo gów woj ny

w sto li cy 'wia ta za ciem nia si% 
przede wszyst kim par la ment oraz ban ki przed

ata kiem z po wie trza

któ re go nie by $o od cza sów

unie sie nia Szy mo na Ma ga

– z mo dli tw" 'wi% te go Pio tra z prze ciw ka

o je go pi%k ny i s$usz ny 

upa dek

te za an ty te za ra kie ta
an ty ra kie ta
b"ysk krót ki 
jak nic
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Pro jekt ob j& ty 
me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE
Zre ali zo wa no w ra mach
PRO GRA MU
OPE RA CYJ NE GO
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og%o szo ne go przez
MI NI STRA KUL TU RY 
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W NUMERZE:



3

Kwiet nio wy nu mer mie si!cz ni ka „"l#sk” po sta no wi li $my opa trzy% mot tem za -
czerp ni! tym z jed nej z wiel ko post nych pie $ni: „Za sta nów si!, o cz&o wie cze…”.

Jest si! nad czym za sta wia%, za nim za si# dzie my za wiel ka noc nym sto &em i dzie -
l#c si! $wi! co nym jaj kiem, z&o 'y my so bie 'y cze nia. Hi sto ria znów przy spie szy -
&a kro ku i wy da rze nia za na sz# wschod ni# gra ni c# bu dz# uza sad nio ny nie po kój.
Po li ty cy dys ku tu j#, po szu ku j# sku tecz nych roz wi# za(, a my… Za sta na wia my si!,
jak te wy da rze nia przy wo &u j# ce ma &o opty mi stycz ne ana lo gie wp&y n# na na sze 'y -
cie i so li da ry zu je my si! z ty mi, któ rych bez po $red nio do ty ka j#, o co ape lu je w swym
li $cie pre zes ukra i( skie go PEN Cen trum, My ro s&aw Ma ry no wicz. 

W dra ma tycz nych cza sach ob ja wia si! praw da o cz&o wie ku. Uka zu je on cz! sto
sw# ma &o$%, ale by wa, 'e po tra fi wznie$% si! na wy 'y ny, tak 'e po $wi! ce nia. O tym
trak tu je try lo gia au tor stwa To ma sza Kur pie rza opo wia da j# ca o "l# za ku, któ ry sta&
si! bo ha te rem trzech na ro dów, o Hen ry ku S&a wi ku, któ re mu za wdzi! cza &o 'y cie
wie lu lu dzi, g&ów nie )y dów. Je $li ich licz b! okre $la my w ty si# cach, nie ma w tym
'ad nej prze sa dy. Pierw sza cz!$% tej opo wie $ci trak tu je o 'y ciu i dzia &al no $ci S&a -
wi ka w okre sie mi! dzy wo jen nym. In ny wy bit ny "l# zak, któ re go na na szych &a -
mach wspo mi na Adam Kra $nic ki, to nie daw no zmar &y bi skup die ce zji ewan ge lic -
ko -au gs bur skiej Ta de usz Szur man, cz&o wiek nie zwy k&ej du cho wo $ci i wra' li wo $ci,
przy ja ciel „"l# ska”. Du cho wo$% to po j! cie, któ re, wy da wa &o by si!, nie cie szy si!
wiel kim uzna niem w$ród m&o de go, wst! pu j# ce go w 'y cie po ko le nia. Te mu obie -
go we mu twier dze niu prze czy re la cja Ka ro li ny Pa proc kiej, au tor ki, któ ra nie ja ko
„od $rod ka” ob ser wu je 'y cie wspól no ty pol skiej w Niem czech, sku pia j#c si! w swym
ar ty ku le w&a $nie na prze ja wach 'y cia du cho we go m&o dzie 'y. Grze gorz Szto ler na -
to miast pi sze o kul cie pew ne go $re dnio wiecz ne go $l# skie go mni cha, b&o go s&a wio -
ne go, któ ry zwi# za ny jest… No w&a $nie. Hi sto rie ma j# ce w so bie po smak ta jem -
ni cy na le 'y opo wia da% od po cz#t ku, nie od ko( ca, wi!c na tym po prze sta n!, od sy &a j#c
Pa( stwa na na sze &a my. Maria Sztuka pi sze o $wi! tach Wiel kiej No cy w Cer kwi
pra wo s&aw nej, a Wie s&a wa Ko no pel ska pod pa try wa &a za chwy ce nie cha sy dów w Le -
lo wie, miej scu nie zwy kle wa' nym dla te go od&a mu ju da izmu. Z ko lei Alek san der
Ro zen feld od po wia da na na sze py ta nie, dla cze go )yd by wa sm!t ny, a od po wied*,
ja kiej udzie li&, jest moc no okra szo na tzw. szmon ce sa mi, któ re by wa &y, a mo 'e i na -
dal by wa j#, u$mie chem przez &zy.

Pro po nu je my tak 'e nie zwy kle in te re su j# c# roz mo w! z Ta de uszem Ki jon k#, Ho -
no ro wym Pre ze sem Gór no $l# skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go, z oka zji je go po -
'e gna nia z Ope r# "l# sk# w By to miu, w któ rej od pó& wie ku pe& ni& funk cj! kie row -
ni ka li te rac kie go. Nie zwy k&e po &# cze nie wra' li wo $ci mu zycz nej z wiel kim
ta len tem po etyc kim przy czy ni &o si! do suk ce su nie jed nej in sce ni za cji ope ro wej.
Po zo sta j#c przy te ma ty ce mu zycz nej, za pra sza my tak 'e Pa( stwa do Fil har mo nii
"l# skiej, któ ra uka zu je swo je no we ob li cze po wiel kim re mon cie.

Zmie nia si! kra jo braz $l# skich miast, a tak 'e styl i po ziom 'y cia ich miesz ka( -
ców. Jed nak oj co wie tych miast na ogó& wie dz#, 'e s# to pro ce sy, któ rym ni gdy
nie mo' na po wie dzie% „do$%”. Mo' na na to miast nada wa% im w&a $ci wy kie ru nek,
przy spie sza% ich tem po oraz prze wi dy wa% ich skut ki w przy sz&o $ci. Spra wom tym
po $wi! co na jest roz mo wa Ma rii Sztu ki z pre zy dent Za brza, Ma& go rza t# Ma( k# -
-Szu lik. 

Po nad to za pra szam do spa ce ru po ga le riach sztu ki i wy sta wach, bo in te re su j# -
cych pro po zy cji $l# skie go $ro do wi ska pla stycz ne go nie brak. Za pra szam tak 'e do lek -
tu ry in te re su j# cych wier szy au tor stwa Kry stia na Ha da sza, li cz#c na to, i' przy jem -
no $ci $wi# tecz ne go sto &u zo sta n# do pe& nio ne przy jem no $cia mi du cho wy mi,
i 'y cz#c w imie niu ze spo &u re dak cyj ne go i swo im, by by &y to "wi! ta Po ko ju, Ro -
dzi ny i Po jed na nia.

WI TOLD TU RANT
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! BEZ PRAW NIE
re ak ty wo wa na Spó! ka
Gie sche SA – orzek!
w lu tym S"d Okr# -
go wy w Ka to wi cach –
nie mo $e zg!a sza%
$ad nych rosz cze&
do daw ne go ma j"t ku
ro dzi ny Gie sche, któ -
ry obej mo wa! m.in.
ko pal nie, fa bry k# por -
ce la ny, ro bot ni cze
osie dla w Ni ki szow cu
i Gi szow cu. Jed no -
cze 'nie w War sza wie
to czy si# pro ces kar ny
wo bec osób, któ re usi -
!o wa !y wy !u dzi% od
Skar bu Pa& stwa ma j" -
tek war ty co naj mniej
340 mln z!. 

! MIE LI (MY do
czy nie nia z or dy nar -
nym sko kiem na pu -
blicz n" ka s# – tak Ad -
rian Fur gal ski z Ze spo !u
Do rad ców TOR pod su -
mo wa! to, co dzia !o si#
w pod le g!ej Ko le jom
(l" skim spó! ce In te ko,
któ rej bra ku je 35 mln z!
i kil ku na stu za mó wio -
nych po ci" gów. Pu -
blicz ne pie ni" dze wy -
da wa no ch#t nie i bez
ja kiej kol wiek kon tro -
li, a cz#'% z nich – jak
si# po dej rze wa – zo sta -
!a wy pro wa dzo na do
pry wat nych firm. 

! TYM CZA SEM Gór no 'l" skie Przed si# bior -
stwo Wo do ci" gów do ma ga si# od mar sza! ka za p!a -
ty 20 mln z!, któ re wcze 'niej „uto pi !o” w po dej -
rza nych in te re sach ze spó! k" In te ko, ak tu al nie
w fa zie upa d!o 'ci. Dzi# ki te mu GPW prze j# !o kil -
ka… po ci" gów, ale ich stan praw ny moc no si#
skom pli ko wa!, wi#c sto j" na bocz ni cy.

! ZWI)Z KI sprze ci wia j" si# re struk tu ry za -
cji Kom pa nii W# glo wej. Dwie 'cie osób oku po -
wa !o sie dzi b# spó! ki w Ka to wi cach przy ul. Po -
wsta& ców.

! NIE b"d* d!u$ ni kiem, bo tra fisz na czar n" li -
st#. I nie cho dzi tu na wet o ban ki, czy pa ra ban ki.
Zg!o si% ci# mo $e na wet urz"d i bi blio te ka. Mo $esz
tam tra fi% za za le g!y czynsz i nie op!a co ny man dat
za jaz d# bez bi le tu. W re je strze d!u$ ni ków jest kil -
ka set ty si# cy miesz ka& ców wo je wódz twa 'l" skie -
go. Wi# cej ni$ li cz" sto !ecz ne Ka to wi ce. (red nio
ka$ dy 'l" ski d!u$ nik ma do sp!a ty 24 ty si" ce z!o -
tych. Ale wpis na li st# to osta tecz no'% – wcze 'niej
wie rzy cie le po lu bow nie, ale naj cz# 'ciej nie sku tecz -
nie, sta ra j" si# 'ci" gn"% swo je na le$ no 'ci.

! PRA CY szu ka w wo je wódz twie 'l" skim
ju$ 3300 na uczy cie li, a b# dzie ich przy by wa%, bo
pa nu je – jak wszyst kim wia do mo – g!# bo ki ni$ de -
mo gra ficz ny. Po za tym sa mo rz" dy za my ka !y i da -
lej chc" za my ka% szko !y – szcze gól nie te ma !e.
W'ród bez ro bot nych pra cow ni ków o'wia ty jest
m.in. 1049 pe da go gów szkol nych, 244 na uczy cie li
j# zy ka an giel skie go, 213 na uczy cie li wu efu, 209
po lo ni stów. Spo r" gru p# sta no wi" na uczy cie le
na ucza nia po cz"t ko we go. Wo je wódz ki Urz"d Pra -
cy wi dzi dla nich szan s# w za wo dach zwi" za nych

z opie k" nad se nio ra mi, opie ku na mi ro dzin. A je -
'li ze chc" mo g" zo sta% flo ry sta mi, czy ope ra to ra -
mi wóz ków wi d!o wych.

! PO GRZEB ksi# dza bi sku pa Ta de usza Szur -
ma na (ur. 1954 w Si mo ra dzu) mia! miej sce 3 lu -
te go w ko 'cie le ewan ge lic kim w Ka to wi cach
przy ul. War szaw skiej. By !e go bi sku pa die ce zji ka -
to wic kiej Ko 'cio !a Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go,
a tak $e pro bosz cza tu tej szej pa ra fii ewan ge lic ko -
-au gs bur skiej, wspo mi na no ja ko cz!o wie ka ser -
decz ne go, pe! ne go po ko ry i wia ry.

! LE C) g!o wy w 'l" skim NFZ. 4 lu te go w ci" -
gu kil ku go dzin sta no wi ska stra ci !o dwo je wi ce -
dy rek to rów, nie pew ny by! tak $e los dy rek to ra od -
dzia !u Grze go rza No wa ka, któ re mu ju$ wcze 'nie
w cen tra li NFZ sk!a da no pro po zy cj# sa mody mi -
sji (!). Ale twar dy No wak od mó wi! i sam po sta -
no wi! roz pra wi% si# ze wspó! pra cow ni ka mi, któ -
rym mia! za z!e, $e pod czas je go urlo pu prze d!u $y li
kon trakt dla szpi ta la Eu ro Me dic.

! PO SE+ John God son po móg! w pod pi sa niu
ugo dy mi# dzy pro te stu j" cym stu den tem z Ni ge rii
a cz# sto chow sk" Aka de mi" Po lo nij n", któ ra zo bo -
wi" za !a si# zwró ci% mu su m# sze 'ciu ty si# cy eu ro
wp!a co nych na po czet dwu let nich stu diów. Ade de ji
Sun day Akin tayo pro te sto wa! bez sku tecz nie od kil -
ku dni. Nie móg! pod j"% stu diów w Pol sce, bo nie
otrzy ma! wi zy edu ka cyj nej.

! JACK STRONG, czy li su perszpieg pu! kow -
nik Ry szard Ku kli& ski go 'ci! wio sn" 1998 w Ka -
to wi cach, gdzie by! w sa li Sej mu (l" skie go na spo -
tka niu z opo zy cj". Przy je cha! te$ pod ko pal ni#
Wu jek, gdzie z!o $y! kwia ty. Ten epi zod, z oka zji
pre mie ry fil mu W!a dy s!a wa Pa si kow skie go, przy -
po mnia !y lo kal ne me dia.

! BY +Y gór nik, obec nie po dró$ nik Mie czy s!aw
Bie niek na pi sa! list do Pu ti na i do sta! rocz n" wi -
z# na za pro sze nie Ko mi te tu Olim pi skie go Ro sji.
Wi#c po je cha!, zo ba czy! bu du j" ce si# igrzy ska
w So czi. I na pi sa! ksi"$ k# – a jak $e by ina czej – za -
ty tu !o wa n" „Ha jer je dzie do So czi”.

! OD PUST 'w. Wa len te go ob cho dzo no szcze -
gól nie uro czy 'cie 14 lu te go w Bie ru niu, któ re go pa -
tro nem jest 'w. Wa len ty, a w tu tej szym drew nia -
nym ko 'ció! ku, „Wa len cin ku”, od 're dnio wie cza
trwa nie prze rwa ny kult te go 'wi# te go.

! PA +AC tow. Grud nia, Dez em ber Pa last, daw -
niej sze Cen trum Kszta! ce nia Ide owo -Wy cho -
waw cze go Kar Ro bot ni czych w Ka to wi cach,
a dzi siej sze Cen trum Kul tu ry Ka to wi ce, o nim te -
raz si# dys ku tu je – i za sta na wia nad tym, czy zbu -
rzy%, czy za cho wa%. Na ra zie w me diach zwy ci# -
$a kon cep cja za cho wa nia. Wst#p n" kon cep cj#
prze bu do wy gma chu opra co wa! je go twór ca ar chi -
tekt Zdzi s!aw Sta nik, któ ry za pro po no wa! m. in.
no w" ele wa cj#. Pla no wa na prze bu do wa mia !a by
kosz to wa% ok. 150 mln z!. 

! UTWO RZE NIE Mu zeum Hi sto rii Me dy cy ny,
Far ma cji i Ko sme to lo gii pla no wa ne jest w tym ro -
ku w So snow cu w aka de mi ku Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go. Eks po na ty ju$ s" – gro ma dzo ne od lat 60. 
– sta re mo* dzie rze, wa gi, de scy la to ry, sprz#t far ma -
ceu tycz ny. Naj cen niej szym eks po na tem jest ma nu -
a! z 1848 ro ku, czy li ksi# ga z re cep ta mi wy ko rzy -
sty wa ny mi przez far ma ceu tów.

! Z+O TYM me da li st" Igrzysk Olim pij skich
w So czi zo sta! Ka mil Stoch, sko czek z Z# bu, któ -
ry w pa mi#t n" nie dzie l# 9 lu te go ska ka! z wy ma -
lo wa n" na ka sku bia !o -czer wo n" sza chow ni c". Nie
uda !o si# to na wet Ada mo wi Ma !y szo wi!

! NA SI skocz ko wie za j# li na olim pia dzie
dru $y no wo za s!u $o ne czwar te miej sce.

! KO BIE TY w Kom pa nii W# glo wej chc" by%
trak to wa ne na rów ni z m#$ czy zna mi. Pra cu je ich
tu ok. 5700 i co raz g!o 'niej mó wi" o pa nu j" cej dys -
kry mi na cji. Mó wi" o tym w li 'cie otwar tym, w któ -
rym do sta je si# i za rz" do wi, i zwi"z kom. Ko bie -
ty twier dz", $e pla no wa ne oszcz#d no 'ci
w ad mi ni stra cji b# d" uzy ska ne przede wszyst kim
ich kosz tem. Twier dz" te$, $e ist nie je ró$ ni ca w wy -
na gra dza niu, przy s!o wio wy „szkla ny su fit”, któ -
re go ko bie ty nie mo g" prze kro czy%. 

! KRAJ $y je mor der c" i gwa! ci cie lem Ma riu -
szem T., któ ry przez bez tro sk# pol skich po li ty ków
i praw ni ków, wy szed! na wol no'% 11 lu te go z ob -
sta w" i'cie pre zy denc k". W re gio nie ma my tak $e
swo ich z!o czy& ców, o któ rych by !o dziw nie ci cho.
Te raz za uwa $o no, $e dzie& po Tryn kie wi czu, wy -
sz!a in na be stia, Ber nard E., pe do fil z Ra ci bo rza,

ska za ny m.in. za sek su al ne mo le sto wa nie 8-lat ki,
któ ry w opi nii dy rek to ra ole 'nic kie go wi# zie nia jest
„oso b" stwa rza j" c" za gro $e nie”. Ale s"d za gro $e -
nia nie do strzeg!…

! ZBYT KIEM za byt ku chc" za !a ta% dziu r# bu -
d$e to w" w By to miu. W!a dze mia sta za mie rza j"
sprze da% s!yn n", mo nu men tal n" Elek trow ni#
Szom bier ki, iko n# By to mia, któ ra wpi sa na jest
do re je stru za byt ków i ma ty tu! jed ne go z sied miu
cu dów ar chi tek tu ry re gio nu. A pie ni" dze ze sprze -
da $y obiek tu ma j" za !a ta% 100-mi lio no w" dziu r#
w miej skim bu d$e cie.

! POR TRET ce sa rza Nie miec Wil hel ma I wró -
ci! do Ryb ni ka – uspo ka ja my, tyl ko por tret. Daw -
ne cza sy ju$ sie nie wró c". Po 92. la tach nie obec -
no 'ci prze cho wy wa ny w gli wic kim Mu zeum
ce sar ski por tret u'wiet ni! wy sta w# ryb nic kie go mu -
zeum za ty tu !o wa n" „W Ryb ni ku bez zmian. Mia -
sto wio sn" 1914 ro ku”. Po wsta !o w 1899 r. dzie -
!o wi sia !o do 1922 r. w ryb nic kim Sta ro stwie
Po wia to wym. 

! TRZY NA STE GO, na do da tek z uszko dzo -
n" sto p" po bie g!a na olim pia dzie w So czi Ju sty -
na Ko wal czyk, za wod nicz ka AZS AWF Ka to wi -
ce, ro dem z pod $y wiec kiej Ka si ny Wiel kiej,
po z!o ty me dal. Prze bie g!a re we la cyj nie te 10 km
i zo sta !a mi strzy ni" olim pij sk" w wiel kim sty lu.

! PO GRZEB Ha li ny Ho las -Idzia ko wej od by!
si# w pi" tek 14 lu te go w Ka to wi cach na cmen ta -
rzu przy ul Fran cu skiej. Msz# od pra wio no w ko -
'cie le Ma riac kim. Zna na ka to wic ka fo to graf,
mat ka wy bit ne go fil mow ca S!a wo mi ra Idzia ka, do -
$y !a 98 lat.

! ZIE LO NI na wio sn# za mie rza j" po sta wi%
owa dom ho te le. To nie $art. W Pol sce – za po wia -
da si# te$ $e i w Ka to wi cach – w ra mach ak cji Gre -
en pe ace ma po wsta% sto eko lo gicz nych ho te li
zbu do wa nych z na tu ral nych ma te ria !ów – s!o my,
drew na. Ma j" w nich za miesz ka% pszczo !y, trzmie -
le, bie dron ki, mo ty le i in ne „za py la cze”, któ rych
po pu la cja dra stycz nie ma le je.

! TA, CE w daw nej ko pal nia nej ce chow ni.
Po dwóch la tach re mon tów KWK Roz bark do sta -
!a no we $y cie. Mie 'ci si# tu By tom ski Te atr Ta& -
ca i Ru chu Roz bark, któ re go otwar cie za po wie dzia -
no na ma rzec. 

! SZY BOW CO WY mistrz 'wia ta Se ba stian
Ka wa wró ci! do Ne pa lu, aby po wtór nie zmie rzy%
si# z naj wy$ sz" gó r" 'wia ta, Mo unt Eve re stem. 

! (L) SKIE wo je wódz two sprzy mie rzy !o si#
z ma !o pol skim i przy j# !o wspól n" „Stra te gi# roz -
wo ju dla Pol ski po !u dnio wej”, ochrzczo nej mia nem
Kra ko wic, wspar tej przez rz"d. Cho dzi o ka s#
z Unii, ale tak $e np. or ga ni za cj# wspól nej zi mo wej
olim pia dy w 2022 [cho% to da le ka per spek ty wa]
m.in. w ka to wic kim Spodku. Mar sza !ek Se ku !a jest
or# dow ni kiem przy mie rza z Ma !o pol sk", je go
go r" cym prze ciw ni kiem jest po se! Plu ra, któ ry oba -
wia si# roz my cia 'l" skiej to$ sa mo 'ci.

! ZA BÓJ STWO Die te ra Prze wdzin ga, zna ne -
go i sza no wa ne go po wszech nie bur mi strza Zdzie -
szo wic w po wie cie krap ko wic kim, ja kie mia !o
miej sce 18 lu te go, wstrz" sn# !o ca !ym (l" skiem.
Czy by! to ban dyc ki na pad, czy te$ mord na tle po -
li tycz nym? Bur mistrz opo wia da! si# za au to no mi"
go spo dar cz" gór no 'l" skich sa mo rz" dów, co przy -
spo rzy !o mu za rów no sym pa ty ków, jak i wro gów.

! KIM jest Gór no 'l" zak? – za sta na wia li si#
uczest ni cy de ba ty o (l" sku na Uni wer sy te cie
Oks fordz kim. W'ród pre le gen tów by li m.in. prof.
Paul Betts i dr Hu go Se rvi ce hi sto ry cy z Uni wer -
sy te tu w Oks for dzie, dr Jim Bjork hi sto ryk z King’s
Col le ge w Lon dy nie. De ba t# „Po la cy i Niem cy ja -
ko (l" za cy: ma so we prze mia ny na ro do wo 'cio we
pod ko niec XX wie ku w Pol sce” zor ga ni zo wa no
w ra mach Pro gra mu Stu diów o Wspó! cze snej
Pol sce, któ re za ini cjo wa! prof. Nor man Da vies. To
in ter dy scy pli nar ne stu dia ad re so wa ne g!ów nie
do ob co kra jow ców. 

! WO JE WO DA Zyg munt +u kasz czyk ust" -
pi! 27 lu te go ze sta no wi ska. Po da! si# do dy mi sji 
– któ r" ar gu men to wa no ru ty no wym „prze gl" -
dem kadr” a nie $ad n" afe r" – rów no cze 'nie z trze -
ma in ny mi wo je wo da mi. Je go na st#p c" zo sta! Piotr
Li twa, do tych cza so wy pre zes Wy$ sze go Urz# du
Gór ni cze go. By !y wo je wo da za po wia da, $e wró -
ci do bran $y gór ni czej. +u kasz czyk wcze 'niej by!
te$ pre zy den tem -or. 

KRONIKARZ

MIESI!C
Zapis wydarze& 

z miesi"ca
poprzedzaj"cego

zamkni#cie 
numeru

Najserdeczniejsze wyrazy
wspó!czucia

prof. dr. hab. MARIANOWI 
KISIELOWI

z powodu 'mierci

Matki
sk!ada

Zespó! redakcyjny miesi#cznika 
„(l"sk”



5
Wiktor Ostrzo!ek, witra" Ukrzy"owania w ko#ciele pw. #w. Jana Chrzciciela w $agowie Lubuskim

F
o
t.

 Z
b
ig

n
ie

w
 S

a
w

ic
z



6

Redaktor i „si!acz” (I)

Henryk S!awik 
w okresie
mi"dzywojennym 

ew ne go mar co we go dnia
1927 ro ku do znaj du j# cej si"

w cen trum Ka to wic przy ul. Te at-
ral nej re dak cji „Ga ze ty Ro bot ni-
czej” we sz!o dwóch moc no 
wzbu rzo nych ofi ce rów Woj ska Pol-
skie go, któ rzy od ra zu skie ro wa li
si" do – jak to wów czas na zy wa-
no – re dak to ra od po wie dzial ne go.
Po krót kiej wy mia nie zda$ do sz!o
do sza mo ta ni ny, w ruch po sz!y
pi" %ci oraz krze s!o, po chwi li je den
z na past ni ków wy ce lo wa! w stro n"
dzien ni ka rza re wol wer. W tym mo-
men cie wszed! re dak tor na czel ny
ga ze ty i po se! do Sej mu &l# skie go
Jó zef Bi nisz kie wicz, co na szcz"-
%cie ostu dzi !o nie co woj sko wych,
któ rzy za nie cha li ata ku i szyb ko
opu %ci li bu dy nek. Jak si" oka za !o,
po sz!o o ar ty ku! opi su j# cy de zer cj"
dwóch ofi ce rów z Po zna$ skie go
do Nie miec. Krew cy to wa rzy sze
bro ni w ten, do%' gwa! tow ny, spo-
sób za pra gn" li do wie dzie' si", czy
re dak cja so cja li stycz nej „Ga ze ty
Ro bot ni czej” kry tycz ne uwa gi
na te mat uciecz ki „roz ci# ga na
wszyst kich ofi ce rów z Po zna$ skie-
go”. Za ata ko wa nym dzien ni ka rzem
oka za! si" nie spe! na 33-let ni Hen-
ryk S!a wik – wów czas do %wiad czo-
ny ju( re dak tor i zna ny w re gio nie
dzia !acz so cja li stycz ny. Nikt nie
móg! wte dy prze wi dzie', (e za kil-
ka na %cie lat wo jen ny los rzu ci go
na W" gry, gdzie oka (e si" jed nym
z naj wy bit niej szych przy wód ców
wie lo ty si"cz nej rze szy pol skich
uchod) ców szu ka j# cych schro nie-
nia nad Du na jem i na trwa le wpi-

sze si" w dzie !o ra to wa nia pol-
skich *y dów. 

Od po wie dzial ny

o dzien no%' w „Ga ze cie Ro bot-
ni czej” na szcz" %cie nie wy gl#-

da !a a( tak nie bez piecz nie jak
w owym mar co wym dniu. Spra wa
za ko$ czy !a si" zresz t# bez wi"k-
szych kon se kwen cji – ofi ce ro wie
zo sta li ska za ni za na pa%' na ka r"
grzyw ny, któ ra mo g!a by' za mie nio-
na na krót ki po byt za kra ta mi. Nie-
mniej jed nak Hen ryk S!a wik ju(
od po cz#t ku swej ka rie ry dzien ni kar-
skiej, a wi"c kil ka lat wcze %niej,
na w!a snej skó rze wie le ra zy od czu!,
na czym po le ga pra ca w opo zy cyj-
nym, so cja li stycz nym pi %mie. Re dak-
to rem od po wie dzial nym „Ga ze ty
Ro bot ni czej” – naj wa( niej sze go or-
ga nu pra so we go Pol skiej Par tii So-
cja li stycz nej na Gór nym &l# sku – zo -
sta! ju( je sie ni# 1922 ro ku. Co war to
pod kre %li', by! sa mo ukiem, po cho-
dzi! z bied nej wie lo dziet nej ro dzi ny,
uko$ czy! je dy nie pru sk# szko !" lu-
do w# w ro dzin nej Sze ro kiej (obec-
nie dziel ni ca Ja strz" bia Zdro ju).
Roz le g!# wie dz" i umie j"t no %ci, któ-
re po zwa la !y mu na pia sto wa nie
wie lu od po wie dzial nych sta no wisk,
zdo by! sa mo dziel nie. Z ru chem so-
cja li stycz nym na do bre zwi# za! si"
po za ko$ cze niu pierw szej woj ny
%wia to wej. Wal czy! w po wsta niach
%l# skich, w 1921 r. bra! ak tyw ny
udzia! w kam pa nii przed ple bi scy-
tem. PPS bra ko wa !o wów czas spraw-

nych agi ta to rów i S!a wik zna laz! si"
w gru pie m!o dych dzia !a czy, któ rzy
prze szli szko le nie w cen tra li par tyj-
nej w War sza wie, a na st"p nie ak tyw-
nie or ga ni zo wa li i pro wa dzi li wie ce
na wo !u j# ce Gór no %l# za ków do g!o-
so wa nia za Pol sk#. Jed no cze %nie
m!o dy Hen ryk roz po cz#! wspó! pra-
c" z „Ga ze t# Ro bot ni cz#”, od 1920 r.
dru ku j#c w niej swo je pierw sze arty-
ku !y o te ma ty ce spo !ecz no -go spo dar-
czej, kul tu ral nej i spor to wej. Dwa la -
ta pó) niej, ju( ja ko re dak tor
od po wie dzial ny, mu sia! sta wa'
przed s# da mi za ró( ne tre %ci pu bli-
ko wa ne w pi %mie. Pra sa od gry wa !a
w ów cze snej wal ce po li tycz nej ro l"
pierw szo rz"d n#. „Po li ty ka i ga ze-
ty – pi sa! Woj ciech Kor fan ty – s# dla
mnie jed nym i tym sa mym”. Tem pe-
ra tu ra spo rów by !a bar dzo wy so ka,
za% „Ga ze ta Ro bot ni cza” w%ród or-
ga nów pra so wych le gal nych stron-
nictw po li tycz nych na le (a !a do bar-
dziej prze %la do wa nych przez ró( ne
eki py rz# dz# ce pism. &wiad czy o tym
cho cia( by fakt, (e S!a wik ja ko re dak-
tor od po wie dzial ny ju( w 1926 r. do-
cze ka! si" pi"' dzie si# te go pro ce su s#-
do we go, a w na st"p nych la tach
licz ba roz praw i kon fi skat ga ze ty
jesz cze bar dziej wzro s!a. Za skar (o-
ne ar ty ku !y do ty czy !y ró( nych te ma-
tów – a to cho dzi !o o znie wa g" po-
li cji (np. skry ty ko wa nie zbyt
bru tal nej in ter wen cji stró (ów pra wa)
czy te( in nych urz"d ni ków pa$-
stwo wych, a to cz"%' oskar (e$ po-
cho dzi !a od osób pry wat nych, zwy -
kle zaj mu j# cych ja kie% po wa( niej sze
sta no wi ska, któ rych so cja li %ci ata ko-
wa li np. za z!e trak to wa nie ro bot ni-
ków. Wie le spraw od no si !o si" do re-
gu lar nie pro wa dza nej na !a mach
„Ga ze ty Ro bot ni czej” kry ty ki du cho-
wie$ stwa, np. w czerw cu 1923 r.
przed S# dem Okr" go wym w Ka to-
wi cach to czy! si" pro ces prze ciw ko
S!a wi ko wi o znie wa (e nie „urz# dze$
ko %ciel nych” po przez za miesz cze nie
w k# ci ku hu mo ry stycz nym ma te ria-
!u „Pa cierz na cza sie”, w któ rym by -
!a mo wa o zwi#z kach pew ne go du-
chow ne go z do la ra mi i „bied n#
ma recz k# pol sk#”. Re dak tor bro ni!
si", stwier dza j#c, (e nie mia! za mia-
ru ni ko go znie wa (a', a „kry ty ki
wy bry ków nie któ rych ksi" (y nie
mo( na uwa (a' za ob ra z" re li gii,
gdy( ksi#dz nie przed sta wia re li gii,
lecz ja ko oby wa tel pod le ga kry ty ce
jak ka( dy in ny”. Spra wy ko$ czy !y si"
na ogó! ka ra mi grzyw ny lub wi" zie-
nia, cza sa mi unie win nie niem. Za
kra ty Hen ryk tra fia! za zwy czaj 
na kil ka na %cie dni, czas ten wy-

TO MASZ 
KUR PIERZ
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ko rzy stu j!c na dal sze sa mo kszta" -
ce nie. 

Si !acz

"a wik sam po tra fi" nad ro bi#
bra ki w wy kszta" ce niu, zda wa"

so bie jed nak spra w$, %e dla ty si$ cy

gór no &l! skich ro bot ni ków edu ka cja

po za po zio mem naj bar dziej pod sta-

wo wym po zo sta wa "a nie do st$p na.

St!d te%, od po cz!t ku swej dzia "al-

no &ci pu blicz nej, obok pra cy dzien-

ni kar skiej, sku pi" si$ na pod no sze niu

po zio mu ich wie dzy. Pod ko niec

1922 r. zo sta" pre ze sem po wo "a ne go

w tym ro ku gór no &l! skie go Za rz! du

Zwi!z ku M"o dzie %y Ro bot ni czej

„Si "a” (na tym te re nie „si "a cze” wy-

st$ po wa li po tem pod ró% ny mi na zwa-

mi, m.in. ja ko sto wa rzy sze nie i wzo-

ro wa li si$ na po dob nej or ga ni za cji,

któ ra ist nia "a na 'l! sku Cie szy( skim

ju% od 1908 r.). Dzia "al no&# pro wa-

dzo na by "a po cz!t ko wo w ra mach

kil ku sek cji – te atral nej, mu zycz nej,

tu ry stycz nej i spor to wej. Jak kol-

wiek so cja li &ci gór no &l! scy przed za-

ma chem ma jo wym w wal ce o wp"y-

wy w&ród ro bot ni ków prze gry wa li

z cha de cj! Kor fan te go i Na ro do w!
Par ti! Ro bot ni cz!, to „Si "a” w pierw-

szym okre sie swej dzia "al no &ci roz-

wi ja "a si$ do&# dy na micz nie. W ro -

ku 1923 da "y si$ jed nak od czu#
pierw sze symp to my utrzy mu j! ce go

si$ przez trzy la ta za "a ma nia go spo-

dar cze go (co by "o nie ste ty do pie ro

przed sma kiem wiel kie go kry zy su

go spo dar cze go w pierw szej po "o wie

lat trzy dzie stych) i w efek cie or ga-

ni za cja si "ac ka mu sia "a sku pi# si$
przede wszyst kim na wy ma ga j! cej

mniej szych na k"a dów fi nan so wych

dzia "al no &ci spor to wej. Bez ro bot ni

lub s"a bo za ra bia j! cy ro bot ni cy nie

mie li pie ni$ dzy na wet na skrom ne

sk"ad ki cz"on kow skie i dla te go rza-

dziej or ga ni zo wa no, np. te atry lu do-

we czy te% wy ciecz ki. Mi mo tych

prze szkód, S"a wik w tym cza sie za-

cz!" rów nie% dzia "a# po nadre gio-

nal nie – w 1923 r. zo sta" wi ce prze-

wod ni cz! cym Za rz! du G"ów ne go

„Si "y” (ale ogól no pol ska or ga ni za cja

ist nia "a nie d"u go i gór no &l! ska struk-

tu ra dzia "a "a de fac to sa mo dziel-

nie), za& w 1926 r. zo sta" cz"on kiem

Za rz! du G"ów ne go po wo "a ne go

wów czas w War sza wie Zwi!z ku

Ro bot ni czych Sto wa rzy sze( Spor to-

wych. W lip cu na st$p ne go ro ku by"
kie row ni kiem dru %yn „Si "y”

na II Olim pia dzie Ro bot ni czej w Pra-

dze. „Wo bec ogro mu Czer wo nej

Olim pia dy – pi sa" S"a wik w ko re s-

pon den cji do „Ga ze ty Ro bot ni-

czej” – wy da j! si$ &miesz ne wszel-

kie do cin ki bur %u azji o ban kruc twie

pro gra mu idei so cja li stycz nej,

a wprost kpi na mi mo% na zby# war-

chol sk! ro bo t$ ko mu ni stów, któ rzy

za si la ni su cie ru blem mo skiew skim,

ze z"o &ci! i zgrzy ta niem z$ bów przy-

pa try wa# mu sie li si$ set kom ty si$ cy

uczest ni ków w po cho dzie so cja li s-

tycz nym”.

Na czel ny

rze "o mo wy w %y ciu S"a wi ka

oka za" si$ rok 1928. Po prze-

wro cie ma jo wym w gór no &l! skiej

PPS za ry so wa" si$ po dzia" na gru p$
pro pi" sud czy kow sk! oraz naj pierw

do&# neu tral n!, a z bie giem cza su co-

raz bar dziej an ty sa na cyj n! frak cj$,

któ rej jed nym z li de rów by" w"a &nie re-

dak tor od po wie dzial ny „Ga ze ty Ro bot-

ni czej”. Po kil ku na stu mie si! cach na-

ra sta nia par tyj nych an ta go ni zmów,

w pierw szej po "o wie 1928 r. do sz"o
do roz "a mu i ostrej wal ki w "o nie gór-

no &l! skie go ru chu so cja li stycz ne go.

Do tych cza so wy li der re gio nal nej PPS

i wy daw ca ga ze ty, wspo mnia ny ju% Jó-

zef Bi nisz kie wicz sku pi" wo kó" sie bie

gru p$ po pie ra j! c! rz! dy Pi" sud skie go

i po wo "a" od r$b n! 'l! sk! Par ti$ So cja-

li stycz n!. S"a wik po zo sta" w gru pie

opo zy cyj nej wo bec rz! dów wpro wa-

dzo nych w Pol sce w 1926 r., co zga-

dza "o si$ z li ni! po li tycz n! ca "ej PPS

i w tej sy tu acji mia no wa ny zo sta"
przez kra jo we kie row nic two par tii re-

dak to rem na czel nym „Ga ze ty Ro bot-

ni czej”. Funk cj$ t$ pe" ni" a% do wy bu-

chu woj ny. Wszed" rów nie% w sk"ad

&ci s"e go kie row nic twa gór no &l! skich

struk tur PPS. W tym sa mym ro ku gór-

S
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no !l" ska „Si #a” sta #a si$ cz$ !ci" ogól-
no pol skiej Or ga ni za cji M#o dzie %y
TUR (To wa rzy stwa Uni wer sy te tów
Ro bot ni czych). S#a wik zre zy gno wa#
wów czas z funk cji pre ze sa „Si #y”
(po zo sta j"c na dal w jej za rz" dzie), co
spo wo do wa ne by #o znacz nym zwi$k-
sze niem je go obo wi"z ków na in nych
sta no wi skach. Oprócz pe# nie nia funk-
cji w Okr$ go wym Ko mi te cie Ro bot-
ni czym PPS i kie ro wa nia „Ga ze t"
Ro bot ni cz"”, w 1928 r. zo sta# cz#on-
kiem Ra dy Miej skiej Ka to wic (po cz"t-
ko wo wszed# do ra dy ko mi sa rycz nej,
w 1930 r. zdo by# man dat w wy bo rach,
cho& po tem szyb ko z nie go zre zy gno-
wa#). W na st$p nym ro ku za siad# w'l"-
skiej Ra dzie Wo je wódz kiej. Spra-
wom o!wia to wym i spor to wym na dal
po !wi$ ca# jed nak spo ro cza su, re gu lar-
nie pi sz"c o nich na #a mach kie ro wa-
ne go przez sie bie pi sma. Rok 1928
przy niós# rów nie% zmia ny w %y ciu oso-
bi stym Hen ry ka – po !lu bi# wów czas
war sza wian k$ Ja dwi g$ Pu rzyc k",
po dwóch la tach uro dzi #a im si$ cór-
ka Kry sia. Miesz ka li w cen trum Ka-
to wic w ka mie ni cy przy ul. !w. Ja na. 

W la tach trzy dzie stych „Ga ze ta
Ro bot ni cza”, b$ d"c g#o sem opo zy cji
wo bec co raz bar dziej au to ry tar nych
rz" dów Pi# sud skie go i je go wspó# pra-
cow ni ków, wie lo krot nie prze cho dzi-
#a trud ne mo men ty. Na po rz"d ku
dzien nym by #y za rz" dza ne przez Dy-
rek cj$ Po li cji kon fi ska ty wy dru ko wa-
nych, a nie roz kol por to wa nych jesz-
cze nu me rów. S#a wi ka i pod le g#ych
mu dzien ni ka rzy re gu lar nie oskar %a-
no o „znie wa g$” urz$ dów pa( stwo-
wych, a na wet zdra d$ sta nu. Re dak-
to rzy mie li k#o po ty fi nan so we
i tech nicz ne, wie le ra zy pra co wa li
za dar mo, nie oby #o si$ rów nie% bez
w#a ma( do re dak cji i dru kar ni. Pi smo
pe rio dycz nie by #o na wet za wie sza ne
lub wy da wa ne na przy k#ad ja ko re gio-
nal na mu ta cja kra kow skie go „Na przo-
du” czy war szaw skie go „Ro bot ni ka”.
Sam S#a wik pa da# ofia r" wie lu, nie-
jed no krot nie bez par do no wych ata ków
pra so wych, po nie wa% ga ze ta, cz$ sto
w bez kom pro mi so wy spo sób, bro ni-
#a praw ro bot ni ków i in nych znaj du-
j" cych si$ w ci$% kim po #o %e niu grup
spo #ecz nych. Re dak tor ak tyw nie
wspo ma ga# mi$ dzy in ny mi straj ku j"-
cych o po pra w$ swe go ci$% kie go
po #o %e nia gór ni ków z Gi szow ca, któ-
rzy w 1937 r. zor ga ni zo wa li du %y, po-
d ziem ny pro test w ko pal ni „Gie sche”
(S#a wik zje cha# do nich nie le gal nie,
prze my co ny przez po li cyj ne bram ki
z po mo c" ko mi te tu straj ko we go,
efek tem tej wi zy ty by# ob szer ny re por-
ta% Ty si!c ro bot ni ków gi nie z g"o du).

Na czel ny „Ga ze ty Ro bot ni czej” an-
ga %o wa# si$ rów nie% w dzia #al no!& sa-
mo rz" du dzien ni kar skie go – Syn dy -
ka tu Dzien ni ka rzy Pol skich 'l" ska
i Za g#$ bia. W la tach trzy dzie stych by#
on kil ka krot nie pre ze sem i wi ce pre-
ze sem tej or ga ni za cji, któ ra zrze sza-
#a kil ku dzie si$ ciu cz#on ków i wspie-
ra #a znaj du j" cych si$ w trud nej
sy tu acji ko le gów po pió rze – wy p#a-
ca #a za po mo gi, po ma ga #a w po szu ki-
wa niu pra cy, or ga ni zo wa #a im pre zy
cha ry ta tyw ne. Sys te ma tycz nie wzra -
sta #a te% po zy cja S#a wi ka w PPS 
– od 1934 r. by# na wet cz#on kiem Ra -
dy Na czel nej PPS, a wi$c wszed#
do ogól no pol skich w#adz par tyj nych.

W ob li czu woj ny

o bec na ra sta j" ce go za gro %e nia
wo jen ne go, S#a wik na wo #y wa#

do !ci s#ej wspó# pra cy wszyst kich za-
n ta go ni zo wa nych pol skich stron-
nictw po li tycz nych. War to w tym
miej scu wszak %e pod kre !li& – i jest
to istot na spra wa tak %e w kon tek !cie
je go dzia #al no !ci w cza sie dru giej
woj ny !wia to wej – %e mi mo udzia-
#u z bro ni" w r$ ku w pow sta niach
!l" skich, S#a wi ka ce cho wa# znacz-
ny dy stans do an ta go ni zmów o cha-
rak te rze na ro do wo !cio wym. Wie lo-
krot nie po pie ra# i po stu lo wa#
wspó# pra c$ z so cja li sta mi nie miec-
ki mi, sku pio ny mi mi$ dzy in ny mi
w Deut sche So zia li sti sche Ar be iter
Par tei. Po sta wa ta ka w moc no po-
dzie lo nym re gio nie z pew no !ci"
nie by #a #a twa, wy ma ga #a nie ma #ej
od wa gi i na ra %a #a go na sze reg ata-
ków z wie lu stron. 

W ostat nich dniach przed wy bu-
chem woj ny S#a wik wzi"# udzia#
w przy go to wa niach do obro ny, jed nak
wo bec b#y ska wicz nych po st$ pów
wojsk nie miec kich, w pierw szych
dniach wrze !nia 1939 r. mu sia# opu-
!ci& Gór ny 'l"sk (wcze !niej, jesz cze
w sierp niu, wy s#a# ro dzi n$ do War sza-
wy). De cy zja o wy je) dzie by #a prze-
my !la na, po nie wa% za zde cy do wa ne
opo wie dze nie si$ za Pol sk", za an ga-
%o wa nie w pra c$ spo #ecz n" i po li tycz-
n" S#a wik nie móg# li czy& – z cze go
do sko na le so bie zda wa# spra w$ 
– na li to!& hi tle row skie go apa ra tu re-
pre sji. I rze czy wi !cie – zna laz# si$
na przy go to wa nej przez Urz"d Kry-
mi nal ny Po li cji Rze szy Son der fahn -
dungs buch Po len, czy li Spe cjal nej
Ksi$ dze Go( czej dla Pol ski, za wie ra-
j" cej li st$ osób, któ re ze wzgl$ du
na sw" dzia #al no!& spo #ecz no -po li-
tycz n" wzbu dzi #y za in te re so wa nie
s#u%b po li cyj nych i mia #y by& za trzy-
ma ne za raz po wkro cze niu hi tle row-
ców. Ka% de na zwi sko w ksi$ dze opa t-
rzo ne by #o od po wied ni mi sym bo la mi,
ozna cza j" cy mi spo sób po trak to wa nia
je go w#a !ci cie la w przy pad ku uj$ cia
przez nie miec kie for ma cje po li cyj ne
czy woj sko we. Przy re dak to rze „Ga-
ze ty Ro bot ni czej” zna laz# si$ za pis
„Ge sta pa Ber lin” (tak w ory gi na le),
co ozna cza #o, %e mia# tra fi& w r$ ce
!led czych do sto li cy Rze szy. 21 wrze -
!nia 1939 r. S#a wik prze kro czy# – jak
si$ oka za #o, ju% na za wsze – pol sk"
gra ni c$. Przy by wa# na W$ gry ja ko do-
!wiad czo ny dzia #acz spo #ecz no -po li-
tycz ny i dzien ni karz. Za czy na# si$ no -
wy, naj trud niej szy etap je go %y cia. 
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Kim jeste!,
"wi#tos$awie?

HA GIO GRA FIA POL SKA, tom
dru gi, rok wy da nia 1972 r. po da je:
„!WI" TO S#AW MIL CZ$ CY, SI -
LEN TIO SUS, (I po%. XVI w. – 1489),
zwa ny b%o go s%a wio nym (…) po cho dzi%,
jak sam po da je, z miej sco wo &ci Sho -
czecz (de Sho czecz), któ r' dzi& trud no
zi den ty fi ko wa(. By( mo )e, )e jest to
Su siec (po win no by( Su szec – gs) ko -
%o Pszczy ny, za no to wa ny wAc ta Ca me -
rae ja ko Su czecz…”

Sie dzi my na su szec kiej fa rze, czy li
pro bo stwie w Susz cu ko $o Pszczy ny.

Hi sto ryk, dr Prze my s$aw Stan ko, wy k$a -
dow ca kra kow skie go Uni wer sy te tu
Pa pie skie go, wy ci% ga kom pu ter i uru cha -
mia pierw sze zdj# cia.

– To s! "a ci# skie za pi ski z pa pie skich

ko lek to riów $wi% to pie trza, z XIV stu le -

cia – mó wi. – O, tu jest mo wa o Susz -

cu – wska zu je. – Za pis na zwy tej miej -

sco wo $ci za wsze spra wia" pro blem. A to

s! fo to ko pie ory gi nal nych do ku men tów

z ar chi wów wa ty ka# skich.

Dziw ne, jak bar dzo na zwa miej sca po -
cho dze nia "wi# to s$a wa i $a ci& ski od po -
wied nik na zwy Susz ca s% zbie' ne
[„Sho czecz” – „Su czecz”]. Pro boszcz
Krzysz tof Win kler i eme ry to wa ny
so$ tys, Aloj zy Ku! s% pod wra 'e niem.
Mil cz%. Dr Prze my s$aw Stan ko ob ja !nia
za wi $o !ci pro ce su ka no ni za cyj ne go
i t$u ma czy, 'e "wi# to s$aw, cho(
„zwa ny b$o go s$a wio nym”, w rze czy wi -
sto !ci nim nie jest. – Mo 'e my je dy nie
mo dli( si# o za twier dze nie je go kul tu
– za zna cza.

W Susz cu "wi# to s$a wa roz pro pa go wa$
kil ka na !cie lat te mu ów cze sny wi ka ry,
ksi%dz Mi cha$ Ma ty sik, któ ry obec nie jest
mi sjo na rzem w Za mbii. Kie dy by$ jesz -
cze wi ka rym w pa ra fii pw. "w. Sta ni s$a -
wa Bi sku pa i M# czen ni ka w Susz cu do -
wie dzia$ si# od ko le gów z se mi na rium,
'e jest ja ki! "wi# to s$aw, i 'e na do da tek
po cho dzi z Susz ca. My !la$, 'e 'ar tu j%.
Spraw dzi$ w „Ha gio gra fii…” wy da nej
jesz cze w 70. la tach. I rze czy wi !cie, re -
da gu j% cy bio gram "wi# to s$a wa ksi%dz
Cze s$aw Skow ron, na pi sa$, 'e !re dnio -
wiecz ny man sjo narz móg$ po cho dzi(
z Susz ca.

– Do pie ro w tym mo men cie r# ce mi
opa d$y. W Susz cu nikt bo wiem do tej
po ry o "wi# to s$a wie Mil cz% cym nie s$y -
sza$. A je go syl wet ka przed sta wia na jest
obok ta kich wiel kich !wi# tych, jak Sta -
ni s$a w Kost ka, czy Szy mon z Lip ni -
cy. I co naj wa' niej sze, w tej pra cy 
wy klu czo no, aby po cho dzi$ on ze S$aw -
ko wa ko $o Ol ku sza, jak do tej po ry
utrzy my wa no w 'y cio ry sach – pod -
kre !la$ ks. Mi cha$.

HA GIO GRA FIA POL SKA: „!wi* -
to s%aw nie po cho dzi% na to miast ze
S%aw ko wa, jak to utrzy my wa no 
do tych czas w je go )y cio ry sach. Le gen -
da o po cho dze niu z te go mia sta po -
wsta %a za pew ne na prze %o mie XVI
i XVII w., a pod sta w' jej by %a wzmian -
ka w D%u go szo wym )y wo cie &w. Sta -
ni s%a wa o !wi* to s%a wie gar ba rzu, któ -
ry mia% wi dze nie &wi* te go bi sku pa

kra kow skie go. D%u gosz za czerp n'%
ten opis do s%ow nie ze +ró d%a XIII w.,
a mia no wi cie z «Vi ta ma ior» &w. Sta -
ni s%aw, sam do da% je dy nie imi* !wi* -
to s%aw.” 

Jed nak w S$aw ko wie, wbrew te mu, co
na pi sa no o "wi# to s$a wie w „Ha gio -

gra fii…” da lej moc no wie rz% w to, 'e
"wi# to s$aw jest ich, i 'e do te go, 'e jest
b$o go s$a wio nym, cho( na wet w „Ha gio -
gra fii…” ostro' nie po da je si#, 'e „jest
zwa ny b$o go s$a wio nym”. Kult "wi# to -
s$a wa ja ko b$o go s$a wio ne go ma si#
w S$aw ko wie do brze, je go wi ze ru nek

wid nie je w miej sco wym ko !cie le, gdzie
od da je si# mu cze!(. Po twier dza to
wy da na w 1934 ro ku w na k$a dzie stu
eg zem pla rzy ksi% 'ecz ka ksi# dza Ja na
Wi !niew skie go, pro bosz cza w Bor ko wi -
cach, ka no ni ka ka pi tu $y san do mier -
skiej, któ ry pi sz%c o „Mie !cie S$aw ko -
wie w Ol ku skiem” przed sta wi$ je go
po sta(: „B$og. "wi# to s$aw ze S$aw ko -
wa uro dzi$ si# w XV wie ku w m. S$aw -
ko wie z bied nych, lecz szla chet nych
i po bo' nych ro dzi ców. Po cz%t ko we na -
uki otrzy ma$ w S$aw ko wie, a gdy ro dzi -
ce umar li, uczy$ si# rze mio s$a szew skie -

GRZE GORZ 
SZTO LER 

B". &wi%tos"aw, polichromia z Ko$cio"a Podwy'szenia Krzy'a &wi%tego w S"awkowie
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go. Na !la do wa" !wi# tych Kry spi na

i Kry spi nia na w tem, $e pra cu j%c na w"a -

sne utrzy ma nie, dzie li" si# za rob kiem

z ubo gi mi, da j%c wszyst kim przy k"ad

gor li wo !ci o chwa "# Bo $%”. &e 'wi# to -

s"aw by" b"o go s"a wio nym po da je na wet

wy da na w la tach 70. mo no gra fia mia -

sta opra co wa na pod re dak cj% prof. Fe -

lik sa Ki ry ka, wzno wio na ja ko „Dzie je

S"aw ko wa” w 2001 ro ku, na któ rej "a -

mach je go po sta( prze wi ja si# wie lo krot -

nie, a szcze gó "o wy jej bio gram opra co -

wa" Cze s"aw Ma tusz czyk. Czy ta my

w nim m.in. „$e we d"ug wie lu pu bli ka -

cji b"o go s"a wio ny 'wi# to s"aw po cho dzi"
ze S"aw ko wa, pra wy, szcze re go ser ca,

mia" "a sk# wi dze) nad przy ro dzo nych.

Jed no z nich zo sta "o utrwa lo ne ja ko t"o
ob ra zu b". 'wi# to s"a wa nad o" ta rzem !w.

Mi ko "a ja w ko !cie le pw. Pod wy$ sze nia

Krzy $a 'wi# te go w S"aw ko wie. W tle

ob ra zu wi da( basz t#, bu dow le S"aw ko -

wa, a na mo !cie pro ce sj# z Bi sku pem na

cze le. Na pierw szym pla nie jest w or -

na cie po sta( b". 'wi# to s"a wa w au re oli.

We d"ug le gen dy wi dze nie to by "o po -

cz%t kiem dzia "al no !ci ja ko du chow ne -

go w Kra ko wie”.

Barw nie le gen d# t# opi su je ksi%dz Wi -

!niew ski: „Pew ne go ra zu wstaw szy

o !wi cie, 'wi# to s"aw mia" ta kie wi dze nie.

Oto nad rze k% p"y n% c% na Przed mie -

!ciu, uj rza" wiel ki t"um lu du ró$ nej p"ci

i sta nu. A mi# dzy lu dem by" po wa$ ny

i oka za "y bi skup w odzie niu li tur gicz nem,

oto czo ny ka p"a na mi i kle ry ka mi. Wszy -

scy zwró co ne mie li oczy na Bi sku pa,

a po tem przy kl# kli na je go b"o go s"a wie) -
stwa, któ re da" na wszyst kie czte ry cz# -
!ci !wia ta. Po tem ca "a rze sza ru szy "a pro -

ce sjo nal nie ku ko !cio "o wi !pie wa j%c:

B"o go s"a wio ny któ ry! przy szed" w imi#
Pa) skie. Pro ce sja sz"a obok do mu 'wi# -
to s"a wa, ten za! skry" si# za s"up, szcze -

li n% pa trz%c na po sta( !wi# te go Bi sku pa

oto czo ne go ja sno !ci%. Id% cy z t"u mem sta -

rzec na gle zwra ca si# do 'wi# to s"a wa py -

ta j%c go: „Wiesz co to za bi skup i co zna -

czy t"um, któ ry za nim idzie? Nie

wiem! – od po wie dzia" 'wi# to s"aw. – To

!wi# ty Sta ni s"aw, bi skup i m# czen nik kra -

kow ski, prze mo$ ny obro) ca na ro du pol -

skie go, a ten t"um to ci, któ rzy za je go

przy czy n% s% lub b# d% zba wie ni.” 

Ksi%dz Win kler z Susz ca zwra ca uwa -

g# na ten zwi% zek, wi docz ny w"a !nie

w tej le gen dzie – 'wi# to s"aw i !w. Bi -

skup Sta ni s"aw M# czen nik, za ka to wa ny,

po (wiar to wa ny przez kró la Bo le s"a wa

'mia "e go – prze cie$ ko !ció" w Susz cu

jest pod we zwa niem !w. Sta ni s"a wa

Bi sku pa i M# czen ni ka. Bra ko wa "o je dy -

nie… 'wi# to s"a wa. 

Pi#( wie ków po !mier ci 'wi# to s"a wa,

w 1997 ro ku, roz po cz# "a dzia "al no!( ko -

mi sja hi sto rycz na w spra wie je go be aty -

fi ka cji. Po wo "a" j% 28 pa* dzier ni ka kar -

dy na" Fran ci szek Ma char ski, me tro po li ta

kra kow ski. 22 stycz nia 1998 ro ku w Ka -

pli cy Ar cy bi sku pów Kra kow skich otwar -

ty zo sta" pro ces ka no ni za cji. Nie ste ty,

z per spek ty wy cza su, ostat nich kil ku na -

stu lat przy zna( trze ba, $e ko mi sja,

któ ra mia "a zgro ma dzi( ma te ria", do wo -

dy !wiad cz% ce o !wi# to !ci 'wi# to s"a wa

nie wy wi% za "a si# ze swo je go za da nia,

z ró$ nych przy czyn, cz# sto lo so wych.

Nie za cho wa "o si# $ad ne spra woz da nie

z jej prac.

Na szcz# !cie w gro nie ko mi sji zna laz"
si# za fa scy no wa ny 'wi# to s"a wem

dr Wa c"aw Ko lak, któ ry przed swo j%
!mier ci% zd% $y" prze wer to wa( kil ka in -

ku na bu "ów z kra kow skie go klasz to -

ru Kar me li tów na Pia sku, a wy ni ki

swo ich ba da) za mie !ci( w szó stym to -

mie „Kra kow skie go Rocz ni ka Ar chi wal -

ne go”. Roz ja !ni "o to nie co le gen d#
'wi# to s"a wa. Bo jak usta li" kra kow ski

ba dacz:

„!wi" to s#aw na by wa# dzie #a teo lo -
gicz ne i asce tycz ne, a tak $e $y cio ry -
sy %wi" tych, b&d' in ne ksi" gi o tre %ci
re li gij nej dru ko wa ne w owym cza sie
w Ko lo nii, No rym ber dze czy w Stras -
bur gu. Spro wa dza ne dzie #a po pew -
nym cza sie da ro wy wa# in sty tu cjom
ko %ciel nym, klasz to rom, a tak $e Aka -
de mii Kra kow skiej. W ten spo sób, jak
sam o tym mó wi, chcia# dzie li( si" bo -
gac twem wie dzy z in ny mi, ksi" ga
we d#ug nie go mia #a by( do st"p na
i u$y tecz na w kszta# ce niu szer sze go
kr" gu lu dzi, a przede wszyst kim m#o -
dych adep tów wspól not za kon nych,
mia #a s#u $y( do stu dio wa nia na chwa -
#" Bo $& i Mat ki Bo $ej Ro dzi ciel ki.”

Na
ekra nie lap to pa kra kow skie go

wy k"a dow cy ogl% da my za pis

po czy nio ny w"a sno r#cz nie przez 'wi# -
to s"a wa. Mó wi o za ku pie ksi# gi za kil -

ka flo re nów – co nie by "o wca le 

kwo t% ma "%. Pi smo ka li gra ficz ne, go tyc -

kie. Py ta ny przez ksi# dza Win kle ra, dr

Stan ko cha rak te ry zu je 'wi# to s"a wa 

– po duk cie u$y wa ne go pi sma – ja ko

cz"o wie ka kon ser wa tyw ne go w tym

wzgl# dzie, lek ko pe dan tycz ne go, upo -

rz%d ko wa ne go.

Wa c"aw Ko lak: „Pi smo 'wi# to s"a -

wa, szcze gól nie w za pi skach wcze -

!niej szych, jest ka li gra ficz ne, pro wa dzo -

ne du $y mi li te ra mi, po sia da wy bit ne

ce chy mi nu sku "y go tyc kiej z ko) ca

XV w. Nie kie dy wy ka zu je ten den cj#
do na !la do wa nia pi sma ko dek sów mu -

zycz nych, co jest zro zu mia "e, ja ko $e
'wi# to s"aw by" tak $e psa" te rzy st%, jak

sam sie bie na zy wa" „ri bal dus”

Jak g!osi legenda, "wi#tos!aw zosta! pochowany w krypcie pod chórem w ko$ciele Naj$wi#tszej Maryi
Panny w Krakowie.
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I je !li za sta na wia my si" – tu na su szec -
kiej fa rze – co mo #e my po wie dzie$
o %wi" to s&a wie, do cho dzi my do wnio -
sku, #e s' to ma &e, ale chy ba w mia r"
kon kret ne in for ma cje. %la dy po nim
nie s' wiel kie, ale s' ja ko! czy tel ne,
uchwyt ne. Jak by zgod nie z prak ty ko wa -
n' przez nie go ce ch' roz trop ne go mil -
cze nia – po zo sta &o aku rat ty le, ile trze -
ba, by po wie dzie$ ty le, co na le #y – i nic
po nad to. Ale czy w obec nej do bie – gdy
na pro ce sach ka no ni za cyj nych – wy ma -
ga ne s' ster ty do ku men ta cji, te !la dy, po
%wi" to s&a wie, nie s' zbyt skrom ne?

Co wi"c mo #e my po wie dzie$ o na -
szym bo ha te rze? (e by& po bo# ny – bo
jak ka# dy man sjo narz nie ustan nie si"
mo dli&, to by &o tre !ci' je go #y cia, po -
wo &a niem. Oto czo ny by& nim bem !wi" -
to !ci – ze !wi' to bli wy mi m" #a mi si" za -
da wa&, ze !wi" to !ci s&y n'&, cho$ sam
!wi" tym ani b&o go s&a wio nym jesz cze
nie jest. Mia& ja ki! jed nak cha ry zmat
w tym wzgl" dzie, bo wy ró# nia& si"
z gro na in nych ja k'! szcze gól n' po bo# -
no !ci' – pod kre !li& su szec ki pro boszcz,
któ ry kil ka dni pó) niej po in for mo wa&
mnie, #e zna laz& in for ma cj" o tym, i#
%wi" to s&aw by& „oj cem du cho wym” in -
ne go !re dnio wiecz ne go kan dy da ta
na o& ta rze. Asce ta, su ro wy zw&asz cza
dla sie bie. I udu cho wio ny, wy kszta& co -
ny – bo po sia da& bi blio te k". Wia do mo,
#e by& hoj ny, bo prze cie# „roz da wa&” t"
wie dz", a by &o to kosz tow ne – w tym
mo men cie na sza roz mo wa skr" ca na te -
mat kim by& %wi" to s&aw – czy sy nem
bo ga czy – bo ga tych miesz czan, szlach -
ty, czy te# mo #e mia& mo# nych spon so -
rów, wspo mo #y cie li? Nie na le #a &o to
wca le do rzad ko !ci. Nasz prze wod nik
po !re dnio wie czu, dr Prze my s&aw Stan -
ko, zwra ca uwa g" na po wszech n' prze -
mia n" du cho wo !ci pod ko niec XV wie -
ku, na wzrost po bo# no !ci, po da je tu
przy k&ad su plik, któ re trze ba by &o oso -
bi !cie przed sta wi$ Oj cu %wi" te mu,
b'd) te# do ko na$ sto sow nej, wca le
niema &ej op&a ty za ich do star cze nie. Su -
plik w tym cza sie by &o wie le, od przed -
sta wi cie li wszyst kich nie mal sta nów,
do ty czy &y rze czy – po wie dzie li by !my
dzi siaj – b&a hych, któ re jed nak uwie ra -
&y su mie nia ów cze snych lu dzi, !wiad -
czy &y o ich wra# li wo !ci. 

– Od no sz" wra #e nie, #e daw niej lu -
dziom bar dziej si" chcia &o wie rzy$ – to
us&y sze li !my.

Jed nak mi mo te go, #e ro bo ty przy
%wi" to s&a wie na pew no jest na la ta, ja -
ko! nie wi dz" znie ch" ce nia po mo ich
wspó& ro zmów cach. Pan Aloj zy Ku!,
dziar ski 80-la tek, któ ry nie daw no spi -
sa& dzie je Susz ca i wspo mnia& o %wi" -
to s&a wie, któ re go spra wa le #y mu na
ser cu, obie ca& od ra zu przed sta wi$ us&y -
sza ne in for ma cje „od po wied nim czyn -
ni kom”. Bo %wi" to s&a wa trze ba pro pa -
go wa$.

– Je go wi ze ru nek jest w na szym ko -

!cie le, przy bocz nym o" ta rzu, ko "o kon -

fe sjo na "ów, a wi tra #yk ze $wi% to s"a wem

jest te# w mi ni stranc kiej za kry stii – in -
for mu je nas ksi'dz Win kler, któ ry

w spra wie be aty fi ka cji %wi" to s&a wa
wie lo krot nie wy dzwa nia& ju# do kra -
kow skiej ku rii. Ale pan Aloj zy my !li
z roz ma chem.

– A mo #e by tak ron do $wi% to s"a -

wa? – za sta na wia si". – Bo je #e li ma

co! z te go by&, trze ba spra w% kul tu

$wi% to s"a wa na g"o !ni&, po in for mo -

wa& spo "e cze' stwo – dba o to ja ko by -
&y, d&u go let ni so& tys. To wa# ne, by lu -
dzie wie dzie li, na czym sto j'. Nasz
kra kow ski go!$ pod po wia da, #e mo# -
na i trze ba wy &o #y$ ksi" g", do któ rej
po win no si" wpi sy wa$ &a ski do zna ne
z po mo c' %wi" to s&a wa. I mo# na,
i trze ba mo dli$ si" do nie go, a ra czej
w in ten cji je go ry ch&ej be aty fi ka cji,
wy nie sie nia na o& ta rze. Zresz t' to si"
ju# dzie je. Por tre ty %wi" to s&a wa wi -
sz' w Ba zy li ce Ma riac kiej, je den
w za kry stii, ko lej ny przy wej !ciu,
obok ka pli cy Mat ki Bo skiej Ja sno gór -
skiej, gdzie ci' gle od by wa si" ad o ra -
cja, czu wa nie mo dli tew ne. %wi" to s&aw
jest te go Mil cz' cym !wiad kiem.
A w ko !cie le Bo #e go Cia &a na kra kow -
skim Ka zi mie rzu znaj du je si" ob raz
*u kasza Po r"b skie go, zwa ny „Fe lix
sa ecu lum Cra co via” (Szcz% !li wy wiek

Kra ko wa), na któ rym znaj du je si"
wi ze ru nek !w. Sta ni s&a wa Ka zi mier -
czy ka w!ród in nych !wi' to bli wych te -
go cza su m" #ów: %wi" to s&a wa Mil cz' -
ce go, !w. Ja na Kan te go, !w. Szy mo na
z Lip ni cy i Mi cha &a Gie droy cia.

Kult %wi" to s&a wa trwa te# w S&aw ko -
wie – gdzie nie upraw nie nie co praw da,
ale zgod nie z wie lo wie ko w' tra dy -
cj' – uwa #a si" go za b&o go s&a wio ne go
(co znaj du je od bi cie w pu bli ka cjach
o prze sz&o !ci te go mia sta). Wie lu te#
miesz ka+ ców S&aw ko wa no si &o i no si
imi" %wi" to s&a wa.

Kie dy dzwo ni" kil ka dni pó) niej
do pa na Aloj ze go z bli skie go mi Susz -
ca, oka zu je si", #e po sta no wio no uczci$
%wi" to s&a wa ina czej, god niej na wet.
Bo po mys& na na zwa nie ron da je go
imie niem upad& – zresz t', jak na zwa nie
Pla cu Od no wy, co unie mo# li wia j' po -
dob no unij ne prze pi sy. Mniej sza o to. Po -
mys& jest o wie le lep szy.

– Po sta no wi li !my – mó wi mi pan Aloj -
zy – #e imie niem $wi% to s"a wa na zwie -

my Bi blio te k% Pu blicz n(, na jej 60-le cie.

To chy ba bar dziej b% dzie pa so wa "o.

HA GIO GRA FIA POL SKA: „Za -
mi !o wa nie do ksi" #ek, a mo #e tak #e
za in te re so wa nie chro no lo gi" i oraz
kro ni kar stwem zy ska !y mu w Kra ko -
wie s!a w$ uczo ne go, cze mu da! wy raz
hu ma ni sta, pro fe sor Aka de mii Jan
z Trzcia ny pi sz"c, #e by! on «do ctri na
con spi cu us»”.

Rze czy wi !cie, po !wi" ce nie %wi" to -
s&a wo wi gmin nej bi blio te ki mo #e

si" mu spodo ba$, w ko+ cu sam upo -
wszech nia& wie dz" roz da j'c klasz to rom
cen ne in ku na bu &y. Ksi'dz Win kler te# za -
mie rza wspo mnie$ pa ra fia nom w okre sie
wiel kie go po stu o po sta ci %wi" to s&a wa, bo
jak mó wi& nam na spo tka niu, to pa tron
na dzi siej sze cza sy – mil cza&, ma &o, ale

kon kret nie mó wi&, by& w opo zy cji
do „!wia ta”, ca &e go te go szu mu wspó& cze -
sno !ci, któ ry cz&o wie ka przy gnia ta. Wy -
ci szo ny, sku pio ny, po bo# ny, udu cho wio -
ny. Te ce chy %wi" to s&a wa za mie rza&
su szec ki pro boszcz pod kre !li$ swym pa -
ra fia nom. I wspo mnie$, #e by& oj cem du -
cho wym jed ne go ze s&ug bo #ych, któ re -
go pro ces be aty fi ka cyj ny ak tu al nie trwa.
Dzie ciom za! chcia& przy bli #y$ %wi" to -
s&a wa przez kon kurs po etyc ki. 

Dzia &a nia w spra wie %wi" to s&a wa na -
bra &y ja ko! [sa me] tem pa.

– Od no sz% wra #e nie, #e on sam si%
o to do po mi na – po dzie li& si" wra #e niem
su szec ki pro boszcz. – Ma my prze cie#
aku rat 825 lat od je go !mier ci, rocz ni -

ca któ ra przy pad nie 15 kwiet nia. Tak si%
ja ko! to wszyst ko dziw nie zbie ga.

Mo #e od b" dzie si" wy k&ad o %wi" to -
s&a wie na se sji, któ r' ma zor ga ni zo wa$
tu tej szy Zwi' zek Gór no !l' ski (a su -
szec kie se sje na uko we ma j' swo j' d&u -
go let ni' tra dy cj"). Do brze by &o by te#
opo wie dzie$ o nim pa ra fia nom w ko !cie -
le, tak jak uczy ni& to dr Stan ko nam,
na su szec kiej fa rze.

I na wet, kie dy mó wi o tym, jak
w przy pad ku be aty fi ka cji !w. Kin gi lu -
dzie wy sy &a li li sty do Wa ty ka nu, i do ku -
rii, #e ta ki pro ces ka no ni za cyj ny trwa la -
ta mi, dzie si't ka mi lat, susz cza nie si" nie
znie ch" ca j'. Na wet je !li ten %wi" to s&aw
nie po cho dzi& z Susz ca, to i tak jest ju#
nasz. Tu tej szy. Mo dli my si" do nie go,
czu je my je go obec no!$, dzia &a nie. 

Chy ba re flek sja !p. pa na Wa c&a wa
Ko la ka o tej ta jem ni czej po sta ci po zo -
sta je wci'# ak tu al na: „Nie wie my, z ja -
kie go po cho dzi& !ro do wi ska spo &ecz ne -
go, szla chec kie go czy miesz cza+ skie go.
Niezna na jest te# do k&ad na da ta je go
!wi" ce+ ka p&a+ skich. Do bra zna jo -
mo!$ &a ci ny i po sia da nie po ka) nej bi -
blio te ki !wiad cz' o je go wy kszta& ce niu.
W Kra ko wie miesz ka& w do mu przy
pla cu Ma riac kim na le #' cym do Pio tra
Sa lo mo na – raj cy, ban kie ra i za ra zem
kup ca, a tak #e bi blio fi la. Zmar& 15
kwiet nia 1489 ro ku i zo sta& po cho wa -
ny w kryp cie pod chó rem ko !cio &a
Ma riac kie go”. Ale bio gra fi sta %wi" to -
s&a wa w „Ha gio gra fii…” za prze cza
na wet te mu ostat nie mu, stwier dza j'c,
#e brak bli# szych da nych )ró d&o wych,
tak #e na pi su na grob ne go, nie po zwa la
na od szu ka nie miej sca je go po chów ku.
Na wet, #e by& man sjo na rzem nie
jest – w !wie tle „Ha gio gra fii” pew ne.
Wia do mo, #e uko+ czy& ja k'! szko &", ale
nie by &a to Aka de mia Kra kow ska, by$
mo #e ja ka! szko &a ka te dral na, klasz tor -
na b'd) na wet pro wa dzo na na wy so kim
po zio mie szko &a pa ra fial na. Nie wia do -
mo. Py ta+, w't pli wo !ci, nie ja sno !ci
jest wi" cej ni# in for ma cji pew nych.
%wi" to s&aw to fa scy nu j' ca za gad ka. Ni -
by ty le o nim wie my, a w za sa dzie, wie -
my nie wie le…

Po za t' jed n' da t', da t' !mier ci, w za -
sa dzie sa me do my s&y, le gen dy. Kim je -
ste! %wi" to s&a wie?

!
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– 17 ma ja ru sza ko lej na, ju! siód ma
edy cja Me tro po li tal ne go "wi# ta Ro dzi -
ny, to im pre za, któ ra zdu mie wa swo im
roz ma chem, pa ni jest jej po my s$o daw -
czy ni%.

– O po wo dze niu tej im pre zy zde cy do -

wa !y przede wszyst kim au to ry te ty, któ re

uda !o si" nam po zy ska#. Od po cz$t ku or" -
dow ni kiem %wi" ta w wy mia rze me tro po -

li tal nym by! ów cze sny me tro po li ta ka to -

wic ki ar cy bi skup Da mian Zi mo&,

a en tu zjazm %wi" tej pa mi" ci Kry sty ny Bo -

che nek wi ce mar sza! ki ni Se na tu za ra zi! nas

ch" ci$ roz sze rze nia im pre zy i wyj %cia po -

za gra ni ce Za brza. Wszy scy sa mo rz$ dow -

cy, nie ja ko z obo wi$z ku zaj mu j$ si"
na co dzie& roz wi$ zy wa niem pro ble -

mów zwi$ za nych z ro dzi n$, jed nak po -

mys! zor ga ni zo wa nia %wi" ta pod chwy ci li

na tych miast, uwa 'a j$c, 'e jest to co%
wy j$t ko we go i ory gi nal ne go. 

– Star to wa li &cie z prze ko na niem, !e
to po cz% tek cy klu?

– Pa mi" tam roz mo w" z Kry sty n$ (Bo -

che nek, przyp. red.) na lot ni sku w Rzy -

mie, bo to w!a %nie tam ro dzi! si" po mys!,
my %la !am wów czas o za pro sze niu jej

do Za brza na %wi" to wa nie z ro dzi n$,
wo kó! ro dzi ny, ale w skrom nym miej skim

wy mia rze…

– Nie my &l%c o ko lej nych edy cjach?
– Ani o ko lej nych edy cjach, ani o prze -

kszta! ce niu %wi" ta w me tro po li tal n$ im pre -

z", a tym bar dziej o tym, 'e sta nie si" to
w tak b!y ska wicz nym tem pie, któ re przy -

zna j" by !o wiel kim i wr"cz nie zro zu -

mia !ym za sko cze niem… ale wra ca !y %my

wte dy od gro bu Ja na Paw !a II, my %l" wi"c,

'e nie mo g!o by# ina czej. Ten wiel ki Po -

lak ro dzi n" mia! w ser cu. Nie jed no krot nie

przy po mi na!, 'e przy sz!o%# Eu ro py idzie

przez ro dzi n" a na wet da lej, 'e – przy sz!o%#
%wia ta idzie przez ro dzi n". Te s!o wa sta -

!y si" fun da men tem sce na riu sza %wi" ta. At -

mos fe ra piel grzym ko we go po wro tu

do Pol ski, na (l$sk, czy li miej sca, gdzie

w spo sób szcze gól ny czu je my wi" zi ro -

dzin ne, to wszyst ko spra wi !o, 'e z po cz$t -
ko we go po my s!u nie wiel kiej im pre zy za -

cz$! wy !a nia# si" pro jekt wy kra cza j$ cy

po za gra ni ce mia sta, a co naj wa' niej sze

uda !o si" nim za ra zi# i to b!y ska wicz nie

nie mal ca !y re gion. Po trak to wa li %my to ja -

ko ro dzaj wy zwa nia. W ka' dej ko lej nej

edy cji jest nas wi" cej, to ogrom nie cie szy.

Na te go rocz nym spo tka niu or ga ni za cyj -

nym ob szer na sa la „Be ne dyk tyn ka” w Bi -

blio te ce (l$ skiej z trud no %ci$ nas po mie -

%ci !a. Przy by wa sa mo rz$ dów, in sty tu cji,

uczel ni, o%rod ków lo kal nych i to jest cu -

dow ne. Dla nas (l$ za ków ro dzi na ma wy -

miar %wi" to %ci i w!a %nie dla te go chce my

po ka za# wszyst kie jej naj cen niej sze war -

to %ci, jej nie prze mi ja j$ c$, g!" bo ko za ko -

twi czo n$ w tra dy cji moc two rze nia do bra,

jej sta bil no%#, wy ni ka j$ c$ z by cia ra zem.

– Nie wy $% cza j%c lu dzi m$o dych?
Prze cie! oni na pierw szym miej scu
sta wia j% ka rie r# za wo do w%, tak zwa ne
„usta wie nie” si# w !y ciu… 

– Ja wi dz" to ina czej, uwa 'am, 'e m!o -

dzi lu dzie ge ne ral nie s$ or" dow ni ka mi

po zy tyw nych war to %ci. Pro sz" zo ba -

czy# co si" dzie je na przy k!ad na spo tka -

niach m!o dzie 'y z Pa pie 'em. Od no sz"
wra 'e nie, 'e oni cze ka j$ na wszel kie po -

zy tyw ne za wo !a nia, lgn$ do nich, czu j$
po trze b" jed no cze nia si" wo kó! do brych

idei, to nie s$ po je dyn cze jed nost ki, to s$
t!u my. Bez wzgl" du na wy kszta! ce nie czy

wy zna wa ny %wia to po gl$d, wszy scy je -

ste %my prze ko na ni, 'e od te go, ja ka jest

ro dzi na, ja ka pa nu je w niej at mos fe ra za -

le 'y do ro s!e 'y cie ka' de go cz!o wie ka.

Do %wiad cze nia wy nie sio ne z ro dzin ne -

go do mu rzu tu j$ na to ja kich ma my le -

ka rzy, praw ni ków, na uczy cie li, ksi" 'y,

po li ty ków…

– To nie zbyt &wie tla ny ob raz…
– A mo 'e zbyt szyb ko do ko nu je my

ocen i war to %ciu je my lu dzi? Sko ro wszyst -

ko ro bi my w po %pie chu, mo 'e wi"c bez

za sta no wie nia tak 'e ge ne ra li zu je my oce -

ny. Sta ram si" nie ro bi# te go po chop nie.

Ma my mnó stwo wzor co wych ro dzin,

z któ rych wy cho dz$ w %wiat lu dzie we -

wn"trz nie bo ga ci, na !a do wa ni naj war to -

%ciow szy mi dro go wska za mi 'y cio wy mi.

Oczy wi %cie by wa, 'e obok nich po ja wia -

j$ si" tak 'e lu dzie p!yt cy i po wierz chow -

ni, ale na szym za da niem jest po ka zy wa#
do bre przy k!a dy, a tych nie bra ku je.

Prze pra co wa nie i brak cza su na wy cho -

wa nie dzie ci nie jest 'ad nym ar gu men tem.

Ro l$ ro dzi ny jest wpa ja nie od naj m!od -

szych lat trud nej sztu ki po ro zu mie wa nia

si" z oto cze niem, kszta! to wa nie w!a %ci -

wych po staw mo ral nych i spo !ecz nych,

ucze nie sza cun ku do dru gie go cz!o wie ka,

mi !o %ci, po sza no wa nia… Przyj rzyj my

si" na szym ro dzi com, czy oni nie by li za -

pra co wa ni, czy ich 'y cie by !o !a twiej sze,

czy wszy scy by li zna ko mi cie wy kszta! ce -

ni i przy go to wa ni do wy cho wy wa nia?

A jed nak po tra fi li wsz cze pi# w nas po czu -

cie god no %ci, któ re nie po zwa la na by le -

ja ko%# 'y cia. Mo g" si" zgo dzi#, 'e ogól -

nie pa nu j$ cy po %piech spra wia, 'e zda rza

si" nam po gu bi#, 'e cza sa mi za dr'$ wpo -

jo ne prze ko na nia czy war to %ci, ale pod -

kre %lam, to zda rza si" – cza sa mi. Rze czy -

wi %cie dzi% m!o dzi go ni$ za suk ce sem,

to cz$ wal k" o wy so k$ po zy cj" w %ro do -

wi sku, aby w nim nie tyl ko funk cjo no wa#,
ale wspi na# si" co raz wy 'ej. Wie lu w tym

p" dzie na wet si" za tra ca, to jed nak tyl ko

utwier dza nas w s!usz no %ci i po trze bie or -

ga ni zo wa nia te go %wi" ta. Przede wszyst -

kim na le 'y so bie i in nym u%wia do mi# jak

po t"' nym bo gac twem jest ro dzi na, jak

ogrom n$ war to%# sta no wi prze ka zy wa -

na z po ko le nia na po ko le nie wie dza i tra -

dy cja, jak cen ne s$ wi" zi !$ cz$ ce po ko le -

nia, czym jest dla ka' de go z nas ra do%# ze

wspól ne go %wi" to wa nia. Spró buj my na -

uczy# si" ko rzy sta# z te go po ten cja !u.

Do te go za ch" ca Me tro po li tal ne (wi" to
Ro dzi ny. To po wrót do do brych wzor ców

i oby cza jów, one prze cie' od wie ków sca -

la !y bli skich so bie lu dzi. 

Z MA) GO RZA T* MA+ K* -SZU LIK pre zy den tem Za brza 

roz ma wia MA RIA SZTU KA

Za trzy ma#
m!o dych
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– Co, pa ni zda niem, za gu bi li !my
w tym przy spie szo nym, cza sem wr"cz
eks pre so wym tem pie #y cia?

– Za ga nia ni, roz p! dze ni nie ma my
zwy kle cza su, aby wspól nie za si"#$
do sto %u, je #li zda rza si! przy go to wa$ do -
mo wy po si %ek, co te& ju& na le &y do rzad -
ko #ci, to spo &y wa my go naj cz! #ciej osob -
no. Ró& ne go dzi ny pra cy, po wro tów ze
szko %y, roz licz ne za j! cia po po %u dnio we
po wo du j", &e do mow ni cy za sia da j"
przy sto le sa mot nie. To ta kie ni by -by cie
ra zem a w rze czy wi sto #ci osob no. M'R
mia %o spro wo ko wa$ do te go, aby #my
si! na chwi l! za trzy ma li i spró bo wa li do -
strzec pi!k no, któ re tra ci my. 

– To, co for mal nie wci$# nie uda je si"
sca li%, mam na my !li me tro po li" Si le -
sia, nie for mal nie ale znacz nie sil niej &$ -
czy !wi" to ro dzi ny…

– Ta ka w%a #nie jest me tro po lia, je stem
'l" zacz k" i wiem, &e me tro po lia to co#
wi! cej ni& za pis w usta wie, me tro po lia to
jest to, co… wi da$ z gó ry. Pa trz"c na Pol -
sk! z lo tu pta ka od ra zu wi da$ naj ja #niej
#wie c" cy re gion. To jest 'l"sk, to jest
na pew no me tro po lia. Czy my j" na -
zwie my, czy po zo sta nie bez na zwy, to ona
i tak jest. Mia sta prze ni ka j" si! wza jem -
nie, lu dzie prze miesz cza j" si! z za cho du
na wschód, z po %u dnia na pó% noc, nie wi -
da$ gra nic mi! dzy mia sta mi, osie dla mi, nie
wi da$, bo ich tam nie ma. A tak przy oka -
zji – ten wi dok z gó ry na pa wa wiel k" ra -
do #ci". Gdzie nie spoj rze$ po wsta je co# no -
we go – dro gi, sta dio ny, ba se ny, ko #cio %y,
szko %y… Kie dy# cze ka %o si! na po je dyn -
cze in we sty cje la ta mi, te raz ogrom ne
obiek ty ro sn" b%y ska wicz nie, &e by #my tak
jesz cze umie li si! z nich cie szy$. 

– Mal kon tenc two ma my w na tu -
rze…

– Ko cham 'l"sk, bo tu si! uro dzi %am.
Je stem prze ko na na, &e 'l" za cy po tra fi"
jed no czy$ si! wo kó% war to #cio wych ce -
lów. My to po tra fi my. Pro sz! przyj rze$ si!
roz ma ito #ci ofert pod czas Me tro po li tal -
ne go 'wi! ta Ro dzi ny. Kon cer ty, wy sta -
wy, spo tka nia, fe sty ny, pik ni ki, sym po zja,
kon fe ren cje. A wsz! dzie t%u my.

– Nie w ka# dej ro dzi nie pa nu je na -
strój do !wi" to wa nia…

– To praw da, dzi# #l" skiej i nie tyl ko #l" -
skiej ro dzi nie nie jest %a two, ale nie zwy -
kle dra ma tycz na jest gro( ba nad cho dz" -
ce go ni &u de mo gra ficz ne go. Chce my
wi!c pod czas na sze go #wi! ta, po przez po -
ka zy wa nie ra do #ci ja k" da je ro dzi na,
nie po rów ny wal nej z &ad n" in n", po wie -
dzie$ na szym m%o dym – nie bój cie si! po -
dej mo wa$ te go wy zwa nia. Wszyst kich
nas nie po koi fakt, &e m%o dzi Po la cy
o wie le ch!t niej za k%a da j" ro dzi ny, na wet
wie lo dziet ne, w An glii, Ir lan dii, Fran cji,
w Niem czech ni& w na szym kra ju. To bo -
le sne zja wi sko. Ozna cza, &e nie od ro bi -
li #my ja kiej# lek cji, &e po li ty cy ko lej nych
rz" dów nie do strze ga j" za gro &e nia, nie
two rz" d%u go fa lo wej po li ty ki ro dzin nej.
M%o dzi nie czu j" si! bez piecz nie, bra ku -
je miesz ka), a #rod ki nie zb!d ne do za %o -
&e nia i utrzy ma nia ro dzi ny by wa j" nie -
pew ne. Sy tu acja sta je si! dra ma tycz na,
da ne sta ty stycz ne bi j" na alarm. Je #li nie

sta wi my czo %a tym pro ble mom, wkrót ce
sta nie my przed ogrom nym ni &em de mo -
gra ficz nym. To bru tal na in for ma cja, ale
za nie d%u go nie b! dzie mia% kto pra co wa$
na na sze eme ry tu ry. Dzi# my pra cu je my
na sie bie i na tych, któ rzy nas wy cho wa -
li, a kto b! dzie to ro bi% na nas? 

– Do brze wy kszta& co na m&o dzie#
ucie ka za gra ni c"…

– Otwo rzy li #my m%o de mu cz%o wie ko -
wi drzwi do Eu ro py. To bar dzo do brze.
Jed(, kszta%$ si!, na wi" zuj no we kon tak -
ty, przy ja( nie, ale wra caj do do mu, tu
na cie bie cze ka j", tu si! wy cho wy wa %e#,
tu jest ten skra wek zie mi, na któ rym
na pew no mo &esz li czy$ na dru gie go cz%o -
wie ka. Eu ro pa jest pi!k na, wszy scy lu bi -
my ko rzy sta$ z mo& li wo #ci jej zwie dza -
nia czy ucze nia si!. To wszyst ko jest
cu dow ne, ty le tyl ko, &e za nim sta nie my
w jed nym sze re gu z kra ja mi wy so ko ro -
zwi ni! ty mi mu si my po ko na$ na dal jesz -
cze da le k" i trud n" dro g!. Kto ma te go do -
ko na$? Do brze wy edu ko wa ni lu dzie
wy je& d&a j" na Za chód, gdzie sta j"
przy przy s%o wio wym zmy wa ku, za po mi -
na j"c o dy plo mie. Wy kszta% ce nie, któ re
zdo by li tu, w kra ju po pro stu si! mar nu -
je. Czy nie &al pie ni! dzy po dat ni ków? Czy
nie &al wy si% ku ro dzi ców, któ rzy zo sta j"
osa mot nie ni, cho$ nie jed no krot nie sa mi
na ma wia li swo je dzie ci do wy jaz du, nie
prze wi du j"c jed nak, &e to b! dzie po dró&
bez po wro tu? 

– Jak ten pro blem roz wi$ za%?
– To za da nie rz" du, nie zb!d ne s" i to jak

naj szyb ciej no we roz wi" za nia sys te mo we.
Zwia stu nem, któ ry nie ukry wam bar dzo
mnie cie szy, jest za in te re so wa nie si! tym
pro ble mem pre zy den ta Bro ni s%a wa Ko mo -
row skie go, co wi da$ w pro gra mie Do bry
kli mat dla ro dzi ny. To pierw szy po zy tyw -
ny sy gna% i krok do zin te gro wa nia wie lu
roz pro szo nych ini cja tyw zmie rza j" cych
do stwo rze nia sta bil ne go fun da men tu,
tak praw ne go jak i go spo dar cze go, któ -
ry za pew ni m%o dym lu dziom po czu cie
bez pie cze) stwa i od po wied nie wa run ki
eko no micz ne. Naj wa& niej sze, &e co#
drgn! %o w tej ma te rii, &e two rzy si! kli -
mat a to wspo ma ga dzia %a nia i wy zwa la
ini cja ty w!. Pierw sze efek ty mo& na ju& do -
strzec, nie mo &e my prze cie& nie za uwa -
&a$ te go, co ju& zo sta %o zro bio ne i co si!
ro bi. My jak si! cza sa mi na kr! ci my, to nie
prze sta je my na rze ka$, a prze cie& ma my
ju& cho cia& by urlo py ta cie rzy) skie, ma -
my kar ty du &ych ro dzin. Trze ba jed nak ro -
bi$ znacz nie wi! cej. Cho cia& by uwol ni$
od po dat ku VAT ubran ka dla nie mow l"t,
obu wie dzie ci! ce, wpro wa dzi$ ce ny pre -
fe ren cyj ne na pod r!cz ni ki szkol ne itd.
Pod czas ubie g%o rocz nej kon fe ren cji, któ -
ra od by wa %a si! w ra mach M'R mie li #my
oka zj! prze ko na$ si!, jak ra dz" so bie z ty -
mi pro ble ma mi w Hisz pa nii, Fran cji, Ir -
lan dii, s%u cha j"c o roz wi" za niach ja kie
w tych kra jach zo sta %y wpro wa dzo ne
dla wspie ra nia ro dzi ny, przy zna j! – mu -
sie li #my si! wsty dzi$. Jak &e nam do nich
da le ko. Za sta na wiam si!, co ta kie go jest
w na szym kra ju, w któ rym nie tyl ko ro -
zu mie my war to#$, ja k" jest ro dzi na, my
j" ce ni my, sza nu je my, sta wia my na pie -

de sta le, a jed no cze #nie nie po tra fi my
sko rzy sta$ z do brych, wy pró bo wa nych
prak tyk na szych przy ja ció% w Eu ro pie. 

– Po li ty cy o ko niecz no !ci wspie ra nia
ro dzi ny mó wi$ du #o, szcze gól nie
przed wy bo ra mi…

– Dla te go tak wa& ne jest ko go wy bie -
ra my, to na praw d! mu sz" by$ lu dzie od -
po wie dzial ni i naj lep si, a my nie mo &e -
my ich roz li cza$ pod ko niec ka den cji, ale
od sa me go jej po cz"t ku.

– Na co w Za brzu mo #e li czy% ro -
dzi na?

– Ma my kar t! „Ro dzi na na pi!$ +”,
pro gram skie ro wa ny do ro dzin, w któ rych
jest tro je lub wi! cej dzie ci, do ro dzin za -
st!p czych oraz pod opiecz nych pla có -
wek wy cho waw czych. Za czy na li #my
od 50-pro cen to wych zni &ek w miej skich
in sty tu cjach kul tu ry i re kre acji. Z cza sem
za cz! li do %" cza$ ko lej ni part ne rzy ró& -
nych bran&, m.in. ksi! gar nie, punk ty
ga stro no micz ne, fry zje rzy, skle py z za -
baw ka mi, dzie ci! cy mi ubran ka mi, Mc
Do nald´s, 'l" ski Ogród Zoo lo gicz ny…
li sta wci"& ro #nie. Ro dzi nom wie lo -
dziet nym ofe ru je my „Kar t! du &ych ro -
dzin” a po przez Miej ski O#ro dek Po mo -
cy Ro dzi nie wspie ra my, na ile nas sta$
tych, któ rzy zna le( li si! w trud nej sy tu -
acji. To nasz obo wi" zek. 

– Z ko pal nia no -hut ni cze go mia sta,
Za brze zmie ni &o si" w…

– … mia sto bar dzo przy ja zne dla ka& -
de go, szcze gól nie dla miesz ka) ców, 
któ rzy nie po win ni mie$ pro ble mów
w zna le zie niu te go, co lu bi", po cz"w szy
od ofer ty kul tu ral nej: Te atr, Fil har mo nia,
Mu zeum, Dom Mu zy ki i Ta) ca, Ko pal nia
Gu ido, Sztol nia Dzie dzicz na. 65 lat ist nie -
nia Gór ni ka Za brze pro cen tu je pi% kar sk"
tra dy cj", za rów no w#ród za wod ni ków, jak
i mi %o #ni ków pi% ki no& nej, ma my #wiet -
nie pro spe ru j" ce klu by pi% ki r!cz nej, ba -
se ny, #cie& ki ro we ro we, pe% ne uro kli wej
zie le ni miej sca spa ce ro we, par ki, prze pi!k -
ny ogród bo ta nicz ny – mo je ulu bio ne miej -
sce. Wie lu miesz ka) ców star sze go po ko -
le nia pa trzy z sen ty men tem na Ko pal ni!
Ma ko szo wy, hu t!, kom bi nat kok so che -
micz ny, gdzie prze pra co wa li ca %e swo je za -
wo do we &y cie, wpraw dzie za k%a dy te
funk cjo nu j" na dal, ale s" to ju& zu pe% nie
in ne obiek ty. Nie mniej jed nak to w%a #nie
dzi! ki nim mia sto si! prze obra zi %o i zmie -
ni %o nie do po zna nia – to ich hi sto ri" pi -
sze si! hi sto ria Za brza. Tu roz wi ja si! Pol -
ska Aka de mia Na uk, do spe cja li stów
#wia to wej s%a wy 'l" skie go Cen trum Cho -
rób Ser ca przy je& d&a j" lu dzie z ca %ej Pol -
ski i nie tyl ko z Pol ski. Ofer ta edu ka cyj -
na dla m%o dych jest bar dzo ró& no rod na:
Po li tech ni ka 'l" ska, 'l" ski Uni wer sy tet
Me dycz ny, Szko %y J! zy ków Ob cych i na -
sze naj now sze na byt ki: Wy dzia% In &y nie -
rii Bio me dycz nej Po li tech ni ki 'l" skiej,
Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go, Wy& -
sza Szko %a Tech nicz na… To tak &e du &y
i atrak cyj ny ob szar sprzy ja j" cy roz wo jo -
wi ka& dej przed si! bior czo #ci. To tyl ko nie -
któ re z wi zy tó wek Za brza i jak tu jed nym
zda niem od po wie dzie$ na py ta nie – ja kie
to mia sto?

!
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Pod pa tro na tem „!l" ska”

Prze stron na „Be ne dyk tyn ka” z tru dem po -
mie #ci $a go #ci przy by $ych na spo tka nie.

Wi ce pre zy dent Ka to wic Kry sty na Siej -
na uspo ka ja $a ze bra nych, za po wia da j"c go -
to wo#% udo st&p nie nia w przy sz$ym ro ku po -
miesz cze' Mi& dzy na ro do we go Cen trum
Kon gre so we go. Spo gl" da j"c na li sty do $" -
cza j" cych do ko lej nych edy cji, pro po zy cja
zda je si& by% ca$ kiem re al na. Bo te( i Me tro -
po li tal ne !wi& to Ro dzi ny ma nie zwy k$"
ener gi& i moc przy ci" ga nia, ale przede
wszyst kim za ra (a nia ra do #ci" wspó$ uczest -
ni cze nia w tej naj wi&k szej im pre zie w re gio -
nie. Ka( de go ro ku w$" cza j" si& w to, spon -
ta nicz nie in te gru j" ce si& gro no, co raz to no wi
part ne rzy: gmi ny, mia sta, in sty tu cje kul tu ry,
ze spo $y, sto wa rzy sze nia, oso by fi zycz ne,
dusz pa ste rze, uczel nie, szko $y, me dia… 

W li #cie ar cy bi sku pa Wik to ra Skwor ca,
me tro po li ty ka to wic kie go, i pre zy dent Za -
brza Ma$ go rza ty Ma' ki -Szu lik, czy ta my
m.in. Wspól ny mi si !a mi pra gnie my za ch" ci#
wszyst kich lu dzi do brej wo li do po g!" bie nia
spoj rze nia na ro dzi n", któ ra jest nie tyl ko
pod sta wo w$ ko mór k$ spo !ecz n$, ale rów -
nie% – zgod nie z Bo %ym za my s!em – w!a &ci -
wym &ro do wi skiem oso bo we go roz wo ju
cz!o wie ka. Przez umac nia nie wza jem nej mi -
!o &ci, pie l" gno wa nie wier no &ci, uczci wo &ci
i otwar to &ci na no we %y cie, ma! %on ko wie
bu du j$ praw dzi w$ wspól no t" osób, czy li
zdro we spo !e cze' stwo. 

Te go rocz ny pro gram trud no b& dzie zmie -
#ci% na jed nym afi szu, na zg$o szo ne ju( pro -
po zy cje le d wie wy star cza miej sca a za po -
wie dzi jest jesz cze wie le. 

Ho no ry in au gu ra cji przy pa da j" po my s$o -
daw com im pre zy, tak wi&c 17 ma ja w Za -
brzu, w Do mu Mu zy ki i Ta' ca od b& dzie si&
uro czy sty kon cert otwie ra j" cy 7. Me tro po -
li tal ne !wi& to Ro dzi ny. W nie dzie l& 18 ma -
ja w trzech ka te drach: opol skiej, gli wic kiej
i Chry stu sa Kró la w Ka to wi cach go #ci% b& -
d" pa ry, #wi& tu j" ce ju bi le usze ma$ (e' skie,
po cz"w szy od tych skrom nych kil ku na sto -
let nich a sko' czyw szy na… 60-let nich
a mo (e i wi& cej. Jak pod kre #la$ Me tro po li -
ta Ka to wic ki, uro czy sto #ci te ho no ru j" lu dzi,
któ rzy cza sa mi he ro icz nie trwa j" w zwi"z -
kach, wy cho wu j" dzie ci, kszta$ tu j" na sz"
#l" sk" oj co wi zn&, s$u (" oj czy) nie. 

O tym co b& dzie si& dzia $o przez na st&p -
ne dwa ty go dnie pi sa% nie mo( na, po pierw -

sze z po wo du bra ku od po wied niej ilo #ci
miej sca, a po dru gie, aby nie psu% nie spo -
dzian ki, wszak naj wi&k szym pro ble mem dla
uczest ni ków im pre zy b& dzie za pew ne do ko -
na nie wy bo ru; gdzie i#%, gdzie je cha%, z cze -
go zre zy gno wa%? Mi $a $a mi g$ów ka, du (o
za ba wy, ale b& dzie te( bar dzo po wa( nie,
na przy k$ad pod czas XXIII Pie kar skie go
Sym po zjum Na uko we go w Pie ka rach !l" -
skich czy w Cen trum Edu ka cyj nym im. b$.
Ja na Paw $a II w Gli wi cach…

Ar cy bi skup Wik tor Skworc z nie ukry wa -
n" sa tys fak cj" po dzie li$ si& z ze bra ny mi kil -
ko ma re flek sja mi z wi zy ty „Ad li mi na Apo -
sto lo rum” w Wa ty ka nie. 7 lu te go pod czas
au dien cji z wszyst ki mi cz$on ka mi Kon fe -
ren cji Epi sko pa tu Pol ski zna la z$a si& rów -
nie( oka zja, aby prze ka za% Oj cu !wi& te mu
in for ma cje o #l" skim #wi& cie ro dzi ny. W li -

#cie (Ai Pre su li Del la Con fe ren za Epi sco pa -
le Di Po lo nia), któ ry w ostat nim dniu wi zy -
ty Pa pie( wr& czy$ pol skim bi sku pom, wie -
le s$ów do ty czy ro dzi ny i za da' sta wia nych
dusz pa ste rzom. Czy ta my w nim m.in.:
…trze ba po sta wi# so bie py ta nie, jak udo sko -
na li# przy go to wa nie m!o dych do ma! %e' -
stwa, tak aby mo gli co raz bar dziej od kry wa#
pi"k no tej wi" zi, któ ra – moc no opar ta
na mi !o &ci i od po wie dzial no &ci – mo %e po -
ko na# pró by, trud no &ci, ego izmy przez wza -
jem ne prze ba cze nie, na pra wia j$c to, co gro -
zi roz bi ciem i nie po pa da j$c w pu !ap k"
men tal no &ci od rzu ce nia. Trze ba po sta wi#
so bie py ta nie, w ja ki spo sób po móc ro dzi -
nom %y# i do ce ni# za rów no chwi le ra do &ci,
jak i chwi le bó lu i s!a bo &ci.

„Ro dzi na mi $o #ci" wiel ka” to tak (e wy -
zwa nie dla nas wszyst kich – stwier dzi$ abp
Skworc – któ rzy mo (e my co# zro bi% dla
niej z mi $o #ci", ka( dy na p$asz czy) nie swo -
je go dzia $a nia, sto wa rzy sze nia, sa mo rz" du,
me diów… za ch& cam do te go go r" co.

Pre zy dent Za brza Ma$ go rza ta Ma' ka -
-Szu lik przy po mnia $a, (e czas #wi& to wa nia
ma tak (e uzbro i% wszyst kich w g$& bo kie
prze ko na nie, de ter mi na cj& i sku tecz no#%
dzia $a nia w ci" gu ca $e go ro ku, w ka( dym
z 365 dni, pod czas, któ rych przy cho dzi si&
zma ga% z rze czy wi sto #ci".

Go spo darz go #cin nej Bi blio te ki !l" skiej
pro fe sor Jan Ma lic ki z du (" oba w" i nie do -
wie rza niem przy j"$ wia do mo#% o ewen tu al -
nym prze nie sie niu w przy sz$ym ro ku spo -
tka' or ga ni za cyj nych Me tro po li tal ne go
!wi& ta Ro dzi ny i po spiesz nie za de kla ro wa$
udo st&p nie nie naj wi&k szej w obiek cie sa li
Par nas sos, przy po mnia$ tak (e o sta le wzbo -
ga ca nym cy fro wym ar chi wum ro dzin nym,
po my #le, któ ry przed la ty za ini cjo wa li pra -
cow ni cy #l" skiej ksi"( ni cy i jak przy sta $o
na ku sto sza do rob ku kul tu ral ne go za po wie -
dzia$ przy go to wa nie w po sta ci od r&b nej pu -
bli ka cji pe$ nej do ku men ta cji po szcze gól -
nych edy cji (z echa mi pra so wy mi tak (e
spo za re gio nu).

Mo (e wi&c le piej nie pla no wa% urlo pu
w dru giej po $o wie ma ja, szko da by $o by
o #wi& cie czy ta% tyl ko w ga ze tach, o wie le
mi lej sko rzy sta% z ofer ty i sp& dzi% ten czas
z ro dzi n". Do zo ba cze nia na Me tro po li tal -
nym !wi& cie Ro dzi ny! 

MA RIA SZTU KA

Ro dzi na
mi $o #ci"
wiel ka

Ko or dy na tor Me tro po li tal ne go (wi" ta Ro dzi ny pre zy dent Za brza Ma! go -
rza ta Ma' ka -Szu lik i me tro po li ta ka to wic ki ar cy bi skup Wik tor Skworc, pa -
tron ho no ro wy

Prze stron na „Be ne dyk tyn ka” z tru dem po mie &ci !a go &ci przy by !ych
na spo tka nie
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4 mar ca w Bi blio te ce !l" skiej w Ka to -
wi cach od by #o si$ pierw sze spo tka nie or -
ga ni za cyj ne 7. edy cji Me tro po li tal ne go
!wi$ ta Ro dzi ny, któ re w tym ro ku za in au -
gu ro wa ne zo sta nie 17 ma ja i po trwa
do 1czerw ca. Te go rocz ne mu cy klo wi im -
prez przy %wie ca& b$ dzie my%l prze wod nia
„Ro dzi na mi #o %ci" wiel ka”, nie przy pad -
ko wo zbie' na z ha s#em og#o szo ne go
w trzech die ce zjach me tro po lii gór no %l" -
skiej (die ce zji gli wic kiej, ar chi die ce zji ka -
to wic kiej i die ce zji opol skiej) Ro ku Ro -
dzi ny. Pa tro nat ho no ro wy nad !wi$ tem
spra wu j": me tro po li ta ka to wic ki abp
Wik tor Skworc, or dy na riusz opol ski bp
An drzej Cza ja i or dy na riusz gli wic ki bp
Jan Ko piec, ko or dy na to ra mi s" Ma# go -
rza ta Ma( ka -Szu lik – pre zy dent Za brza
i Jó zef Se be sta – mar sza #ek wo je wódz -
twa opol skie go.
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8 mar ca 2014 ro ku

W te dni wszy scy ob ser wu je my, jak

szyb ko !wiat mo "e sta n#$ na kra w% dzi

ka ta stro fy, kie dy spod kon tro li wy my ka -

j# si% sza le& cy z bro ni# j# dro w#.
Jesz cze przed dwo ma ty go dnia mi

by li !my go to wi przy j#$ po !miert nie

do sze re gów na sze go cen trum wszyst -

kich bo ha te rów ki jow skie go Maj da nu,

po nie wa" od da li "y cie rów nie" za na -

sze sta tu to we za da nia – bro ni$ swo bo -

dy wy ra "a nia sa me go sie bie, swo bo dy

me diów oraz im pe ra ty wu swo bo dy

kry ty ko wa nia rz# dów, ad mi ni stra cji

i in sty tu cji.

Jed nak "e, kie dy za za s'o n% hi sto rii od -

szed' Wik tor Ja nu ko wycz, za! na pierw -

szy plan wy szed' je go in spi ra tor – W'a -

di mir Pu tin, szcze gól nie sym bo licz ne go

zna cze nia przy bra' in ny obo wi# zek cz'on -

ków PE Nu, mia no wi cie: „prze ciw sta -

wia$ si% ta kim wa dom swo bod nych me -

diów jak za k'a ma ne pu bli ka cje, !wia do me

k'am stwo oraz prze kr% ca nie fak tów w po -

li tycz nym lub pry wat nym par ty ku lar -

nym ce lu”. 

Woj na in for ma cyj na, roz p% ta na przez

Kreml wo bec Ukra iny, prze ra sta wy -

obra( ni%. Prze kr% ca nie fak tów, !wia do -

me k'am stwo, ob 'ud na in ter pre ta cja wy -

da rze&, pod sy ca nie nie na wi !ci i ni skich

in stynk tów – wszyst ko to pra cu je dla

two rze nia ob ra zu, two rzo ne go by uspra -

wie dli wi$ wpro wa dze nie ro syj skich

wojsk na ukra i& skie te ry to rium oraz

roz cz'on ko wa nie Ukra iny, gdy by nie

uda 'o si% roz pra wi$ z jej nie pod le g'o !ci#
w ogó le.

Krzy we zwier cia d'a ob 'u dy wy two rzy -

'y ra dy kal nie od mien ny wid mo wy !wiat,

w któ re go re al no!$ w ko& cu uwie rzy li sa -

mi je go twór cy. Wraz z tym, do !wia to -

wej po li ty ki we sz'o wiel kie zbu rze nie

sen sów, po nie wa" wy da je si%, "e jed na -

ko we s'o wa i de fi ni cje tak na praw d% od -

da j# od mien ne re alia.

Dla bez pie cze& stwa !wia to we go i po -

ko ju mo "e to sta$ si% na wet bar dziej

prze ra "a j# ce, ani "e li obec no!$ bro ni

j# dro wej. Al bo wiem ta mo "e s'u "y$
jesz cze ja ko na rz% dzie wza jem ne go

wstrzy my wa nia zbroj nych dzia 'a&, pod -

czas gdy ob 'u da, prze ciw ko któ rej nie

wy na le zio no od trut ki praw dy, sta je si%
bro ni# nie kon tro lo wa ne go po ra "e nia

ma so wa ne go.

Sk'a da my na r% ce Mi% dzy na ro do we -

go PEN Clu bu oraz wie lu na ro do wych

PEN -cen trów po dzi% ko wa nia za ich

wspar cie, skie ro wa ne do nas. Wa sza

szcze ra tro ska o lo sy na sze go kra ju jest

dla nas wiel kim du cho wym wspar ciem.

Wa" na dla nas jest rów nie" trwo ga, któ -

ra nie fa' szo wa nie brzmi rów nie" w orze -

cze niu Ro syj skie go PEN -cen trum.

Tak, pod ostrzem skal pe la geo po li tycz -

ne go tym ra zem jest Ukra ina. Wszy scy

ze zmar twie niem !le dzi my wy da rze nia

na Kry mie, któ re mo g# znisz czy$ po ko -

jo we wspó' "y cie na szych oby wa te li – et -

nicz nych Ta ta rów krym skich, Ro sjan

i Ukra i& ców.

Wraz z tym ma my !wia do mo!$, "e
dzi siaj tn# „do "y we go” nie tyl ko Ukra -

in%, lecz tak "e ca 'y sys tem po rz#d ku

mi% dzy na ro do we go. Od pro ble mu we -

wn#trz u kra i& skie go !wiat mo "e jesz cze

od "e gna$ si% – prze cie", cier pi#, nie ste -

ty, nie tyl ko w Ukra inie. Jed nak, gdy by

!wiat od "e gna' si% od pod sta wo wych za -

sad po rz#d ku mi% dzy na ro do we go oraz

od war to !ci, któ re le "# u pod 'o "a ludz -

kiej cy wi li za cji, nad !wia tem za pad nie

zmrok.

My, cz'on ko wie Ukra i& skie go PEN -

-cen trum, pro si my swo ich ko le gów oraz

wszyst kich lu dzi do brej wo li: bój my si%
nie do ce ni$ za gro "e nia! Wp'y waj my

na rz# dy swo ich kra jów! Dzi! po pe' nio -

no za mach nie tyl ko na spój no!$ te ry to -

rial n# Ukra iny, lecz rów nie" na spój no!$
pod wa lin po rz#d ku !wia to we go!

MY RO S)AW MA RY NO WYCZ

Pre zy dent Ukra i! skie go 
PEN -cen trum

Ra dzion ków, 6 lu te go 2014 r.

Re dak cja mie si%cz ni ka „*l#sk”

Po sta no wi 'em zwró ci$ si% do Pa& stwa

w ce lu po ru sze nia pro ble mu, któ ry do ty ka

nie tyl ko nas, ale wszyst kie mu zea, za byt -

ki i pla ców ki kul tu ry.

Jak w dzi siej szych cza sach za in te re so wa$
dzie ci i m'o dzie" kul tu r# i hi sto ri#, kie dy to

wol ne chwi le wo l# sp% dza$ w wir tu al nym

!wie cie? Co raz trud niej jest za szcze pi$
w nich ch%$ od kry wa nia !wia ta, a prze cie"
ele men tem po zna nia jest nie tyl ko su cha in -

for ma cja. Wa" ne jest, aby mia 'y mo" li wo!$
obej rze nia, do tkni% cia prze sz'o !ci. Nie mo" -
na po zwo li$ na szym po cie chom na sp% dza -

nie dzie ci& stwa z mysz k# i kla wia tu r# w d'o -

niach. War to po zo sta wi$ im wspo mnie nia

na d'u gie, wca le nie 'a twe la ta "y cia. Z dru -

giej stro ny na le "a 'o by na uczy$ ich zwie dza -

nia, tu ry sty ki – tak aby ich za in te re so wa nia

mo g'y w przy sz'o !ci po zwo li$ na za cho wa -

nie dzie dzic twa kul tu ro we go, wspie ra nie

ro dzi mej kul tu ry.

Szko 'a nie tyl ko uczy dzie ci, ale mu si je tak -

"e ukie run ko wa$, by mo g'y si% od na le($
w do ro s'ym "y ciu. Ca 'y !wiat dba o eli ty ju"
od naj m'od szych lat. W wi%k szo !ci kra jów

eu ro pej skich m'o de po ko le nia nie ma j#
utrud nio ne go do st% pu do pla có wek kul tu ral -

nych, w któ rych nie tyl ko warsz ta ty, ale tak -

"e zwie dza nie ma j# nie od p'at ne. To w'a !nie

te naj m'od sze po ko le nia s# na sz# przy sz'o -

!ci# oraz na dzie j# kul tu ry i tu ry sty ki. Nie jest

praw d#, "e m'o de po ko le nie znaj dzie pra c%
w pro duk cji – wszyst kie go jest ju" pod do -

stat kiem. Kra je azja tyc kie pro du ku j# w ce -

nach, z któ ry mi na si przed si% bior cy nie s#

w sta nie kon ku ro wa$, dla te go na sze za k'a -

dy s# za my ka ne, a fa chow ców uby wa. Po -

win ni !my z wi%k sz# tro sk# po dej!$ do kszta' -
ce nia i wy cho wa nia naj zdol niej szych dzie ci.

Po zo sta 'ych trze ba na uczy$ pra cy i sza cun -

ku do niej. Po nie wa" 80% ryn ku pra cy b% -
dzie sku pia 'o si% na wza jem nych us'u gach,

naj wa" niej szy jest sza cu nek do sie bie i wo -

bec in nych.

Mo im zda niem je dy n# szan s# na zwi%k -

sze nie licz by tych naj m'od szych tu ry stów

to do fi nan so wa nie lek cji mu ze al nych

w obiek tach. Bar dzo smut ny jest fakt, "e
s# dzie ci, któ re z przy czyn bra ku fun du szy

nie mo g# uczest ni czy$ w zwie dza niu z po -

zo sta 'y mi dzie$ mi.

Wszy scy zda je my so bie spra w%, jak trud -

no zdo by$ fun du sze i zor ga ni zo wa$ wy jazd

dla dzie ci. Nie jed no krot nie po trze ba do te -

go wy kwa li fi ko wa nych spe cja li stów, któ rych

us'u gi nie na le "# do ta nich. Jed no cze !nie ab -

sur dy praw, któ re mia 'y prze cie" chro ni$ pu -

blicz ne fi nan se przed nad u"y cia mi jak cho$ -
by trud no !ci z prze su wa niem !rod ków czy

ogra ni cze nia w mo" li wo !ciach ich wy da wa -

nia po wo du j#, "e do fi nan so wa nia prze zna -

czo ne s# na rze czy nie jed no krot nie mniej po -

trzeb ne wy '#cz nie po to, "e by pie ni# dze nie

prze pa d'y. In we sty cje miej skie na in fra -

struk tu r% s# fi nan so wa ne ze !rod ków unij -

nych pod wa run kiem wy ko rzy sta nia ich

na tzw. pro jek ty mi%k kie. Ma j# one do ty czy$
miesz ka& ców ob sza ru, któ ry obej mu je in we -

sty cja, a do k'ad nie ini cja tyw ma j# cych

na ce lu zak ty wi zo wa nie ich kul tu ro wo i spo -

'ecz nie.

S# jed nak prze zna cza ne na ró" ne kur sy

i szko le nia, a za po mi na si% o po trze bie ob -

co wa nia z kul tu r#. Te fun du sze nie mo g# by$
prze zna czo ne na wej !cia do mu ze ów, te -

atrów czy in nych te go ty pu in sty tu cji. Dla -

te go te" uwa "am, "e po win ni !my po sta ra$
si% wspól ny mi si 'a mi wy wrze$ pre sj%
na urz% dach, aby cz%!$ pie ni% dzy by 'a
prze zna cza na na fi nan so wa nie wst% pów

dzie ci i m'o dzie "y do pla có wek kul tu ry.

Przy k'a dem wy ko rzy sta nia fun du szy unij -

nych niech b% dzie Miej ski Ze spó' Jed no stek

O!wia to wych w Knu ro wie, któ re mu uda 'o
si% otrzy ma$ do fi nan so wa nie z pro jek tu Eu -

ro pej skie go Fun du szu Spo 'ecz ne go, m.in.

na uczest nic two w wy je( dzie do na sze go

mu zeum oko 'o 600 dzie ci, rów nie" tych z

ubo gich ro dzin, któ re bez te go nie mia 'y by

szans na ta k# wy ciecz k%.
Jak wi da$ war to sta ra$ si% i szu ka$ roz -

wi# za&, zw'asz cza je !li na ce lu ma my

do bro naj m'od szych.

Dla te go li cz% na Pa& stwa za in te re so wa -

nie pro ble mem i za an ga "o wa nie.

Z wy ra za mi sza cun ku

PIOTR MAN KIE WICZ

W"a #ci ciel Mu zeum Chle ba, Szko "y
i Cie ka wo stek 

Ode zwa Ukra i! skie go

PEN Clu bu 

w spra wie za gro "e nia

#wia to we go po rz$d ku
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Nie bo nad Kra ko wem
(z oka zji ka no ni za cji B!. Ja na Paw "a II)

Z ch" ci# wtr# c" go do lo chów Wa ty ka nu,
$e bym mia% z kim pro wa dzi& wie czor ne dys pu ty.

(Jan Pa we" II o Lesz ku Ko "a kow skim,

„Kwiat ki Ja na Paw "a II”, Kra ków 2005)

Pod oknem na Fran cisz ka# skiej t"um krzy czy

$e by Kar dy na" pu %ci" Pa pie $a
(ca "e wie ki mi n& nim Go pu %ci)

T"um krzy czy $e by zo sta" z ni mi

A On na resz cie si' zga dza i

zo sta je na dwie d"u go %ci wiecz no %ci 

z jed n& nie ko# cz& c& si' dys pu t& o:

– zba wie niu nie wie rz& cych i wszyst kich po zo sta "ych

– wspól nym nie bie dla lu dzi, zwie rz&t, ro %lin a na wet wi ru sów

– za gi nio nej Ewan ge lii o %mie chu Je zu sa

– roz szy fro wa niu ko dów da Vin ci, da Ga my, da Ve no sy

– naj lep szej z mo$ li wych in ter pre ta cji cho ra "u gre go ria# skie go

W"a %nie z Ty# ca do bie ga si len tium sa crum 

mie sza j&c si' z bas so con ti nuo dzwo nu Zyg mun ta.

Wi s"a jak zwy kle za trzy mu je si' 
na na dej %cie ko lej nej wiel kiej chwi li

* * *

Tak zwa na me dy ta cja przy biur ku: 

mój naj now szy nie na pi sa ny wiersz

(po d& $a j&c ze %wia ta rze czy sa mych w so bie 

utkn&" pew nie gdzie% w pó" dro gi w kor ku na A4)

Na zie lo nej %cia nie obok ze ga ra kil ka Je go zdj'( – 

Przede wszyst kim to z Wa do wic

znad bia "e go mi kro fo nu

z tam tym u%mie chem po nad d)wi' ko wym 

– za chwi l' pad n& s"o wa, $e 

tu taj wszyst ko si' za cz' "o
na wet pierw sza mi nu ta me czu

o któ re go wy nik do dzi siaj spie ra j& si' hi sto ry cy

A po tem w in dek sie oce ny ce lu j& ce z pra wa po za rzym skie go 

nie sztucz ne go od dy cha nia mózg -mózg 

i ra do snej lek ko %ci by tu po za pro to ko "em

* * *

Cra co via lo cu ta – cau sa in fi ni ta
Kra ków prze mó wi% – spra wa nie sko' czo na
po zo sta wio na wy p' dzo nym przez Pla to na po etom

któ rzy schro ni li si' na tu taj na Brac kiej, Flo ria# skiej, Ty niec kiej
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B!" ka nie
(po lek tu rze „Mu zy ki !rod ka” Mar ci na !wie tlic kie go)

j" ka nie 
Si# zda$ 

Nie -wy ka$ cza nie za trwa %a nie 
za my ka nie Na

Ja ki& czas wiecz ny 
do ko na ny Nie po zna ny

to Prze cie% ni cze go 
nie Zmie ni (ha s'o)

prze cie% ni cze go Nie zmie ni
(od zew)
ro bi( – Ro ba czy( co ro ba czy(

&ci &ni# cie zmiesz cze nie

Si# w szop ce kra kow skiej
któ ra wiel ka kul tu ra Do

nie ba Spa da ucie ka
na Szpi tal nej po ko lei

klasz tor du cha czek 
S'o wac kie go te atr 

Du chu z Pla cu !wi# te go Du cha
uli tuj si# Nad wier sza mi

)y cia do %y cio ry su 
do daj do lej Do my&l 
da nych sza cun ko wych

Im pro wi za cja
na te mat „The Truth Will Al ways Be” Pa ta Me the ny’ego

ni ko go jesz cze tu taj nie ma – sce na przy ciem nio na
jak przed stwo rze niem &wia t'a 
z szep tu wy 'o ni si# za mi lion lat pierw szy d*wi#k i za raz po ru szy
li &cie, owa dy prze cho dz"c na lu dzi i ich u'om ne stwo rze nia 
akord uno si! si" nad
wo da mi rytm 
za nim kto kol wiek 
ude rzy! w drze wo 
me lo dia któ rej nikt do
dzi siaj nie uwol ni! z
ci szy ab so lut nej 
kto# 
jed nak za cz$! gra% w ob cym do
tej po ry j" zy ku nie my #l$c o mi !o #ci
ca !y czas my #l$c o mi !o #ci
w ten oto spo sób mi n$! 
dzie& pierw szy przed
na sta niem ludz ko #ci 
za chwi l# nikt nie 
wy g'o si jesz cze
wy k'a du o praw dzie któ ra 
ukry 'a si# mi# dzy d*wi# ka mi
za chwi l# po wsta nie pierw sza 
na &wie cie
or kie stra sym fo nicz na i man tra na
ka% dej ze strun gi ta ry
zni k"d do ni k"d na
czas przy sz'y do ko na ny

KRYSTIAN HADASZ
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M!odzie"owy

fenomen 

w kraju nad Renem
wsz# dzie, cho$ nie za wsze rzu -

ca j% si# w oczy. Cz# sto po zo sta -

j% nie roz po zna wal ni w gru pie ró -

wie &ni ków. Ro bi% to, co wszy scy: ucz% si#,
stu diu j%, do ra bia j%, za ko chu j%, k!ó c%, upra -

wia j% spor ty, ma j% przy ja ció!, no sz% d"in -

sy i za k!a da j% pro fi le na Twit te rze. A jed -

nak s% in ni. Przy cho dzi ta ki mo ment

w trak cie spo tka nia, kie dy od kry wa j%
twarz, po ka zu j%, kim s%, mó wi% o tym,

otwar cie. Wte dy ju" nie mo" na mie$ w%t -
pli wo &ci: to „je den z nich”, to „jed na

z nich”.

Pi% tek, wie czór. Do pod miej skie go

po ci% gu wsia da j% dwie dziew czy ny

i dwóch ch!op ców. Ze &mie chem pa da -

j% so bie w ob j# cia. Ro bi% tro ch# ra do sne -

go za mie sza nia. Roz ma wia j% po nie -

miec ku, g!o &no, "ad ne za pa da j% ce

w pa mi#$ te ma ty. A jed nak oni sa mi za -

pa da j% w pa mi#$. S% in ni.

Czerw co we przed po !u dnie, Po lo nij ny

O&ro dek w g!# bi Nie miec. Od kil ku dni

trwa ka len da rzo we la to, ale jest zim no,

prze ra' li wie zim no, desz cze le je jak

osza la !y a mu ra wa zd% "y !a przy bra$ po -

sta$ ba gna, w któ rym ju" nie tyl ko mo" -
na si# uty t!a$, ale wr#cz uto n%$. Przy kil -

ku sta no wi skach sto j% m!o dzi lu dzie.

Po ma ga j% &wie "o przy by !ym, in for mu j%,

kie ru j% nad ci% ga j% cym t!u mem. Py tam

jed n% z dziew cz%t ile ma lat. 15. Jest jed -

n% z nich. Jest... in na? Po ma !u za czy nam

si# za sta na wia$, czy jest to w!a &ci we okre -

&le nie.

Do cho dzi dwu na sta w no cy. (wia t!o zga -

szo ne, kil ka &wie czek. Nikt nie ta) czy... to

nie jest dys ko te ka. To ka pli ca. W &rod ku

kl# czy kil ka dzie si%t m!o dych osób, &red nia

wie ku 16-17 lat. Za kil ka go dzin w tym sa -

mym miej scu, po ci% gni# ci przy k!a dem

jed nej z dziew cz%t, d!u go w!o sej blon dyn -

ki, za ta) cz% spon ta nicz nie do s!ów m!o dzie -

"o wej pio sen ki.

(ro dek upal ne go la ta. Przez plac

przed O&rod kiem bie gnie &licz na dziew czy -

na, bo so. Za ni% m!o dy ch!o pak. Na oko

wy gl% da j%, jak by do pie ro co prze kro czy li

próg pe! no let no &ci. M!o dzie niec ma w r# -
ku bu tel k# z wo d%, któ r% za mie rza wy la$
na swo j% to wa rzysz k#, gdy ta z wiel kim pi -

skiem ucie ka. Na mój wi dok za trzy mu j%
si#. Wy ko rzy stu j# mo ment ci szy i pro sz#
ich o drob n% przy s!u g#, o zna le zie nie

pew nej oso by i prze ka za nie jej wia do mo -

&ci. „Do brze, pro sz# pa ni” – s!y sz# od po -

wied'. Ch!o pak od sta wia na rz# dzie tor tur,

ra zem id% szu ka$. Jesz cze d!u go b# d#
mia!a pod po wie ka mi ich wi dok. Mo "e na -

wet ni gdy go nie za po mn#...

Py tam du cho we go oj ca i opie ku na gru -

py, ksi# dza Bog da na Re nu sza, chry stu sow -

ca: dla cze go oni s% in ni? Dla cze go s% ta cy,

"e nie spo sób ode rwa$ od nich wzro ku,

chce si# by$ bli sko, cie szy$ ich ra do &ci%?
„Sa m!o dzi. I szcz# &li wi”. Tyl ko ty le. I a"
ty le.

Mi nie kil ka dni, na dwor cu w mie &cie K.,

du "ym, zna cz% cym w Niem czech o&rod ku,

wi dz# in n% m!o dzie". Twa rze po kol czy ko -

wa ne w ja ki& be stial ski, nie ludz ki spo sób,

ch!op cy w spodniach, któ rych pa sek jest

na wy so ko &ci ko lan, dziew czy na z pa pie -

ro sem w ustach, bu tel k% pi wa w r# ce, wy -

krzy wia si# gdy krzy czy na ca !e gar d!o
prze kle) stwo. Spo gl% dam ukrad kiem...

po mi mo moc ne go ma ki ja "u wy da je si#
mie$ nie wi# cej ni" 15 lat. O tych m!o dych

lu dziach wo la !a bym czym pr# dzej za po -

mnie$...
Jan Pa we! II ma wia!, "e m!o do&$ ma

w so bie ogrom ny po ten cja! do czy nie nia do -

bra, ale i z!a. M!o do&$ mo "e mie$ pi#k ne,

ale i strasz ne ob li cze. W m!o do &ci wszyst -

ko jest wi#k sze, sil niej sze, wy ra zist sze, pe! -
niej sze: po trze ba ak cep ta cji, pra gnie nie

uczest ni cze nia w czym& wa" nym, sa mo re -

ali za cji, spe! nia nia ma rze), umie j#t no&$ na -

wi% zy wa nia kon tak tów, zdol no &ci per cep -

cyj ne, cie ka wo&$ &wia ta. Czy roz dar te

raj sto py i prze kle) stwa te go dziew cz# cia

z dwor ca w mie &cie K. nie s% krzy kiem

o za uwa "e nie, ak cep ta cj#, o mi !o&$ wresz -

cie? Mo "e gdy by wszyst ko w jej "y ciu ina -

czej wy gl% da !o, mo "e wte dy by !a by w&ród

tej „in nej” m!o dzie "y?

I któ ra w!a &ci wie jest „in na”? I co jest

„in no &ci%”? Co jest „nor mal no &ci%”?

Cze go tu szu kasz?

a tryk ma 19 lat. Stu diu je, tre nu je pi! -
k# r#cz n%. Spo koj ny, zrów no wa "o ny,

wy so ki, bar dzo doj rza !y in te lek tu al nie

i du cho wo. Tra fi! do gru py dwa la ta te mu,

za ch# co ny przez pew ne go chry stu sow ca.

Pod czas pierw sze go swo je go spo tka nia wy -

po wie dzia! zda nie, któ re zo sta !o za pa mi# -
ta ne i uro s!o do ran gi fun da men tal nej

praw dy: „to tu taj jest ta nor mal na m!o -

dzie"!”...

Ale za cznij my od po cz%t ku. Jest rok

2002. Trzy la ta zo sta !y do (wia to wych Dni

M!o dzie "y w Ko lo nii. W ra mach bez po -

&red nie go przy go to wa nia do spo tka nia

z pa pie "em O&ro dek Con cor dia w Nad re -

nii Pó! noc nej -West fa lii b# dzie przez trzy

ko lej ne se zo ny or ga ni zo wa! ob li czo ne

na wiel k% ska l# Po lo nij ne Spo tka nia M!o -

dych. Kie dy oka "e si#, "e za po trze bo wa -

nie na PSM nie sko) czy !o si#, ale wr#cz

wzro s!o po Dniach M!o dzie "y, s. An drze -

ja Spy ra, s!u "eb nicz ka &l% ska, ów cze sna

kie row nicz ka o&rod ka za cznie szu ka$ po -

mo cy ko go&, kto ra zem z ni% two rzy! by to

wiel kie dzie !o, od stro ny lo gi stycz nej nie -

mo" li we do ogar ni# cia przez jed ne go cz!o -

wie ka czy na wet kil ku oso bo w% gru p#.
Od te go cza su za an ga "o wa ny jest ks. Bog -

dan Re nusz. W tym cza sie ilo&$ uczest ni -

ków PSM wzra sta, ro dzi si# rów nie" idea,

aby stwo rzy$ m!o dzie "y mo" li wo&$ spo ty -

ka nia si# przez ca !y rok. „Szu ka !em was,

a te raz wy przy szli &cie do mnie” – po wie -

dzia! Jan Pa we! II do m!o dzie "y. Pa pie "a

KAROLINA 
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Po la ka ju! nie ma, ale duch je go na ucza -
nia nie prze mi n"#. Rok 2008. 16-let nia Ju -
lia s#y szy og#o sze nie ad re so wa ne do pol -
sko j$ zycz nej m#o dzie !y w Niem czech:
za pro sze nie do gru py Emaus or ga ni zo wa -
nej przez cha ry zma tycz ne go ka p#a na. Sa -
ma jest nie praw do po dob nie !y wio #o w"
dziew czy n", roz ta% czo nym i roz &pie wa nym
!y wio #em ener gii. Z za pro sze nia ko rzy sta.
To ona jest t" oso b", któ ra za kil ka lat spon -
ta nicz nie za ch$ ci in nych do ta% ca w ka pli -
cy. Od po cz"t ku opu &ci #a tyl ko jed no spo -
tka nie. Jak uda je si$ jej #" czy' co dzien ne
obo wi"z ki z od by wa j" cy mi si$ co sze&' ty -
go dni zjaz da mi? Od po wie dzi" jest sze ro -
ki u&miech... Mó wi &wiet nie po pol sku, or -
ga ni zu je ama tor ski ka ba ret, uczy si$,
z przy ja ció# mi spo ty ka te! po za wy zna czo -
ny mi ter mi na mi zgru pa wa%, cho dz" ra zem
na im pre zy. O so bie mó wi, !e bez tych spo -
tka%, bez te go, co wno sz" w jej zy cie, by -
#a by kim& in nym, kim& bez tak sil nej wia -
ry i od wa gi po ka zy wa nia oto cze niu, kim
jest i Kto jest dla niej naj wa! niej szy.

17-let ni Do mi nik miesz ka w Bo chum.
Gra na skrzyp cach. D#u ga, za cho dz" ca na
oczy grzyw ka, nie scho dz" cy z twa rzy
u&miech. Te spo tka nia to tyl ko cz$&' je go
za an ga !o wa nia w !y cie re li gij ne. Jak #" czy
je ze szko #" i edu ka cj" mu zycz n"? Nie py -
tam, wiem, !e dla dziew cz"t i ch#op ców,
któ rzy &wia do mie prze !y wa j" swo j" m#o -
do&', do ba nie ule ga skró ce niu przez mar -
no tra wie nie cza su. Czy ko rzy sta j" z por -
ta li spo #ecz no &cio wych? (miech... no
pew nie! Na fa ce bo oku ja kie& dwa ty go dnie
przed zjaz dem upew nia j" si$, !e wszy scy
do pi sz", !e przy ja d", !e b$ d". Ma ru de rów
cze sem trze ba do pin go wa', ale po tem
nikt nie !a #u je. „Tu taj te! jest dom” – mó -
wi Ju lia. Od cho dzi ra do sna. Mam nie od -
par te wra !e nie, !e zo sta wi #a mi na za wsze
swój u&miech.

Pó! ny pi"t ko wy wie czór. Oko #o go dzi -
ny 22 roz po czy na si$ Eu cha ry stia. Wszyst -
kie miej sca w ka pli cy za j$ te. Kil ka dzie si"t
osób. W so bo t$ przy ja d" ci, któ rzy dzi siaj
nie mo gli. Licz ba uczest ni ków do cho dzi
do 100. W ci" gu sze &ciu lat przez gru p$
prze wi n$ #o si$ ich 500... Na &ro dek wy cho -
dzi drob niut ka dziew czy na. Bu% czucz na
grzyw ka, ze ro ma ki ja !u, wdzi$cz ne blond
w#o sy. Czy ta frag ment Pi sma &w. (wiet -
na emi sja g#o su. Do sko na #e wa run ki g#o -
so we. Uro dzo na lek tor ka. Na st$p ne go
dnia za cze pi$ j" w ja dal ni. Ma na imi$ Ju -
sty na. Prze ry wa na chwi l$ &cie ra nie sto -
#ów – roz mo wa nie po trwa d#u go, za raz po -
de rwie si$, by po móc w kuch ni ko le !an ce.
W tym ro ku ma tu ra. Po tem stu dia, pla nu -
je me dy cy n$, w Pol sce. Czy b$ dzie to
ozna cza' ko niec z przy na le! no &ci" do gru -
py? „Nie eeee......” – &mie je si$. S" ta cy,
któ rzy wy je cha li do kra ju, a na dal przy je! -
d!a j". „Ja na wet z Afry ki tu przy ja d$. Mo -
!e nie na wszyst kie spo tka nia, re gu lar nie,
ale cho cia! raz, dwa ra zy w ro ku”. Miesz -
ka sa ma z ta tu siem. Oprócz szko #y ma
na g#o wie pro wa dze nie do mu. Do dat ko we
za j$ cia z psy cho lo gii. W ko &cie le s#u !y ja -
ko lek tor ka i ko &ciel na. Uwiel bia po dró -
!e i wy ko rzy stu je ka! d" oka zj$, !e by
zwie dza' &wiat. No si blu z$ z na pi sem „I lo -
ve Je sus”. Od pew ne go cza su pro wa dzi po -
wa! ne roz mo wy z ko le g" z kla sy, chce za -
ch$ ci' go do pod j$ cia de cy zji przy j$ cia

chrztu &w. Po jej odej &ciu w mo jej g#o wie
t#u k" si$ s#o wa: „to tak w#a &nie wy gl" da
cz#o wiek, któ ry jest !y wym zna kiem
Chry stu sa na zie mi”.

Na po cz"t ku to oni by li po szu ki wa ni:
m#o dzi, sil ni, go to wi s#u !y', da wa' sie bie
i bra' gar &cia mi mi #o&' w za mo! nym
&wie cie du cho wej pu sty ni. Do nich by# skie -
ro wa ny g#os: chod) z na mi, módl si$, po -
ma gaj, pra cuj, wierz, b"d) so b" w naj pi$k -
niej szy z mo! li wych spo so bów. Chod)
z na mi – do Emaus. „dro gi na sze co dzien -
nie wio d" do Emaus” – pi sa# po eta Ma ciej
Ko no no wicz. Te raz ka! dy z nich przy je! -
d!a ma j"c swo je w#a sne po wo dy. Ka! dy
tro ch$ cze go in ne go szu ka, po mi mo wspól -
nych ce lów i za #o !e%. Dla ka! de go dro ga
do Emaus ma tro ch$ in ny prze bieg. Czym
ta dro ga ró! ni si$ od wszyst kich in nych
dróg na &wie cie? Ano tym, !e na niej znaj -
dziesz wi$ cej, ni! szu kasz.

Ciem na stro na mo cy

ie da sie ukry', po ziom roz wy drze -
nia w&ród na sto lat ków i dwu dzie sto -

kil ku lat ków w oj czy) nie Geo the go jest dra -
ma tycz nie wy so ki. Pa mi$ ta j" cy pru ski
dryl star si Niem cy za s#a nia j" oczy, bo oto
ich kraj, s#y n" cy z po rz"d ku i dys cy pli ny,
sta cza si$ w dó#. Psy cho lo dzy za le ca j" jed -
nak ostu dze nie na stro jów, zja wi sko glo ry -
fi ko wa nia po po rzed nie go i dys kre dy to wa -
nia na st$p ne go po ko le nia jest obec ne we
wszyst kich epo kach, na ca #ej zie mi. Za wsze
ci m#o dzi s" w oczach do ro s#ych i star szych
po strze ga ni ja ko go rzej wy kszta# ce ni,

mniej kul tu ral ni, o ni! szym po zio mie mo -
ral nym. Kto z nas nie zna zda% w sty lu:
„za mo ich cza sów to by #o nie do po -
my&le nia!”, „co by twój dzia dek po wie -
dzia#!”, „pra bab ka prze wra ca sie w gro -
bie!”. Spójrz my jed nak, co mó wi"
sta ty sty ki: w !ad nym pa% stwie eu ro pej skim
ilo&' prze st$pstw nie let nich nie spa d#a tak
moc no, jak w Niem czech. Od ok. 20-25 lat
ob ni !y #a si$ o po #o w$ licz ba po pe# nia nych
przez nich za bójstw. Po li ty cy, praw ni cy,
pra cow ni cy so cjal ni za cie ra j" r$ ce. Jed ni
wi dz" w tym za s#u g$ co raz ostrzej szych s$ -
dziów i wzmo !o ne go po czu cia nie uchron -
no &ci kar, w tym wi$ zie nia, in ni pod kre &l"
zba wien ny wp#yw d#u go ter mi no wej po mo -
cy te ra peu tycz nej udzie la nej ca #ym ro dzi -
nom, pra cy pe da go gicz nej, od wra ca nia
uwa gi od ne ga tyw nych wzor ców, pro pa go -
wa nia mo dy na sport i dzia #al no&' cha ry -
ta tyw n". Ro sn" ce w spo #e cze% stwie mi mo
tych da nych po czu cie za gro !e nia ze stro -
ny „m#o dych gniew nych” wi" za' si$ ma ja -
ko by z me dial n" hi ste ri", za któ r" stoi pie -
ni"dz... wia do mo, te mat ta ki jak za bój stwo
w szkol nej to a le cie czy mo bing na obo zie
ka ja kar skim za wsze do brze si$ sprze da...
Awi$c jed nak suk ces!!! Czy na pew no? Ja -
ki& czas te mu nie miec k" i nie tyl ko nie miec -
k" opi ni" pu blicz n" wstrz" sn$ #a wia do mo&'
o za gi ni$ ciu a po tem &mier ci Ker stin Hei -
sig, od wie lu lat za an ga !o wa nej w wal k$
z prze st$p czo &ci" nie let nich, za pa mie ta nej
ja ko oso ba o nie za chwia nych po gl" dach.
Jej ksi"! ka „Ko niec cier pli wo &ci” oba la mi -
ty i z trud n" do przy j$ cia bez wzgl$d no &ci"
ob na !a smut n" praw d$ o nie miec kim na -
sto lat ku z no !em w r$ ku. O licz bach i sta -
ty sty kach He isig na pi sa #a, !e wpraw dzie nie
mo g" k#a ma', ale od in wen cji pi sz" ce go za -
le !y, w ja kim &wie tle zo sta n" przed sta wio -
ne, jak na ci" gni$ te, jak wresz cie zin ter pre -
to wa ne. „Prze st$p czo&' w szko le zma la #a
o po #o w$” – ale je &li by #a trzy krot nie
wiek sza ni! w in nej prze ci$t nej pla ców ce,
to po wo dów do du my jed nak nie ma.

„Grzecz no&' nie jest na uk" #a tw" ani ma -
#"”, pi sa# Mic kie wicz. Tu jed nak nie
o grzecz no&' na wet cho dzi, ale o be stial -
stwo, nie praw do po dob ny po ziom fru stra -
cji i agre sji, o okru cie% stwo w wy ra fi no -
wa nej for mie. Je sli kto& nie wie rzy, niech
od wie dzi po zmro ku ró! ne dziel ni ce wi$k -
szych nie miec kich miast. Tyl ko niech nie
za po mni na #o !y' czap ki nie wid ki, ina czej
mo !e by' to je go ostat ni spa cer w !y ciu.
Gdzie& po ku tu je wy cho wy wa nie w my&l:
„je ste& p$p kiem &wia ta i wszy scy, któ rzy
my &l" ina czej, s" two imi wro ga mi”.

A tym cza sem... w gru pie, o któ rej mo -
wa w tym ar ty ku le, m#o dym lu dziom po -
wta rza si$ bez ko% ca: „two ja wol no&'
ko% czy si$ tam, gdzie za czy na wol no&' dru -
gie go cz#o wie ka”.

Ge niusz do spraw m!o dzie "y

to ma ra cj$? Zwo len ni cy za ostrze nia
kar czy ci, któ rzy wy ka zu j" ich nie -

sku tecz no&'? Nie ma jed no znacz nej od po -
wie dzi; obie stro ny mo g" spie ra' si$ do
ko% ca &wia ta i je den dzie% d#u !ej.

A gdy by tak za py ta' ko go& in ne go?
„Ko cham was za to, !e je ste &cie m#o -
dzi” – po wie dzia# dwa wie ki te mu pe wien
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w!o ski ksi"dz. I ko cha! na praw d#. Kie dy ka -

ra!, to z mi !o $ci". Z mi !o $ci" na po mi na!, za -

po bie ga!, ra dzi!, trosz czy! si#, dba!, s!u cha!
i roz ma wia!. %y! ich &y ciem – z mi !o $ci".
Brzmi jak ba na!? Ale dzia !a! Mo wa o $w.

Ja nie Bo sko. Je go pod opiecz ny mi by !y dzie -

ci ubo gich, w!o skich ulic, cz# sto re cy dy wi -

$ci w wie ku 12 lat, bez szans na nor mal ne

&y cie. To on ich wy ci" ga! z dna prze st#p -

czo $ci, fru stra cji i agre sji. Sku tecz nie. Ma -

!o jest w hi sto rii ludz ko $ci pe da go gów, któ -

rzy od nie $li rów nie spek ta ku lar ny suk ces.

M!o dzie& z Emaus nie ma ta kich do -

$wiad cze'. Wi#k szo$( po cho dzi z ro dzin

pra wi d!o wo funk cjo nu j" cych. Ale oto cze -

nie, w któ rym &y j", wzor ce, z któ ry mi kon -

fron tu j" si# ka& de go dnia, s" rów nie nie -

bez piecz ne, jak bez dom no$(, g!ód i strach

w naj ubo& szych dziel ni cach Tu ry nu sto kil -

ka dzie si"t lat te mu, w dniu, w któ rym przy -

by! tam Don Bo sko. Emaus nie jest te& dla

uczest ni ków ru chu piew szym, ale – jak mó -

wi" – dru gim do mem. A jed nak ist nie je

pew ne po do bie' stwo: jest nim po dej $cie

do m!o de go cz!o wie ka z mi !o $ci". Opie kun

gru py Emaus, ks. Bog dan Re nusz, jest sta -

now czy: „za wsze b# d# ich bro ni!, po nie -

wa& to nie oni re da gu j" dla sie bie g!u pie ga -

ze ty, nie oni kr# c" pe! ne prze mo cy fil my,

pi sz" pod r#cz ni ki i uk!a da j" szkol ne pro -

gra my. Oni wcho dz" w do ro s!e &y cie i za -

sta j" $wiat, któ ry kto in ny urz" dzi!”.

M!o do$( to te pi#t na $cie mi nut w &y ciu

cz!o wie ka, kie dy wszyst kie drzwi s" otwar -

te. Mo& na uczy( si# i ma rzy( o po dró &ach,

upra wia( sport, ta' czy( na sce nie, po ma -

ga( ma mie w do mu, za $pie wa( w ko $cie -

le psalm, pój$( z przy ja ció! mi w gó ry, sie -

dzie( do ra na przy ogni sku, za ko cha(
w ko le &an ce i da( jej na uro dzi ny bu kiet

kwia tów. Mo& na jesz cze zmie ni( $wiat

na lep sze... A mo& na i$( na dwo rzec

w mie $cie K., wy pi(, za pa li(, za kl"(. Na -

(pa( si# i sp# dzi( upoj n" noc pod mo stem

z kim$, ko go imie nia za &ad ne skar by nie

od naj dzie si# na za jutrz w pa mi# ci. Mo& na

wszyst ko. Spa pra( $wiat rów nie&. Nie za -

le& ni od sie bie so cjo lo dzy nie jed no krot nie

wska zy wa li, &e m!o dzi lu dzie, wy cho wa -

ni w wie rze i trzy ma j" cy si# bli sko Ko $cio -

!a, kil ka dzie si"t ra zy rza dziej scho dz"
na z!" dro g#. Ks. Re nusz nie za prze cza:

przy pad ki po b!" dze nia by !y w$ród tych,

któ rzy w swo im &y cio ry sie ma j" przy na -

le& no$( do gru py. Na ka& dym spo tka niu

wspól no ta mo dli sie za nich. Naj cz# $ciej

wra ca j"...

!wiat na „nie”

a ik ma 22 la ta, po cho dzi z Bre men,

stu diu je bu dow nic two. Kie dy zgi -

n"! w wy pad ku je go oj ciec, za cz"! po now -

nie, po trzy let niej prze rwie przy je& d&a( na

Emaus. „Nie wie dzia !em, co mam ze so -

b" zro bi(”. Do po wro tu za ch# ci! go dusz -

pa sterz – to z je go po wo du zde cy do wa!, &e
miej scem stu diów be dzie Aachen. Chcia!
by( bli &ej du chow ne go, któ re mu tak du &o
za wdzi# cza. „Emaus to mój spo sób na &y -

cie”. Gru pa nie ma li de ra, a je dy nie opie -

ku na w oso bie ks. Bog da na, ale jest przy -

j# te, &e star si po ma ga j" lo gi stycz nie

i or ga ni za cyj nie. Ma ik przy wo zi i od wo -

zi in nych uczest ni ków swo im au tem

na dwo rzec ko le jo wy, za !a twia drob ne

spra wun ki. Na py ta nie, czy lek cje re li gii

w Niem czech po ma ga j" po zna( Bo ga od -

po wia da, &e wr#cz prze ciw nie. „Ko le &an -

ka stu diu je ka to lic k" teo lo gi# i twier dzi, &e
tyl ko cz!o wiek wiel kiej wia ry na tych

stu diach nie sta nie si# ate ist"”.

Pa tryk z Bonn mu si wal czy( o sza cu nek.

Wy ma ga, aby w je go obec no $ci nikt nie

o$mie sza! i nie ob ra &a! je go uczu( re li gij -

nych. „By wa ci#& ko” – mó wi.

In ny m!o dzie niec o imie niu Pa tryk, 20-

let ni stu dent mu zy ki i ma te ma ty ki,

na Emaus na uczy! sie mó wi( po pol sku 

– w do mu nie mó wi", tyl ko „go da j"”. 

Gi ta ra, &y wy tem pe ra ment, fan ta zyj nie

za wi" za ny sza lik. „Pod czas po wa& nych roz -

mów na te ma ty re li gij ne, kie dy przed sta -

wiam sta no wi sko Ko $cio !a, na pi# cie do cho -

dzi cza sem do ze ni tu. Nie raz mam ocho t#
da( spo kój, ale po tem my $l#: to w!a $nie

mo je za da nie, ewan ge li zo wa( tam, gdzie

je stem. Na stu diach jest trud niej ni& w szko -

le – lu dzie s" bar dziej skost nia li w swo ich

po gl" dach, nie ma j" wie dzy na te ma ty re -

li gij ne, ale uwa &a j", &e s" naj m" drzej si.”

Olek je) dzi na spo tka nia od dwóch lat, czy -

li od 14. ro ku &y cia. Ta lent mu zycz ny – $wiet -

nie gra na skrzyp cach i gi ta rze, $pie wa, cho(
do szko !y mu zycz nej cho dzi za le d wie od kil -

ku ty go dni. Ge nial ny sa mo uk. Ro ze $mia ne

oczy, czar ne w!o sy, urok !o bu zia ka, wsz# dzie

go pe! no. Typ ch!o pa ka, któ re go wszy scy

szcze rze lu bi". Cz# sto no si emau sow sk" blu -

z# z na pi sem „I lo ve Je sus”. Ja ki$ ko le ga za -

py ta!: „ko chasz Je zu sa, czy li je ste$ ge jem,

tak?”. Mo &e nie chcia! Ol ko wi do ku czy(.
Mo &e po pro stu wi# cej w swo im &y ciu s!y -

sza! o ge jach, ni& o Bo gu...

!wiat na „tak”

ak ka& da gru pa, tak i Emaus ma swo -

je za !o &e nia pro gra mo we. Swo j" hi sto -

ri#, swo je miej sce na ma pie swia ta. Gdy -

by jed nak po ku si( si# o naj krót sz" de fi ni cj#,
to $mia !o mo& na po wie dzie(, &e jest ni" ten

$ród ty tu!: $wiat na „tak”. „Tak” dla ra do -

$ci, „tak” dla mu zy ki, „tak” dla ta' ca, „tak”

dla m!o do $ci, „tak” dla hor mo nów. „Tak”

dla na uki, dla za ba wy, dla przy ja) ni, dla &ar -

tów, dla ki na, dla wa& nych py ta', dla sie -

bie i dru gie go cz!o wie ka. „Tak” dla Bo ga.

Olek za pi sa! na spo tka nie swo j" ma m#.
Przy je cha !a. Do ko' ca &y cia nie za po mni

wi do ku kl# cz" cych pó) n" no c" w ka pli cy

kil ku dzie si# ciu m!o dych dziew cz"t i ch!op -

ców, w tym swo je go sy na. „Ju& ni gdy nie

b# d# si# dzi wi(, &e tak bar dzo chcesz tu

przy je& d&a(” – pod su mu je.

Ma ik uwa &a, &e by cie w Emaus mo bi li -

zu je do dal szych form dzia !al no $ci w Ko -

$cie le, zw!asz cza w pa ra fii. W tym ro ku ob -

j"! opie k" nad „Przy sta ni"”, mo dli tew n"
gru p" w Aachen.

Dla 19-let nie go Pa try ka wzra sta nie

w wie rze nie ma cha rak te ru re wo lu cji, to

ra czej spo koj ne zdo by wa nie wie dzy i du -

cho we umac nia nie si#. Po tra fi pre cy zyj nie

i doj rza le o tym roz ma wia(.
Ka sia z Bo chum w tym ro ku zda je ma -

tu r#. Pla nu je stu dia mu zycz ne. Uczy si#
w szko le dla or ga ni stów. Na sce nie wy -

st# pu je od siód me go ro ku &y cia. Ko lej -

na per !a we wdzi#cz nej dru &y nie ks.

Bog da na. Prze &y wa swo j" m!o do$( ze

$pie wem na ustach. Kie dy roz po czy na

w ka pli cy psalm, po ple cach prze bie ga -

ja ciar ki... Ta kie go g!o su nie spo ty ka si#
na co dzie'...

Ta m!o dzie& nie krzy czy – ta m!o dzie&
umie roz ma wia(. I po tra fi te& mil cze(. Nie

bi je – mo dli si#. Nie ko pie – po po si! ku

sprz" ta za so b" stó!. Nie bie rze nar ko ty ków.

Nie upi ja si#. Sza nu je dru gie go cz!o wie ka

i sza nu je sie bie, swo je cia !o, swo j" god no$(.
Ta m!o dzie& nie ma ta tu a&y na czo le i kol -

czy ków na bro dzie. No si blu zy i ko szul ki

„I lo ve Je sus”. Mo& na? Mo& na... Tak wy -

gl" da $wiat na „tak”.

Od je& d&am z te go miej sca uspo ko jo na

i pe! na na dziei. Na dziei, &e przy sz!o$( b# -
dzie jed nak na le &a !a do nich – m!o dych,

gniew nych i... nor mal nych.

!
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Do !wiad cza nie
prze strze ni

• Her bert na po cz! tek

W de biu tanc kim i uj mu j" cym to mie
Stru na !wia t"a (1956) Zbi gniew Her bert
na pi sa# ta kie oto fra zy: (...) dom by" lu -

ne t# dzie ci$ stwa/dom by" skó r# wzru sze -

nia/ po licz kiem sio stry ga "% zi# drze wa

(...). Szcze gól n" for m" prze strze ni o któ -
rej pi sa# mistrz wy ra fi no wa nej po ezji jest
miesz ka nie, nie po wta rzal nym za! sym -
bo lem miej sca po zo sta je dom, zw#asz -
cza dom ro dzin ny. Miesz ka nia na ogó#
si$ nie bu du je, lecz ku pu je czy wy naj -
mu je, na to miast dom, cz$ sto zna czo ny
hi sto rycz nie, jest miej scem zwi" za nym
z ro dzi n", jej lo sa mi i przez ni" wznie -
sio ny. Dom sta no wi za zwy czaj rdze nio -
wy ele ment oj czy zny pry wat nej, do mo -

wi zny i he ima tu wie lu lu dzi, cza sa mi na -
wet kil ku po ko le%. Dom miej ski to
z ko lei miej sce na ro dzin miesz cza$ stwa,
umar "ej, w cza sach re al ne go so cja li zmu,
kla sy. Miesz ka nie rza dziej pe# ni ta kie
funk cje, sta no wi ra czej prze strze%
wspó# two rz" c" spo #ecz n" ka te go ri$
miesz ka$ ców mia sta ni& li miesz czan.
W du 'ych ze spo #ach miesz ka nio wych,
cza sa mi okre !la nych mia nem blo ko -
wisk, ta kie pry wat no oj czy&nia ne trak -
to wa nie miesz ka nia jest utrud nio ne,
acz kol wiek mo' li we. Cz$ sto bo wiem
jest to bu dow nic two o skrom nych tre -
!ciach kul tu ro wych i sym bo licz nych,
utrud nia j" ce g#$ bo k" z nim iden ty fi ka -
cj$, cho( w wie lu przy pad kach sta no -
wi" ce, dla du 'ej licz by lu dzi, ozna k$
wiel kie go awan su cy wi li za cyj ne go i 'y -
cio we go. W wiel kich ze spo #ach miesz -
ka nio wych naj cz$ !ciej spo ty kam ka te -
go ri$ lu dzi, któ rych przed pra wie
(wier( wie czem okre !li #em mia nem
lu dzi bez oj czy zny pry wat nej. 

• Lek tu ra prze strze ni: ko dy i szy fry

Za rów no miesz ka nie, jak i dom sta no -
wi" ele men ty prze strze ni i miej sca wa' -
ne w 'y ciu cz#o wie ka, ale by naj mniej nie
je dy ne. Wr$cz prze ciw nie, ist nie je ca #a
se kwen cja prze strze ni i zró' ni co wa ne
spo so by jej opi sy wa nia. Nie mal ca #a
prze strze%, któ ra ota cza cz#o wie ka jest
bo wiem pla stycz na i mo' na j" ada pto -
wa(, przy swa ja( i w re zul ta cie kszta# to -
wa(. W tym szcze gól nym pro ce sie prze -
obra 'a nia prze strze ni lu dzie przy pi su j"
swo im wy two rom funk cje, sens i zna cze -
nia. Nada wa nie sen su, zna cze% i funk -
cji miesz ka niom, bu dow lom, po mni kom,
par kom czy rze kom po wo du je, 'e ich
u'yt kow ni cy sta le od czy tu j", naj cz$ !ciej
w spo sób nie w pe# ni !wia do my, pew ne
ko dy i szy fry. A za tem miesz ka nie,
dom, mia sto, wie! czy osa da i roz ma ite
ich prze strze nie sta j" si$ ko mu ni ka tem
zna ko wym dla miesz ka% ców i przy by -
szów z ze wn"trz. Nie zmie nia to jed nak
fak tu, i' miesz ka% cy s" sta #y mi, kry tycz -
ny mi i 'ycz li wy mi za ra zem, czy tel ni ka -
mi po szcze gól nych ele men tów prze -
strze ni, któ ra ich ota cza. Co dzien ne
i sta #e jej od czy ty wa nie pro wa dzi do po -
wsta nia w umy s#ach lu dzi trwa #ych ob -
ra zów, prze ko na%, ste reo ty pów i wy obra -
'e% kon sty tu uj" cych tak zwa ne ma py pa -

mi% cio we (ma py men tal ne). Szcze gól ne

miej sce zaj mu j" w nich klu czo we punk -

ty orien ta cji prze strzen nej (re pe ry) ta -
kie jak za byt ki, po mni ki, cha rak te ry -
stycz ne bu dyn ki, ale je czy we wn"trz -
miej skie akwe ny. To w#a !nie dzi$ ki
tym sym bo licz nym i nie po wta rzal nym
ele men tom prze strze ni mia sto jest bez
tru du roz po zna wa ne, a pro ces iden ty fi -
ka cji jed nost ko wej i gru po wej z nim u#a -
twio ny.

• Po rów na nie i mi to lo gi zo wa nie

Zaj mo wa ne przez cz#o wie ka miej -

sce, ten nie po wta rzal ny par ty ku larz jest
prze ze%, !wia do mie lub nie, po rów ny wa -
ny z miej sca mi przy pi sa ny mi in nym lu -
dziom, gru pom spo #ecz nym czy in sty tu -
cjom. Ten sta #y pro ces po rów ny wa nia
pro wa dzi do wy kszta# ce nia, a na st$p nie
do utrwa le nia pew nych ste reo ty pów.
Wy ra 'a j" si$ one naj pe# niej w jed nost -
ko wych i zbio ro wych prze ko na niach
o ist nie niu dziel nic do brych i z#ych, bez -
piecz nych i nie bez piecz nych, spo koj nych
i ha #a !li wych, two rz" cych w !wia do mo -
!ci lu dzi mo zai ko wy uk#ad prze strze ni
miej skiej. Ste reo ty py te s" zbit ka mi
cech urba ni stycz nych, ar chi tek to nicz -
nych, eko lo gicz nych i spo #ecz nych przy -
pi sy wa nych pew nym miej scom i prze -
strze niom. Po wsta j" za zwy czaj, cho( nie
za wsze, w ko re spon den cji z rze czy wi -
sty mi ce cha mi prze strze ni, cz$ sto jed nak
je fa# szu j" i mi to lo gi zu j". 

• Szczu ry i be ha wio ral ne ba gno

Trud no w kon tek !cie od czy ty wa nia
prze strze ni i jej zna cze%, przy za cho -
wa niu wszel kich pro por cji i po w!ci" -
gli wo !ci, nie od wo #a( si$ do eto lo gicz -
nej kon cep cji be ha wio ral ne go ba gna.
Po j$ cie to wpro wa dzi# w 1958 ro ku
ame ry ka% ski ba dacz John Cal ho -
un. I cho( je go stu dia do ty czy #y za cho -
wa% szczu rzych, czy sze rzej: zwie rz$ -
cych w wa run kach skraj ne go za g$sz -
cze nia i bra ku prze strze ni pry wat nej
i pó# pry wat nej, to ich kon klu zje kon -
fron to wa( mo' na ostro' nie ze spo -
#ecz no !cia mi i zbio ro wo !cia mi ludz ki -
mi. W od nie sie niu do nich ter min ba -

gno be ha wio ral ne ozna cza wy pa cze nie
za cho wa% spo #ecz nych spo wo do wa -
nych za g$sz cze niem miesz ka nia i do -
mu, na ru sze niem na tu ral nych dy stan -
sów prze strzen nych i za chwia niem in -
tym no !ci i pry wat no !ci cz#on ków ro -
dzi ny. Do strze ga j"c isto t$ ba gna be ha -
wio ral ne go do ce nia my tak 'e in ny wy -
miar funk cjo no wa nia prze strze ni miesz -
ka nia i do mu. W isto cie jest ona klu czo -
wym ob sza rem so cja li za cji m#o de go
po ko le nia, re ali za cji naj g#$b szych po -
trzeb eg zy sten cjal nych, uczu cio wych,
miej scem two rze nia oso bo wo !ci, sty -
mu lo wa nia po staw i po trzeb. Jed nak
w oko #o 10-15% miesz ka% i pol skich
do mów roz gry wa si$ pie k#o prze mo cy
do mo wej i o fak cie tym nie mo' na za -
po mi na(. Miesz ka nie i dom mo g" by(
za tem i w zde cy do wa nej wi$k szo !ci by -
wa j" miej scem zsa kra li zo wa nym, nie -
mal !wi$ tym, cho( jed no cze !nie do -
strzec w nich mo' na prze ja wy nik czem -
no !ci i pa to lo gii.

• H"a sko na za ko# cze nie

Wy j"t ko w" for m" prze strze ni jest
prze strze$ pry wat na i jej szcze gól ny ro -
dzaj – prze strze$ in tym na, cho( by po -
kój sy pial ny w miesz ka niu. Obie wi" -
'" si$ zaj mo wa nym miesz ka niem czy
do mem. Do st$p do nich jest praw nie
i sym bo licz nie ogra ni czo ny, a iden ty -
fi ka cja na ogó# g#$ bo ka. Miesz ka nie sta -
no wi prze strze% nie mal sa kral n", w któ -
rej prze bie ga j" co dzien ne i !wi" tecz ne
ak tyw no !ci cz#o wie ka oraz ro dzi ny.
Nic za tem dziw ne go, i' za do wo le nie
z tej eg zy sten cjal nej prze strze ni – lub
prze ciw nie: od czu wa ny dys kom -
fort – od bi ja si$ nie tyl ko na lo sach jej
u'yt kow ni ków, ale rów nie' ich go to wo -
!ci, lub bra ku, do dzia #a% na rzecz naj -
bli' sze go oto cze nia, dziel ni cy czy mia -
sta.  Przed la ty Ma rek H#a sko na pi sa#
o tej in tym nej prze strze ni kil ka wa' nych
zda%: To tak kie dy cza sa mi bu du j#
dom i przyj dzie dziec ko. I do tknie wil -

got ne go be to nu r% ka. Po tem w do mu

miesz ka j# lu dzie, ro dz# si% i umie ra j#
i przy cho dz# no wi, ale ten ma "y !lad r% -
ki zo sta je na za wsze. 

Fe lie ton po wsta" 
we wspó" pra cy 

z dr hab. An n# &liz, 

pro fe sor 

Uni wer sy te tu Opol skie go
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Owszyst kim, jak mó wi, zde cy do wa!
przy pa dek. Nie pla no wa! po zo sta nia

na sta !e kie row ni kiem li te rac kim Ope ry "l# -
skiej, mia! to by$ tyl ko epi zod, zwi# zek
przej %cio wy. Od tam tej chwi li mi n& !o 47
lat! To za iste re kord god ny Ksi& gi Gu ines -
sa, wy da rze nie nie ma j# ce pre ce den su
w 'ad nym in nym te atrze na "l# sku, a za -
pew ne i w kra ju. 

Ope ra by tom ska sta !a si& dla Ta de usza
Ki jon ki nie tyl ko miej scem pra cy – mo' -

na rzec przez prze sa dy – je go dru gim do -
mem, wiel k# mi !o %ci# i ogrom n# pa sj#, dla
któ rej nie sk# pi si& cza su i si!. Ko cha! to
miej sce i lu dzi, któ rych tu spo ty ka! – 'y!
ich suk ce sa mi i prze 'y wa! po ra' ki. O Ope -
rze "l# skiej w By to miu wie wszyst ko. Fe -
no me nal na pa mi&$ po zwa la mu w ka' dym
mo men cie roz mo wy przy wo !y wa$ ob sa dy
spek ta kli, da ty, na zwi ska ar ty stów – re 'y -
se rów, sce no gra fów, %pie wa ków i so li -
stów ba le tu. Pa mi& ta wszyst ko. Hi sto ria

Ope ry "l# skiej nie ma dla Ta de usza Ki jon -
ki 'ad nych ta jem nic. Sam jest te' jej nie -
zwy kle wa' n# cz& %ci#. 

Roz ma wia my, prze gl# da j#c „dzie !o
'y cia” Ta de usza Ki jon ki – wiel k# ksi& g&
za ty tu !o wa n# „Pó! wie ku Ope ry "l# -
skiej 1945-2000”. Co i rusz mój roz mów -
ca za trzy mu je si& nad ko lej nym, „nie zwy -
kle wa' nym zdj& ciem”, po chy la si&
nad po sta cia mi w ko stiu mach, któ re bez -
b!&d nie roz szy fro wu je. Wszy scy na tych
zdj& ciach s# dla nie go nie by wa le wa' ny -
mi oso ba mi w dzie jach tej sce ny. Wie dza
Ta de usza Ki jon ki o Ope rze "l# skiej to nie
tyl ko fak ty, pre mie ry, ko lej ne ob sa dy, to
tak 'e aneg do ty uka zu j# ce czas mi nio ny
i cha rak te ry zu j# ce lu dzi. To rów nie' nie -
ustan ne sta ra nia o utrwa la nie pa mi& ci
o tych, któ rzy two rzy li to zbio ro we dzie -
!o przez ty le lat – od wiel kie go Ada ma 
Di du ra po cz#w szy – i roz s!a wi li imi& by -
tom skiej sce ny w %wie cie. To tak 'e zde -
cy do wa ne dzia !a nia na rzecz stwo rze nia
na "l# sku, w Ka to wi cach – w mu zycz nym
za g!& biu Pol ski – Te atru Wiel kie go Ope -
ry i Ba le tu. 

W na szej roz mo wie nie mo 'e te' za brak -
n#$ opo wie %ci o po wsta wa niu dzie!, do któ -
rych na pi sa! li bret to, jak ope ra „Wit
Stwosz” stwo rzo na we spó! z przy ja cie lem,
kom po zy to rem Jó ze fem "wi drem.

15 mar ca 2014 ro ku w Ope rze "l# skiej
od by! si& be ne fis Ta de usza Ki jon ki. Opo -
wie %ciom o bli sko 50 la tach tu sp& dzo nych
mo g!o by nie by$ ko( ca. Te go wie czo ru nie
mo g!o te' oby$ si& bez du cha po ezji au tor -
stwa Be ne fi san ta, po cho dz# cej z wy da ne -
go w ubie g!ym ro ku ju bi le uszo we go wy -
bo ru wier szy „Czas, miej sca i s!o wa”. 

* * *

– Jak to by !o, Ta de uszu, z Two j" mi -
!o #ci" do ope ry. W wie ku 31 lat prze ci$t -
ny m!o dy cz!o wiek – tech nik me cha nik,
po eta, ab sol went po lo ni sty ki, pu bli cy sta,
nie jest mi !o #ni kiem ope ry. Prze cie% za -
in te re so wa nia te nie mia !y opar cia w do -
mu, a w „Two im” Ryb ni ku nie by !o sce -
ny mu zycz nej i po dob nych tra dy cji.
Wpraw dzie Two je za in te re so wa nia mu -
zycz ne !" czy !y si$ z na uk" gry na for te -
pia nie, ale ope ra? 

– Za wsze in te re so wa! mnie te atr dra ma -
tycz ny, a i w la tach szkol nych ocie ra !em si&
o sce n&. Po raz pierw szy by !em jed nak
na spek ta klu ope ro wym, kie dy War szaw -
ska Ope ra Ob jaz do wa wy st# pi !a z „Jan -
kiem” )e le( skie go w Ryb ni ku, w au li
Tech ni kum Gór ni cze go. A to jesz cze la ta
gdy na wet ra dia w do mu s# rzad ko %ci#
i oby wa my si& ra dio w& z!e m i – po pu lar ny -
mi „ko! cho* ni ka mi”. 

– Mi !o#& do ope ry od pierw sze go…
us!y sze nia? 

– O nie! Ale by !em prze cie' uczniem ryb -
nic kiej szko !y mu zycz nej za cnych Bra ci
Sza fran ków, wi&c tak 'e ja ko ucze( bio r# -
cy udzia! w do rocz nych po pi sach – na przy -
k!ad z „Me nu etem” Pa de rew skie go mia !em
oby cie z mu zy k# po wa' n#. Tu do dam, 'e
by !em jed no cze %nie uczniem Tech ni kum
Bu do wy Ma szyn Gór ni czych i – cho$ nie
bez tru du – go dzi !em prak ty k& za wo do w#
w fa bry ce z kla wia tu r#… Tam te go nie dziel -
ne go po po !u dnia zo ba czy !em w au li spek -
takl, ja ki mo' na by !o wy sta wi$ w tych pry -
mi tyw nych wa run kach. 

Z TA DE USZEM KI JON K+ o pó! wie czu je go dzia !al no %ci
ja ko kie row ni ka li te rac kie go Ope ry "l# skiej w By to miu

roz ma wia WIE S,A WA KO NO PEL SKA

By !em pa trio t#
tej sce ny!
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– Wi!c co zde cy do wa "o o Two ich pó# -
niej szych zwi$z kach z Ope r$ %l$ sk$?

– Po ma tu rze otrzy ma !em na kaz pra cy.
Na szcz" #cie zna la z!em si" w Ka to wi cach,
czy li ów cze snym Sta li no gro dzie, a nie
na przy k!ad w Po r" bie, czy gdzie in dziej
w Pol sce w ogó le… Mia !em ju$ – ja ko
ucze% tech ni kum, pi su j& cy wier sze kon tak -
ty z Wil hel mem Szew czy kiem, któ ry za -
in te re so wa! si" nie po zba wio nym #mia !o -
#ci ziom kiem i ze tkn&! mnie z m!o dym
#ro do wi skiem li te rac kim. Ja ko sie dem -
na sto la tek, po ma tu rze, zna la z!em si"
wkrót ce w Ko le M!o dych przy miej sco -
wym Od dzia le Zwi&z ku Li te ra tów Pol -
skich. A jed no cze #nie po sta no wi !em by wa'
w te atrze i na kon cer tach w Fil har mo nii.
A s& to la ta gdy do Te atru (l& skie go cho -
dzi si" na Gu sta wa Ho lo ub ka. Na sce nie ka -
to wic kiej dwa ra zy w ty go dniu wy st" pu -
je wów czas Ope ra (l& ska. Mo$ na wi"c
ogl& da' spek ta kle ope ro we w naj lep szych
ob sa dach – a #pie wa li wte dy Bog dan Pa -
proc ki, An drzej Hiol ski, Kry sty na Szcze -
pa% ska, Na ta lia Sto ko wac ka i An to ni 
Ma jak. Dwa pierw sze na zwi ska to w przy -
sz!o #ci mo je wiel kie przy ja) nie. W tam tym
cza sie, przy po mi nam, do sta nie si" na spek -
takl nie by !o ta kie pro ste. Za k!a dy pra cy
mia !y przy dzia !y bi le tów tak $e za suk ce -
sy pro duk cyj ne. Po nie wa$ by !em do#'
elo kwent ny, w Sta li no grodz kiej Fa bry ce
Sprz" tu Gór ni cze go na Za !" $u, przy dzie -
lo no mi pro wa dze nie fa brycz ne go ra dio w" -
z!a. Co prze rwa #nia da nio wa, plo t!em co#
do mi kro fo nu. Za to otrzy my wa !em te$
w na gro d" bi le ty do te atru i ope ry. No
i przy szed! dzie%, kie dy id" na wspa nia !y
spek takl „Po rgy and Bess”! Do dzi# pa mi" -
tam, $e sie dzia !em na dru gim bal ko nie,
w ostat nim rz" dzie, przy drzwiach. A po -
tem ko lej ne spek ta kle… Chc" po wie -
dzie', $e jak mo g!em, na sy ca !em si" kul -
tu r&. By !o mi wte dy da ne po dzi wia' s!yn n&
„Fon tan n" Bach czy sa ra ju” z Bar ba r& Bit -
t ne rów n&, Ol g& Sa wic k&, „Ca sa no v"” ze
Zbi gnie wem Plat tem. Wspa nia !y „Cza ro -
dziej ski flet” z Ma ja kiem i Pa proc kim,
„Strasz ny dwór” z Hiol skim, Pa proc kim,
Sto ko wac k& i Szcze pa% sk&. Wi dzia !em
w tym te atrze „Eu ge niu sza Onie gi na”
z Var di, Hiol skim i Pa proc kim – lep szych
ob sad wte dy w Pol sce nie by !o! I nie ma
do dzi#. 

Pó) niej, kie dy zna la z!em si" na stu diach
w Kra ko wie, gdzie wpraw dzie ope ry ja ko
ta kiej nie by !o, po rwa !y mnie bez resz ty te -
atry. Za przy ja) ni !em si" z Ma ria nem Sien -
kie wi czem, ko le g& z ro ku, któ ry by! fa na -
ty kiem te atru, a pó) niej d!u gie la ta by!
re cen zen tem w „Prze kro ju”. No i wte dy sta -
!em si" do#' oby tym te atro ma nem. Tro ch"
wi"c w za po mnie nie po sz!y mo je za in te -
re so wa nia ope r& – na wet wte dy, kie dy wró -
ci !em ju$ do Ka to wic i zna la z!em si"
w re dak cji dwu ty go dni ka „Po gl& dy” w ze -
spo le Wil hel ma Szew czy ka. Po za jed nym
przy pad kiem, kie dy w By to miu wy sta wio -
no „Je zio ro !a b" dzie” w #wiet nej ob sa dzie:
z roz po czy na j& cy mi ka rie r" m!o dziut ki mi
so list ka mi – ta% czy !y wte dy prze #licz ne
Iwo na Wa kow ska i Jo an na Sza bel ska
na zmia n" (Odet ta -Ody lia) i wy st" po wa!
zna ko mi ty Eu ge niusz Ja ku biak tan cerz
o wy j&t ko wych wa run kach. W tym cza sie
By tom opu #ci li ju$ Kry sty na Szcze pa% ska,
Bog dan Pa proc ki i An drzej Hiol ski. Po $e -
gna! si" z Ope r& (l& sk& tak $e Wie s!aw

Ochman. Ze spó! jest jesz cze na dal moc ny,
ale ju$ bez tej mia ry gwiazd.

– Na czo "o w Two im &y ciu wy su wa si!
Re dak cja „Po gl$ dów”.

– W Ka to wi cach za wi& za! si" w tych la -
tach Klub M!o dych Twór ców gru pu j& cy
przed sta wi cie li wszyst kich #ro do wisk. Co
ty dzie% ko lej na im pre za – mu zy ków, ak -
to rów, pla sty ków i li te ra tów w Do mu Pra -
cy Twór czej przy War szaw skiej 37, a po -
tem do pó) nych go dzin w „Piw nicz ce”,
gdzie la !y si" bru der sza fty… No i te spo -
ry oraz skraj ne opi nie. Za an ga $o wa !em
si" – ma j&c ku te mu dys po zy cje – w pra -
ce or ga ni za cyj ne. W tym cza sie dzia !a li
i by wa li tu Ki lar, Gó rec ki, La chu – s!o wem
ca !a m!o dzie$ ar ty stycz na, ja ko $e mod ne
by !y ha s!a in te gra cji. Nikt nie li czy! si" ze
s!o wa mi, s& dy kry tycz ne do ty ka !y fak tów
ale i osób z eli ty w!a dzy. 

No i tak pew ne go dnia do wia du j" si", $e
mam po ja wi' si" w KW u se kre ta rza pro -
pa gan dy Gry gla! O co mo $e cho dzi'?
Wy ja #ni !o si", $e Ka rol Stry ja – wte dy kon -
sul tant ar ty stycz ny Ope ry (l& skiej, po szu -
ki wa! ko go# do za da% kie row ni ka li te rac -
kie go. Wy sta wia no „Or fe usza w pie kle” 
– re $y se ro wa! La di slav Ham*ik z Ostra wy,
któ ry mia! swo j& wi zj" spek ta klu, wi"c trze -
ba by !o prze ro bi' tekst, a po nie wa$ au to -
ra mi prze k!a du by li Sta ni s!aw Dy gat i Ja -
nusz Min kie wicz, nie mo$ na by !o na ru szy'
praw au tor skich. 

– Pro po zy cj! przy j$ "e' … i tak za cz! -
"o si!.

– Mia !em by' ta kim przej #cio wym
kie row ni kiem li te rac kim na krót ki
czas – trzy mie si& ce. No i z nu ta mi
na pul pi cie pia ni na ko ry go wa !em
tekst – pa r" ku ple tów do dzi# pa mi" tam.
Po czym Stry ja za pro po no wa!, $e bym, zo -
sta! jesz cze na kil ka mie si" cy i z ko% cem
se zo nu odej dzie my ra zem. To mi od po wia -
da !o. Ale w ma ju, przed za ko% cze niem se -
zo nu, po ja wi! si" no wy dy rek tor – Bo le -
s!aw Jan kow ski, któ ry mia! bar dzo
dy na micz ne pla ny i pro si!, $e bym zo sta!
do ko% ca ro ku. W po rz&d ku – ci& gle jed -
nak uwa $a !em, $e jest to epi zod, wi"c ja -

ko kie row nik li te rac ki nie wpi sy wa !em si"
na afisz. A jed no cze #nie zo sta! og!o szo -
ny ogól no pol ski kon kurs na li bret to ope -
ro we, któ ry pi lo to wa !em. Cho dzi !o o po -
zy cj" ju bi le uszo w& na 25-le cie Ope ry
(l& skiej. To mnie te$ wi& za !o. 

– Two je za an ga &o wa nie, jak wi da(,
znacz nie wy kra cza "o po za wcze 'niej sze

obo wi$z ki kie row ni ka li te rac kie go.

W tym cza sie po ja wi" si! zbio ro wy kon -

flikt. O co po sz"o?

– No wy dy rek tor – w spra wach ope ro -
wych bar dzo kom pe tent ny, przez kil ka lat
z kon trak tem na Za cho dzie – oka za! si" de -
spo tycz ny, lu bi! !a ma' lu dzi. Tyl ko ze
mn& ja ko# nie móg! so bie po ra dzi'. Ope -
rze gro zi! strajk ze spo !ów, któ re mo g!y od -
mó wi' wspó! pra cy. W tym ca !a czo !ów ka
za s!u $o nych ar ty stów W t" sy tu acj" za an -
ga $o wa !em si" za na mo w& W!o dzi mie rza
Hiol skie go -Lwo wi cza. A $e jed no cze #nie
by !em i tu, za# przez pra c" w re dak cji dzia -
!a !em w in nym #ro do wi sku, nie by !em po -
zba wio ny szer szych kon tak tów. Z Klu bem
M!o dych Twór ców, wspó! pra co wa!, mia!
nad nim swo ist& pie cz" Wie s!aw Ki -
czan – ab sol went Po li tech ni ki (l& skiej,
dzia !acz par tyj ny, ale za in te re so wa ny li te -
ra tu r& i sztu k&, lwo wiak, przy ja ciel Wojt -
ka Ki la ra. Na pi" cie na ra sta !o. Strajk wi sia!
na w!o sku. Roz ma wia !em z Ki cza nem
po pre mie rze „Cz!o wie ka z La Man chy”
w Gli wi cach. Po wie dzia !em o na pi" ciach
w Ope rze – strajk – i to na (l& sku! No nie,
wy klu czo ne… W efek cie Jan kow ski zo sta!
od wo !a ny i do sz!o do uspo ko je nia. Po ja -
wi! si" na to miast pro blem z po wo !a niem
no we go dy rek to ra. Pa d!o na mnie, $e
mam roz ma wia' z Na po le onem Sies sem,
prze cie$ czte ry la ta wcze #niej od wo !a -
nym, któ ry mia! prze cie$ ju$ swój #wiet -
ny epi zod pra cy w Ope rze (l& skiej. Te raz
by! lu ty 1970 ro ku. 

– Jak to okre 'lasz, w Ope rze trwa" za -

pal ny stan, wy ma ga j$ cy opa no wa nia

i dal szej stra te gii dzia "a nia. A wi!c Na -

po le on Siess po now nie na sta no wi sku dy -

rek to ra… i Ty, je den z naj m"od szych

pra cow ni ków Ope ry.

Z Jó ze fem !wi drem pod czas pra cy nad „Ma gnu sem”, 1974
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– Zo sta !em „szta bow cem” tej nie sta -
bil nej sy tu acji, bez usta lo nych do ko" -
ca zmien nych obo wi#z ków. De cy du j# ca
mo g!a si$ oka za% naj bli& sza pre mie ra.
Po pro stu mu sia! by% suk ces. W tym sa -
mym cza sie trze ba by !o zmie ni% ju&
usta lo nych re ali za to rów „Fau sta” Gou -
no da. Za pro po no wa !em Mie czy s!a wa
Da szew skie go i Wie s!a wa Lan ge go.
Kie row nic two mu zycz ne na le &a !o
do Sies sa. Wiel kim atu tem oka za !a si$
cho re ogra fia „No cy Wal pur gii” w uk!a -
dzie po zy ska ne go z Po zna nia, wkrót ce
na sta !e, Hen ry ka Kon wi" skie go. Po -
wsta! spek takl ma gicz ny, je den z naj pi$k -
niej szych, ja kie w &y ciu ogl# da !em.
Wy obra' nia Lan ge go da !a o so bie zna%,
spraw dzi !a si$ za sto so wa na kur ty -
na (wietl na. No i mo ment, gdy sta ry
Faust jed nym ru chem zry wa z twa rzy
ma sk$, zrzu ca p!aszcz i sta je si$ m!o dym,
uwo dzi ciel skim Fau stem – w tej ro li po -
ry wa j# cy Zbi gniew Platt. Spek takl by!
g$ sty od po my s!o wych efek tów. Mie li -
(my wte dy du &# or kie str$ i roz bu do wa -
ny chór. Ach, jak to wszyst ko brzmia !o.
Pa mi$ tam, &e Ma! go rza t$ (pie wa !a Ma -
ri na Chri sto wa – Kli mek, dru g# by !a
Ewa Ka ra( kie wicz. Po dwój nym Fau -
stem by! Platt, Mar t# – za wsze zna ko mi -
ta Zo fia Woj cie chow ska, w Me fi sta
wcie li! si$ Eu ge niusz Ku szyk – (wiet -
na ob sa da. Ten spek takl zmie ni! ca! ko -
wi cie wy obra &e nia o tech nicz nych mo& -
li wo (ciach cia snej by tom skiej sce ny.
Oka za !o si$, co mo &e twór cza wy obra' -
nia. Od t#d nie de cy do wa !y ogra ni cze nia,
ale am bi cje. 

– Ten spek takl za de cy do wa! te" o po -

wi#k sze niu si# za kre su Two ich obo wi$z -

ków kie row ni ka li te rac kie go.

– Od te go mo men tu, jak by w spo sób na -
tu ral ny mia !em zna cz# cy wp!yw na kszta!t
in sce ni za cyj ny przed sta wie" i do bór re ali -
za to rów. A ja ko &e do tej po ry spek ta kle
gra ne by !y wy !#cz nie w j$ zy ku pol skim,
do mo ich obo wi#z ków na le &a !o oczy wi (cie
ko ry go wa nie tek stów prze k!a dów li brett.
K!a d!em po pro stu nu ty na pul pi cie i spraw -
dza !em pro zo di$. Sta ra !em si$ przy tym
spe! nia% ocze ki wa nia (pie wa ków, by
w trud nych tech nicz nie miej scach po ja wi -
!y si$ od po wied nie sa mo g!o ski. Przy oka -
zji po zna wa !em taj ni ki sztu ki wo kal nej.
Pierw sz# ope r#, któ r# gra li (my w j$ zy ku
ory gi na !u – a to ju& rok 1980 – by !a „Cy -
ga ne ria” wy re &y se ro wa na przez Le cha
Hel wi ga -Gó rzy" skie go. Trzy la ta pó' niej
wpro wa dzi na sce n$ s!yn ne „Na buc co”. 

– „Faust” by! wi#c dla Cie bie prze !o -

mo wym mo men tem.

– Od t#d do mnie w znacz nym stopniu na -
le &a !a opie ka nad kszta! tem sce nicz nym
pre mier. Na po le on Siess, wy bit ny dy ry gent,
ar ty sta dys po nu j# cy czuj nym in stynk tem
te atral nym, da rzy! mnie za ufa niem, wi$c
sta !em si$ je go od da nym do rad c# pro gra -
mo wym i ar ty stycz nym. Tak &e w spra wach
ka dro wych i ob sa do wych. W tym te& cza -
sie prze czy ta !em gdzie(, &e dy rek tor ka
Szko !y Ba le to wej w War sza wie – zna ko -
mi ta Bar ba ra Ka spro wicz my (li o za j$ ciu
si$ w wi$k szym stop niu cho re ogra fi#. No
to ru szy li (my z Sies sem do War sza wy.
Po na szej na mo wie Ba ja przy je cha !a
do By to mia, &e by przy go to wa% pre mie r$

„Gi sel le”, a po tem we wzno wio nej ob sa -
dzie ba let „Don Ki chot” Min ku sa. Te dwa
spek ta kle po od m!o dze niu i wzmoc nie niu
ze spo !u sta !y si$ prze !o mem dla prze&y wa -
j# ce go kry zys ba le tu Ope ry )l# skiej. I tak
co pre mie ra to suk ces, ca !a se ria wy da rze"
za uwa &o nych w Pol sce.

– Za ka den cji i Na po le ona Sies sa

i Two jej w Ope rze %l$ skiej po ja wia !y si#
cz# sto dzie !a kom po zy to rów wspó! cze -

snych: „Ju tro” Ta de usza Ba ir da, „Me -

dium” Me not tie go, Jó ze fa %wi dra „Wit

Stwosz” i „Bal ba &ni” z Two im li bret tem. 

– „Ju tro” wi dzia !em na fe sti wa lu w Po -
zna niu. Dra mat mu zycz ny ar cy trud ny
o naj wy& szych am bi cjach. Wy sta wie nia
w By to miu pod j#! si$ po zy ska ny prze
mnie Boh dan Hus sa kow ski, któ re go zna -
!em jesz cze z cza sów kra kow skich. Sce no -
gra fi$ opra co wa! mój ko le ga z „Po gl# dów”
Je rzy Mo skal.

– Po trzeb ne te" by !y od po wied nie

g!o sy…

– Wy st# pi !a wspa nia !a Kry sty na Szo stek -
-Rad ko wa ja ko Jes si ca. „Ju tro” sta !o si$ po -
ka zo wym spek ta klem. Do te go stop nia
istot nym, &e re je stra cja te le wi zyj na zo sta -
!a opar ta nie na przed sta wie niu war szaw -
skim, ale na szym, by tom skim i by !a pre -
zen to wa na w Pra dze!

– Z dzie! naj now szych wcze &niej by!
Twój „Wit Stwosz”.

– Gra ny 36 ra zy, w tym na Pa no ra mie
Kul tu ry XXX -le cia w War sza wie i na Fe -
sti wa lu Ma ryj skie La to w Lu bl ja nie. To by!
na pew no suk ces. A mo g!o by% ich znacz -
nie wi$ cej, lecz roz pa d!y si$ wie lo oso bo -
we ob sa dy. 

– Wcze &niej po ja wi !a si# s!yn -

na „Aida” – „z!o te przed sta wie nie”!

– Z!o ta by !o tu pe! no. Nie zwy k!a by !a sce -
no gra fia: bo te& fa scy nu j# c# prze strze"
zbu do wa! Lan ge. A g!o sy, co za g!o sy….
W ob sa dzie Ra da me sa dwa tak po t$& ne bo -
ha ter skie te no ry jak Jó zef Ko le si" ski i Bo -
le s!aw Paw lus. Od kry ciem oka za !y si$ ca -
!e w „p!yn nym z!o cie” sce ny zbio ro we.
Ar cy mu zy kal na i uro dzi wa Cze s!a wa Fi ja! -
kow ska ja ko Am ne sis, mia !a nie ba wem
osi#(% w Szwe cji. W tej par tii go (ci !y u nas
Kry sty na Szo stek -Rad ko wa, Kry sty na Scze -
pa" ska i Alek san dra Imal ska z Po zna nia.
A w par tii ty tu !o wej – wszyst kie naj lep sze
pol skie Aidy – z Bo &e n# Ki nasz – Mi ko !aj -
czak i Bar ba r# Za gó rzan k#. Ten spek takl
w ogó le sta! si$ oka zj# do pre zen to wa nia
w przed sta wie niach go (cin nych naj (wiet -
niej szych pol skich (pie wa ków cho cia& by te -
no rów – sta le by wa li tu  Sta ni s!aw Ro ma" -
ski czy Ro man W$ grzyn.

– Za spra w$ Two ich pod po wie dzi

w By to miu po ja wi !o si# wie lu zna ko mi -

tych re ali za to rów.

– Jed n# z mo j# pod po wie dzi by !a Ol ga
Li pi" ska, któ ra zre ali zo wa !a trzy spek ta -
kle: „Co si van tut te”, „Cza ro dziej ski flet”
i „Don Pa squ ale”. Za mo j# po r$ k# w re per -
tu arze zna laz! si$ „Król Ro ger” w re ali za -
cji tej mia ry in sce ni za to ra co Lu dwik
Réné. 

– Po dob nie w&ród au to rów sce no gra -

fii – te" &ci s!a czo !ów ka. 

– O tak! By! wspa nia !y Ma rian Ko !o -
dziej, by li Krzysz tof Pan kie wicz i Ewa Sta -
ro wiey ska. Siess po tra fi! ry zy ko wa%. I za -
ufa! mi. Wie dzia!, &e je stem tak sil nie
zwi# za ny z po trze b# suk ce su tej Ope ry, &e
nie kie ru j# mn# &ad ne in ne mo ty wy. 

Z Bog da nem Pa proc kim z oka zji otwar cia sa li !pie wu je go imie nia.
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– Ale te! ilo"# pre mier by $a in na, ni!
obec nie.

– Gra li !my 4-5 pre mier w se zo nie! A to
ozna cza "o, #e wszy scy ar ty !ci by li wy ko -
rzy sta ni i s$ w pe" nym roz ru chu. 

– Wra ca j%c na chwi l& do pro gra mów,
któ re to wa rzy sz% spek ta klom – to s% ca -
$e opra co wa nia, zna ko mi te tek sty zna -
nych li te ra tu ro znaw ców, mu zy ko lo gów,
hi sto ry ków, roz mo wy z re ali za to ra mi. 

– Za wsze sta ra "em si%, #e by pro gra my
mia "y cha rak ter zbio ru ese jów na da ny te -
mat.

– W Two jej pra cy kie row ni ka li te rac -
kie go zbli !a my si& do lat 80.

– To by" ta ki rok kon fron ta cji, w któ rym
wszyst ko trze ba by "o zbu rzy& pod na pi% -
ciem wy da rze' po li tycz nych, bez wzgl% -
du na kosz ty w"a sne i kon dy cj% pla ców -
ki. Naj pierw do cho dzi do kon flik tu
kil ko rga m"o dych so li stów z Ew$ Ka ra! -
kie wicz i Mar kiem Mo( dzie rzem na cze -
le, aku rat fa wo ry zo wa ny mi po nad mia r%.
Cho dzi "o o wy rzu ce nie Sies sa. Pew ne go
dnia przy je# d#am do By to mia, a Siess sie -
dzi przy biur ku i pot mu sp"y wa z czo "a.
W r% ku trzy ma te le fon – dzwo ni Hu bert
Gra jek – ów cze sny dy rek tor Wy dzia "u
Kul tu ry Urz% du Wo je wódz kie go, a #e
jest w"$ czo ny g"o !nik, s"y sz%, jak mó wi
Sies so wi, #e ten nie ma w tej sy tu acji wyj -
!cia i mu si z"o #y& dy mi sj%. Sy gna li zo wa -
"em ge sta mi Sies so wi, #e by
nie po dej mo wa" ta kiej de cy -
zji. I spo wo do wa "em, #e
do Graj ka wy bra li si% wnet
Bo le s"aw Paw lus i Jó zef Ho -
mik – czo "o wi so li !ci, któ rzy
mie li spo ry mir w ze spo le.
W tym sta nie rze czy ko niecz -
ne jest ze bra nie za "o gi z udzia -
"em dy rek to ra Graj ka. Zre da -
go wa "em pi smo in for mu j$ ce
o sy tu acji i o tym, #e gru pa so -
li stów chce do pro wa dzi&
do zmia ny dy rek cji, któ re roz -
wie si "em w ga blot kach. 

– Sta n% $e" w ten spo sób
na cze le ope ro wej „re wo lu cji”. 

– Ze bra nie si% od by "o w Sa -
li te atral nej. Ja w upa trzo nym
mo men cie te# za bra "em g"os.

W efek cie do sz"o do pa ra li #u ini cja to rów
kon flik tu i opa no wa nia sy tu acji. Sko' czy -
"o si% tym, #e za "o ga za cz% "a pro si& Sies -
sa, #e by zo sta". Siess nie by" jed nak
zbyt sk"on ny do te go, bo sy tu acja sta "a si%
ho no ro wa. W wy ni ku kon fron ta cji pa r%
osób ode sz"o. Na mar gi ne sie do dam, #e
mi% dzy in ny mi dla te go zszed" z afi sza
„Wit Stwosz”, bo zde kom ple to wa "a si%
ob sa da. Dy rek tor Siess oca la", za p"a ci"
jed nak za to wy so k$ ce n% bo za cz% "a si%
po wa# na cho ro ba ser ca i ko niecz na oka -
za "a si% ope ra cja. Ju# nie po pro wa dzi"
ocze ki wa ne go „Cza ro dziej skie go fle tu”,
a szli fo wa" t% wy ma rzo n$ pre mie r%
do per fek cji. 

– W 1983 ro ku ma miej sce hi sto rycz -
ne wy da rze nie: pre mie ra „Na buc ca”. 

– Ni gdy po 1968 ro ku nie mo# na by "o
wy sta wi& te go dzie "a po pol sku: ab sur dal -
ny za rzut sy jo ni zmu. Lecz na gle ze l#a "a
cen zu ra. By "y jed nak sko ja rze nia nie wy -
god ne. Za pa d"a wi%c de cy zja: gra cie
po w"o sku. I sta "o si%: wy da rze nie nie by -
wa "e i bez pre ce den su – „Na buc co” prze -
sz"o przez wszyst kie sce ny pol skie, zdo -
by "o wszyst kie mo# li we na gro dy! Na
wi dow ni, kie dy wy brzmie wa "o „Va pen -
sie ro” uno si "y pal ce w zna ku „V”.
Za spra w$ „Na buc ca” Ope ra )l$ ska sta -
"a si% w tym cza sie naj po pu lar niej sz$ pol -
sk$ sce n$. Kil ka set przed sta wie' na sce -
nach za chod niej Eu ro py ma swo j$
wy mo w%. 

– Ale na tra sie po ja wia j% si& rów nie!
Ka na da i USA! 

– To by "a wy j$t ko wa oka zja – mo# li wo!&
za gra nia „Hal ki” w Sta nach Zjed no czo -
nych. Siess by" szcz% !li wy. S"yn ny im pre -
sa rio Wo je wód ka po twier dzi" za pro sze nie,
ale na do fi nan so wa nie nie by "o pie ni% dzy. 

Tak si% jed nak sta "o, #e wcze !niej zo sta -
"em po s"em i by "em w sta nie „wy dep ta&”
po trzeb ne mi ni ste rial ne do fi nan so wa nie. To
by" w ogó le pierw szy wy jazd pol skiej
ope ry za „wiel k$ wo d%”. 

Nie d"u go po po wro cie, 26 li sto pa -
da 1986 ro ku, w trak cie pró by do „Hal ki”
Siess za s"ab" w ka na le or kie stro wym. Ta
!mier& by "a wstrz$ sem. Aku rat w dniu po -
grze bu Jó zef Ho mik – Jon tek z „ame ry -
ka' skiej” Hal ki i Je rzy Me chli' ski – Ja -
nusz, od bie ra li w War sza wie na gro d%
Mi ni stra Spraw Za gra nicz nych dla Ope -
ry )l$ skiej za za s"u gi w upo wszech nia niu
kul tu ry pol skiej w !wie cie. I te go ocze ki -
wa ne go wy ró# nie nia Na po le on Siess ju#
nie do cze ka" 

– Wie le uwa gi po "wi& ca $e" te! wy $a -
wia niu pi&k nych g$o sów, mo! na rzec, !e
sta $e" si& ich gor li wym ko lek cjo ne rem.

– By "em i po zo sta "em pa trio t$ tej sce -
ny – sce ny, któ ra ni gdy nie mia "a swo ich
me ce na sów, od po wied nie go bu dyn ku, bo
i na miej scu nie bar dzo ko go! ob cho dzi "a.
S"o wem – za wsze bied nie i pod pr$d.
Stad tak wiel kie zna cze nie ma kla sa so li -
stów, ja ko!& ze spo "u.

Ni gdy nie przy pusz cza "em, #e do te go
stop nia po ch"o nie mnie ope ra, na wet je !li
cho dzi o bu do w% ze spo "u. Wie lu ar ty -
stów, któ rzy zna la# li si% w Ope rze w la -
tach 70. i 80., to by "y oso by, któ re ja od -
kry "em i po zy ska "em. Na przy k"ad Jó zef
Ho mik – us"y sza "em go w „Te le -Echu”
w TVP. Co za g"os, kto to jest? W ko' -
cu – uda "o si% do nie go do trze& po przez…
se kre tar k% z „Po gl$ dów”, szkol n$ ko le #an -
k% Ire ny Dzie dzic, któ ra ten pro gram pro -
wa dzi "a. I na gle ma my te no ra, któ re go nam
wszy scy za zdrosz cz$ – gdy by nie stan wo -
jen ny móg" by& so li st$ MET. By "em od lat
w do brych kon tak tach z pro fe sor He le n$
*a zar sk$, któ ra wcze !niej re ko men do wa -
"a nam W"o dzi mie rza Skal skie go. Dzi% ki
niej po zy ska li !my Je rze go Me chli' skie go
zna ko mi te go ba ry to na z Gda' ska, któ re go
sku si "em na mo je ka to wic kie miesz ka nie.

By" to wkrót ce je den z czo "o -
wych pol skich ba ry to nów,
wspa nia "y tak #e sce nicz nie.
Czy trze ci g"os z mo je go „na -
bo ru” – fe no me nal ny bas Ro -
mu ald Te sa ro wicz. Je go g"os
ob ja wi" si% w pierw szym kon -
kur sie Di du ra, gdy m"o dy !pie -
wak wy st$ pi" jesz cze w mun du -
rze #o" nie rza. Wte dy prze pad",
bo ar ty stycz nie by" jesz cze
do!& su ro wy, ale… by li !my
od t$d w kon tak cie. Za mo j$ na -
mo w$ i po spo tka niu w War sza -
wie przy je cha" na )l$sk i za an -
ga #o wa" si% w Ope rze )l$ skiej.
Tak roz po cz% "a si% je go ka rie -
ra, wkrót ce mi% dzy na ro do wa.
Mia "em „do bre ucho” i po tra -
fi "em… za rzu ci& w%d k% (tu

Rok 1938 we Lwo wie. Adam Di dur i je go !wiet -
ni ucznio wie – Le s"aw Fin ze, Wik to ria Cal ma.
Hal ka i Jon tek z hi sto rycz nej pre mie ry ka to wic -
kiej 14 czerw ca 1945 r.
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Je sie& 1945 ro ku, Ju' po prze j# ciu te atru w By to miu. Na pla cu sta n%" ko -
cio" – dzie le nie bie dy i po wo jen nej nie do li.

Nada nie w By to miu pla co wi imie nia An drze ja
Hiol skie go. Przy mi kro fo nie Ta de usz Ki jon ka. 
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spraw dzi !y si" mo je nie gdy siej sze pa sje
w"d kar skie – !miech).

– Do spo re go blo ku Two ich za da! (bo

nie obo wi"z ków) trze ba do pi sa# jesz cze

jed no: upo rczy we sta ra nia o pod j$ cie bu -

do wy Te atru Wiel kie go Ope ry i Ba le tu

w Ka to wi cach.

– Za wsze by !em za an ga #o wa ny w two -
rze niu opi nii o Ope rze $l% skiej ja ko pla -
ców ce skrzyw dzo nej, któ ra nie do cze ka !a
si" te go, na co za s!u gu je – przez sze reg lat
po wo jen nych pierw sza sce na ope ro wa
w kra ju. W zwi%z ku z tym ro bi !em wszyst -
ko, nie tyl ko ja ko kie row nik li te rac ki, #e -
by wy eks po no wa& ele ment nie s!y cha nie
wa# ny: ele ment tra dy cji i le gen dy Ope ry
$l% skiej, któ ra ro dzi si" kie dy trwa jesz cze
woj na, a two rzy j% od pod staw do dzi' naj -
wi"k sza le gen da pol skiej wo ka li sty ki
w ska li 'wia to wej Adam Di dur. W pre mie -
rze „Hal ki” 14 czerw ca 1945 ro ku na ka -
to wic kiej scenie 'pie wa j% je go lwow scy
ucznio wie: Le s!aw Fin ze i Wik to ria Cal ma. 

No wy gmach – obie ca! to Di du ro wi ów -
cze sny wo je wo da 'l% sko -d% brow ski ge ne -
ra! Alek san der Za wadz ki – mia! sta n%& jesz -
cze przed ro kiem 1950 w Ka to wi cach
w miej scu, gdzie zbu do wa no bu dy nek
Zwi%z ków Za wo do wych. Lecz ju# w na -
st"p nej ko lej no 'ci, w pierw szej pi" cio lat -
ce, mia! po wsta& w sto li cy wo je wódz twa
Te atr Wiel ki Ope ry i Ba le tu, lecz wnet wy -
par! ten pro jekt Pa !ac Kul tu ry Za g!" bia, ja -
ko #e Za wadz ki chcia! do po sa #y& ro dzi m%
D% bro w" Gór ni cz%. Trze ci% lo ka li za cj%
Te atru Wiel kie go prze wi dy wa no w miej -
scu, gdzie stoi dzi' Spodek. Pi"k ny pro jekt
z kon kur su – i zno wu nic. I tak na fa li roz -
cza ro wa nia do sz!o do odej 'cia ko lej nej fa li
wiel kich so li stów, a s% po 'ród nich An drzej
Hiol ski i Bog dan Pa proc ki naj 'wiet niej si
pol scy 'pie wa cy te go cza su. 

W la tach 70., na pro pa gan do wej fa li
bu do wy Dru giej Pol ski, po ja wi !a si" z ko -
lei idea Cen trum Kul tu ry, któ re mia !o zo -
sta& wznie sio ne na prze ciw ko par ku Ko -

'ciusz ki, w re jo nie Ha li Par ko wej. To
mia! by& naj wi"k szy obiekt w tej cz" 'ci Eu -
ro py z dwie ma sce na mi i sa l% ba le to w%.
A jed no cze 'nie mia !y po wsta& trzy sce ny
sa te li tar ne w Ty chach, Gli wi cach i w Za -
g!" biu. Uto pia. i gi gan to ma nia. Dzi' nikt
na wet nie wie, gdzie si" po dzia !a do ku men -
ta cja – w su mie to ny pro jek tów. Tym cza -
sem po wsta !y du #e te atry z no wo cze snym
wy po sa #e niem w Byd gosz czy, w Gdy ni
i w Kiel cach, a ostat nio w Kra ko wie i Bia -
!ym sto ku, gdzie zbu do wa no na wet te atr
wiel ki dla Ope ry Pod la skiej, któ rej jesz cze
w tym cza sie nie by !o. Pod j% !em dzia !a nia
w ce lu sku pie nia gru py ini cja to rów bu do -
wy Te atru Wiel kie go w Ka to wi cach, któ -
ra wy st% pi !a z li stem – me mo ria !em
do w!adz Ka to wic. A by li w tym gro nie
m.in. Kry sty na Bo che nek, s" dzi wy ju#
Bog dan Pa proc ki i Wie s!aw Ochman. Do -
sz!o do dwóch spo tka( sy gna ta riu szy li stu
z pre zy den tem Pio trem Uszo kiem. Pó) niej
pre zy dent Piotr Uszok pod czas ju bi le -
uszo we go kon cer tu z oka zji 90. rocz ni cy
uro dzin wr" czy! Bog da no wi Pa proc kie mu
uchwa !" Ra dy Mia sta o pod j" ciu dzia !a(
zmie rza j% cych do po wsta nia Te atru Wiel -
kie go, któ ry ma sta n%& po mi" dzy sa l%
kon cer to w% NO SPR -u a Mu zeum $l% -
skim, w miej scu do tej chwi li „nie ty kal -
nym”. Ale co oka #e si" fak tem po twier dzi
przy sz!o'&, cho& po fa tal nych do 'wiad cze -
niach nie ma co kry& obaw. 

– Za Two je po wo %a nie mo& na uzna#
te& do ku men to wa nie hi sto rii i le gen dy

na ro dzin Ope ry 'l" skiej. 

– Mo j% mi sj% sta !o si" udo ku men to wa -
nie dzie jów Ope ry $l% skiej. Co ro bi&, #e -
by ta le gen da #y !a. A by li tu u po cz%t ku
z wiel kich – naj wi"k si: Wik to ria Cal ma,
An drzej Hiol ski, Le s!aw Fin ze, Bar ba ra
Ko strzew ska, Fran ci szek Ar no, Bog dan Pa -
proc ki, Fran cisz ka De nis -S!o niew ska, An -
to ni na Ka wec ka, Na ta lia Sto ko wac ka,
Kry sty na Szcze pa( ska, Wa c!aw Do ma -
niew ski, An to ni Ma jak, Zbi gniew Platt,

w la tach pó) niej szych Kry sty na Szo stek -
-Rad ko wa, Wie s!aw Ochman, An drzej Sa -
ciuk, Hen ryk Grych nik, S!a wo mir *er dzic -
ki… A ja kie na zwi ska w ko lek cji tan ce rek
i tan ce rzy!… Wra ca !em co raz do tych po -
sta ci i ju bi le uszy, rocz nic i wy staw. Tak
otwie ra li 'my w Ope rze ko lej ne sa le 'pie -
wu ich imie nia, pla ce miej skie, przy go to -
wy wa !em pu bli ka cje i eks po zy cje hi sto -
rycz ne. Na ju bi le usz 55-le cia Ope ry
przy je cha !y dwie pierw sze Hal ki: z Rzy -
mu Wik to ria Cal ma i Ja dwi ga La che tów -
na, by !a za wsze wier na Sto ko wac ka, by li
Hiol ski i Pa proc ki! Dba !em z nie s!ab n% c%
tro sk%, #e by w mu rach osta! si" duch tych
naj wi"k szych z wiel kich. I tak po ja wi !y si"
miej sca pa mi" ci i por tre ty. 

– Cza sy dy rek cji Ta de usza Se ra fi -

na s" in ne ni& te mi nio ne.

– Ka den cj" Ta de usza Se ra fi na – ucznia
Sies sa, cha rak te ry zu je nie spo ty ka na do t%d
ak tyw no'& zwi% za na z wy jaz da mi ope ry
za gra ni c". To ju# no wa epo ka Eu ro py
otwar tych gra nic. Od po !o wy lat 90. ze spo -
!y sp" dza j% ca !e ty go dnie w kra jach Za cho -
du za rów no w pre sti #o wych ale i mniej -
szych te atrach ope ro wych. A co to urnée to
pro mo cja by tom skiej sce ny ope ro wej.
Spo 'ród pol skich ze spo !ów naj cz" 'ciej
za gra ni c% od lat wy st" pu je w!a 'nie Ope -
ra $l% ska. Spek ta kle przy go to wy wa ne s%
tak #e pod k% tem ich mo bil no 'ci, co tak #e
jest do ce nia ne przez ar ty stów zwi% za nych
z Ope r%. 

– Za wsze mam wra &e nie, &e t$ ksi$ g$,
któ ra le &y na sto le przed na mi, móg% by(
na pi sa# z pa mi$ ci! Na zwi ska, da ty, ob -

sa dy, zda rze nia, aneg do ty… nie by wa %a
pa mi$# o fak tach, ale na de wszyst ko o lu -

dziach. Jest w niej, tej ksi$ dze, ta ki

pysz ny frag ment o hie rar chii obo wi" zu -

j" cej w ope ro wym bu fe cie…

– … te go miej sca ju# nie ma – tak, stra -
wi! je po #ar. Dla te go dbaj my o pa mi"& pó -
ki trwa. 

!

Ta de usz Ki jon ka swój po etyc ki ju bi le usz
'wi" to wa! pod zna kiem „Dwóch

kos” – czy li 77. Rocz ni cy uro dzin. Ju bi le -
usz ope ro wy – ja ko 47 lat z by tom sk% sce -
n%. Dba, jak wi da& o to, by je go ulu bio na
„sió dem ka” po ja wi !a si" w wa# nych dla Nie -
go mo men tach. Je den z po ema tów Je go au -
tor stwa no si w!a 'nie ty tu! „Siód ma pó! noc”. 

15 mar ca w sa li im. Ada ma Di du ra Ope -
ry $l% skiej spo tka li si" Be ne fi sant – z oka -
zji za ko( cze nia pó! wie cza sta !ej dzia !al no -
'ci w Ope rze $l% skiej i je go przy ja cie le
ar ty 'ci: pro wa dz% cy spo tka nie Hen ryk Kon -
wi( ski i Jo an na K'ciu czyk - J" dru sik oraz
wy ko naw cy arii i par tii wo kal nych z oper
„Ma gnus” i „Wit Stwosz” Jó ze fa $wi dra
oraz mu si ca lu „Za cza ro wa ny bal” Ka ta rzy -
ny Ga ert ner i Ta de usza Ki jon ki: prócz
wspo mnia nej Jo an ny K'ciu czyk -J" dru sik
wy st% pi li Ju sty na Dy la, Ewa Maj cher czyk,
Mag da le na Spy tek, Ju liusz Ur syn – Niem -
ce wicz – i ci% gle w zna ko mi tej for mie wo -
kal nej Hen ryk Grych nik w przej mu j% co wy -
ko na nej pie 'ni kró le wi cza Zbi gnie wa. 

By !y wi"c wspo mnie nia prze pla ta ne
pi"k ny mi wy ko na nia mi, by !y i gra tu la cje

m.in. od mar sza! ka wo je wódz twa 'l% skie -
go Mi ro s!a wa Se ku !y, tak #e pro sto z to -
urnée po Ja po nii – od prof. Mi ro s!a wa Jac -
ka B!asz czy ka dy rek to ra Fil har mo nii
$l% skiej, od dy rek to ra Ta de usza Se ra fi na

i licz nie przy by !e go gro na za pro szo nych
go 'ci.

Wie czór za ko( czy! si" po ezj% Ta de usza
Ki jon ki – au tor sk% pre zen ta cj% wier szy wy -
bra nych z to mu „Czas, miej sca i s!o wa”.

Be ne fis Ta de usza Ki jon ki od by" si# w sa li im. Ada ma Di du ra. 
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Be ne fis Ta de usza Ki jon ki w Ope rze $l% skiej
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rn! w "nie gu i przy po mi na j# mi si! ob-
ra zy Jó ze fa Che$ mo% skie go. &nieg
jest mo kry, ci!' ki i ob le pia j# cy. Za mn#

po zo sta j# g$! bo kie ja my – chlu pi# ce od le wy bu-
tów. Id! przez za sy pa ne po la. Czar ne, po skr! ca-
ne ga $#z ki wy sta j# z bie li, jak by "nieg za kry$ za-
mar z ni! te pta ki z wy pr! 'o ny mi w gó r! szpo na mi. 

Che$ mo% ski k$ad$ si! na ko 'u chu, z bro da t#
twa rz# przy ska mie nia $ej od mro zu zie mi,
z ostrym no sem, i w! szy$. Ob ser wo wa$ ku ro pa t-
wy na "nie gu.

W Mu zeum &l# skim s# czte ry ob ra zy Che$-
mo% skie go. W$a "ci wie jest to prze krój je go
twór czo "ci.

„Czaj ki” z 1890 ma lo wa ne w sty lu pie rie d-
wi' ni ków. Czu je si! ch$ód gra na to wej wo dy.
Zim ne, roz le g$e, pod mo k$e $# ki za mie nia j# ce si!
w sta wy. Jest to kli mat pó$ noc ne go wscho du,
od ra zu dla nas roz po zna wal ny. Czar no -bia $e
czaj ki 'e ru j#, roz miesz czo ne jak by przy pad ko-
wo, ale wie my, 'e jest to przy pad ko wo"( sta ran-
nie ob li czo na. Dzi! ki tym pta kom, wci#' w ru-
chu, w gwa$ tow nych skr! tach, ta nie sko% czo na
mo no to nia nie przy gn! bia. 

Dwa ob ra zy z p! dz# cy mi sa nia mi w zi mie.
„Po wrót z ba lu” (1879) i „Trój ka” (1880). To
by$ znak fir mo wy Che$ mo% skie go, ta ko% ska dy-
na mi ka po wta rza na wie lo krot nie w ró' nych
uj! ciach. W okre sie po wo dze nia pa ry skie go
ma lo wa$ w$a "ci wie ró' ne wa rian ty tych p! dz#-
cych sa ni i ko ni. Oczy wi "cie jaz da na wprost wi-
dza, mkn# ce „Czwór ki” i „Trój ki” to by $o wiel-
kie osi# gni! cie. W$a "ci wie nikt te go wcze "niej nie
ro bi$ i efekt by$ jak z lo ko mo ty w# sfil mo wa n#
przez bra ci Lu mière, p! dz# c# z ekra nu wprost
na prze ra 'o nych wi dzów. I rze czy wi "cie jest tu

ta kie ro ze dr ga nie, 'e na st!p ny etap to ju' tyl ko
ru cho my ob raz. Ga lo pu j# ce ko nie to szczyt po-
wo dze nia ar ty sty. Ale nie jest to je go twór czo"(
naj doj rzal sza, tu jesz cze nie ma tchnie nia nie sko%-
czo no "ci, jest ata wi stycz na po trze ba p! du. We
wspo mnie niach Pia Gór ska opi su je jak p! dzi li
brycz k#, ko nie po nio s$y i Che$ mo% ski ze wzgl!-
du na prze ra 'o ne pa nie, cu dem je po wstrzy ma$,
ale po tem 'a $o wa$: nie po trzeb nie ha mo wa $em,
mo' na by $o jesz cze tro ch! po je cha(. Re la cja Gór-
skiej jest bez cen na. Z niej wy $a nia si! praw dzi-
wy Che$ mo% ski, nie okrze sa ny, dzie cin ny, sza lo-
ny zwierz wy kszta$ co ny, w tym sa mym p$asz czu
od 50 lat. Kciuk, moc ny kciuk w!) la stej, spra-
co wa nej r! ki pod g! st# bro d# (zdj! cie z 1909).

W sa niach je dzie dziew cz! roz pa lo ne, nie-
przy tom ne. Gdzie od by wa$ si! ten bal, z któ re-
go wra ca? Od po wied) na trze cim ob ra zie. To jest
mój ulu bio ny. „Dwo rek w zmierz chu zi mo-
wym” (1906 lub 1907). Bar dzo gru ba war stwa
"nie gu, "la dy p$óz ju' za sy pa ne i moc n# bry $#
ma lo wa ne drze wa obok dwor ku z roz "wie tlo ny-
mi okna mi. &nieg tu jest naj wa' niej szy. Ile tam
jest ko lo rów! Ró 'e, ugry, czer wie nie od zmierz-
cho we go nie ba, któ re go w$a "ci wie nie wi dzi my. 

I tu ju' wkra cza my w me ta fi zy k! Che$ mo%-
skie go. Gdy by nie ba by $o wi! cej, zni ka $a by ta-
jem ni ca. A ono jest – w "nie gu. Nie sko% czo na
prze strze%, jest, wy czu wa my j#, ale po za ka drem.

Brn! w "nie gu przez las, w bu tach chlu pie i chce
si! ju' by( w tym na ma lo wa nym dwor ku. Co tam
si! dzie je za ma lut ki mi roz "wie tlo ny mi okna mi? Jest
ry su nek Che$ mo% skie go w mu zeum w *o wi czu,
któ ry to ilu stru je. Za ba wa, cia sno, dusz no, go r# co.
Tan cerz w kon fe de rat ce ca $y si! skur czy$, zwar$,
przy tu pu j#c przez chwi l! w jed nym miej scu, 'e by

za raz wy sko czy( w gó r!, wzi#( sze ro ki za mach i po-
rwa( za so b# dziew cz!. Ci da lej, wi ru j# cy, s# le d-
wo za zna cze ni, wszyst ko w ru chu, pod sko ki,
trzesz cz# de ski, ster czy gryf, pi $u j# smycz ki, umpa,
umpa, ba set le, przy tu py, bam be tle, kurz. Skrzy pecz-
ki, cza pecz ki, de secz ki, owiecz ki, chod) cie w ta -
ny ko cha necz ki! Che$ mo% ski, jak wspo mi na Gór -
ska – uwiel bia$ za ba wy s$ow ne („Ma eter linck 
– ma te rac, pa le ta – pa tel nia, Ba de ni – Se ma de ni”).
By$ ar ty st# – dziec kiem urze czo nym cu dow no "ci#
"wia ta. Prze bie ra$ si! za dzia da – lir ni ka i w! dro-
wa$ od wsi do wsi. Po chy la$ si! nad ga $#z k# i p$a-
ka$. Wy ru sza$ na wie lo dnio we wy pra wy. By$ zu pe$-
nie po za kon wen cj#. Nie zda je my so bie spra wy, co
zna czy $o w tam tych cza sach by( po za kon wen cj#
usta lo n# przez la ta za twar dzia $e go ma lar stwa aka-
de mic kie go. Ma lo wa( te ma ty nie ak cep to wa ne – gru-
be ru mia ne ba by i kun dla na $# ce. 

Kie dy si! ju' wyj dzie na mro) ny "wit z tej za-
ba wy, z te go dwor ku – wi dzi si! rów ni n!. Za-
miast ru chu, spl# ta nia, jar mar ków, t! ten tu
i uprz! 'y – ci sza. Skom pli ko wa nie za mie nia si!
w li ni!. I ju' nie ma 'ar tów. Prze strze% i k$u cie
w ser cu. S# ta kie je go ob ra zy. Kre cha – wy-
kres – znak nie sko% czo no "ci. Che$ mo% ski – mi -
styk, szu ka j# cy ca$ ko wi te go po ro zu mie nia z na-
tu r#. To ju' nie s# ob ra zy, to mo dli twa. Wszyst ko
uprosz czo ne. Li nia ho ry zon tu, pla ma s$o% ca. Jak-
by si! je cha $o po ci# giem przez nie sko% czo n#
rów ni n! i my "la $o o ca $ym swo im 'y ciu.

My"l roz ta pia si! w wi dze niu, a wi dze nie jest
my "l#. Zwa li sta syl wet ka ma la rza, dzi ku sa,
dzia da tra ci kon tu ry, za mie nia si! w ob $ok, nik-
nie w ja sno "ci mi! dzy nie bem a zie mi#.

WOJCIECH+GRABOWSKI

Jó zef Che$ mo% ski
Jó zef Che! mo" ski „Dwo rek w zmierz chu zi mo wym”, 1906 lub 1907

KOLEKCJA 
MALARSTWA+

POLSKIEGO
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akie to py ta -
nia? Naj wa! -

niej sze do ty czy ro li au to ry te tu w dzi siej -
szym "wie cie. Czy au tor s#yn nych
fe lie to nów, na któ rych wy cho wa #a si$
nie ma #a cz$"% pol skiej in te li gen cji, mo -
!e dzi" na no wo sta% si$ mi strzem i na -
uczy cie lem? Czy lek tu ra je go ksi& !ek sta -
no wi% b$ dzie je dy nie mi #& roz ryw k$
i wspo mnie nie tam tych, od le g#ych ju!
lat? Mo !e z przy jem no "ci& po sta wi my je
na pó# ce i b$ dzie my ogl& da% ni czym ar -
cha icz n&, etru sk& wa z$? Czy po trze bu -
je my dzi" lu dzi non kon for mi stycz nych,
ale otwar tych i s#u cha j& cych swo ich
ide owych prze ciw ni ków, lu dzi, któ rzy
wie rz& w wa g$ s#ow ne go, in dy wi du al ne -
go wy st& pie nia, wie rz& w pro test wy po -
wie dzia ny z u!y ciem me ry to rycz nych ar -
gu men tów i nie sto su j& ar gu men tów
„ad per so nam”, po nad to w ich my "le niu
pa nu je nie „uro cze” po mie sza nie ma te -
rii, a ra cjo nal ny, ja sny i lo gicz ny wy wód?
Czy ta ka po sta wa mo !e jesz cze by% dla
ko go" kom pa sem, bo mod na to ona bez
w&t pie nia dzi" nie jest.

Ko lej ne ju!, po nie d#u gim cza sie, bo
je dy nie kil ku na stu lat, wzno wie nie dzie#
Ste fa na Ki sie lew skie go, w tym je go
s#yn nych fe lie to nów – tym ra zem przez
wy daw nic two Pru szy' ski i Spó# -
ka – chcia #o by si$ od czy ta% z nu t& opty -
mi zmu, i! by% mo !e za po trze bo wa nie
na Ki sie la jed nak na dal ist nie je. 

Na pó# ki ksi$ gar' tra fi# naj pierw au -
tor ski zbiór fe lie to nów pi sa nych spe cjal -
nie na oko licz no"% "wi&t Bo !e go Na ro -
dze nia, a na st$p nie dwa to my ze bra ne.
Ki siel by# fe lie to ni st& „Ty go dni ka Po -
wszech ne go”. Z tym cza so pi smem
wspó# pra co wa# od 1945 ro ku, a! do po -
cz&t ku lat dzie wi$% dzie si& tych. Two rzy#
ma #e for my pu bli cy stycz no -li te rac kie
z ty go dnia na ty dzie' z nie wiel ki mi, jak
na ten od ci nek cza su, prze rwa mi przez,

bez ma #a, pi$% dzie si&t lat. Uka zy wa #y si$
w cy klach, ko lej no: „Pod w#os”, „(o pa -
t& do g#o wy”, „Gwo) dzie w mó zgu”,
„G#o w& w "cia ny”, i „Bez do gma tu” i to
w#a "nie owe tek sty opu bli ko wa ne
na ostat niej stro nie wspo mnia ne go ka -
to lic kie go pe rio dy ku wy pe# nia j& ka! dy
tom fe lie to nów.

Tom I „Rze czy ma #e” za wie ra fe lie to -
ny pu bli ko wa ne w la tach 1945-1953,
a „100 ra zy g#o w& w "cia ny” to zbiór tek -
stów dru ko wa nych w la tach 1945 – 1971
uzu pe# nio ny o kil ka na "cie za trzy ma -
nych przez cen zu r$. O za war to "ci pierw -
sze go, jak i dru gie go to mu de cy do wa#
sam au tor, z tym, !e w przy pad ku
„100xg#o w& w "cia ny” wy daw nic two
zde cy do wa #o si$ tom nie co uszczu pli%,
ale je dy nie o te fe lie to ny, któ re ju! po -
ja wi #y si$ w „Rze czach ma #ych”. 

Po ko le niu, któ re roz po czy na #o lek -
tu r$ Ty go dni ka Po wszech ne go od je -
go ostat niej stro ny, sa mej po sta ci
przed sta wia% nie trze ba, ale m#od -
szym czy tel ni kom war to przy po mnie%,
i! by# Ste fan Ki sie lew ski (1911-1991)
bez w&t pie nia jed n& z naj cie kaw szych
i naj barw niej szych po sta ci w po wo jen -
nej Pol sce. Cz#o wiek o nie zwy kle
sze ro kich za in te re so wa niach, po wie -
dzie li by "my: i"cie re ne san so wy, w do -
dat ku ka! de ze swych pól za in te re so -
wa' ob fi cie upra wia j& cy. Li te ra tem by#
wszech stron nym. Pi sa# po wie "ci oby -
cza jo we, po li tycz ne, kry mi nal ne; re -
cen zje li te rac kie i mu zycz ne; upra wia#
po wa! n& pu bli cy sty k$, ale w po -
wszech nej czy tel ni czej "wia do mo "ci
ist nie je przede wszyst kim ja ko mistrz
fe lie to nu. 

Fe lie to ny Ki sie la nie#a two jest ob j&%
jed nym okre "le niem, nie mia #y jed no li -
te go cha rak te ru. Gdy by jed nak przy sz#o
je ja ko" do okre "li%, mo! na by za pro po -
no wa% na zw$: po li tycz no -kul tu ral no -

-spo #ecz no -li te rac ko -fi lo zo ficz ne. Fe -
lie ton Ki sie la jest, po dob nie jak je go dia -
ry stycz ne pi sa nie, „prze two rzo n& li te rac -
ko co dzien no "ci&” i po dob nie jak ca #a
je go twór czo"% pi sar ska, za war ty mi$ dzy
re pre zen ta cj& rze czy wi sto "ci a li te ra tu -
r&. W#a "nie dzi$ ki zro zu mie niu sub tel -
nej rów no wa gi mi$ dzy fak to gra ficz n&
i li te rac k& stro n& fe lie to nu Ste fan 
Ki sie lew ski sta# si$ mi strzem te go 
ga tun ku.

czym przez to pó# wie ku w fe lie -
to nach pi sa#? Naj pro "ciej by #o by

za cy to wa% sa me go au to ra, któ ry !ar to -
bli wie wy li cza#: „o mu zy ce, o ma lar -
stwie, o li te ra tu rze, o po li ty ce, o spo #e -
cze' stwie, o mu chach, o gra biach,
o per so na liach, o "wi$ tach, o eko no mii,
o po dró !ach, o ko la bo ra cji, o czyn nym
non sen sie, o mo ral no "ci, o przy ro "cie
na tu ral nym, o Wie chu, o po wsta niach,
o wie rze, o so cja li zmie, o Sta' czy -
kach, o hi sto rii, o je) dzie na ro we rze,
o fil mie, o spo rcie, o g#u po cie, o czy stej
for mie, o emi gra cji, o Paw le Hert zu,
o pi wie, o mah jon gu, o kry ty ce, o gra -
j& cych sza fach, o de mo kra cji, o to ta li -
zmie…”

Ró! no rod no"% te ma tów, ja k& po dej mu -
je, jest nie mie rzal na, ale gdy wczy ta my
si$ g#$ biej, od ra zu zwra ca na sz& uwa g$
fakt, i! w za sa dzie po ru sza my si$ ju!
w znacz nie za w$ !o nym kr$ gu, w kil ku
g#ów nych p#asz czy znach: wo kó# na ro du,
je go hi sto rii, uwa run ko wa' geo po li -
tycz nych, eko no mii, co dzien ne go funk -
cjo no wa nia w Pol sce Lu do wej, a tak !e
kul tu ry, ale przede wszyst kim – cz#o wie -
ka – jed nost ki uwi k#a nej w ko niecz no"%
funk cjo no wa nia w szpo nach sys te mu.
Na szczy cie pi ra mi dy jest na to miast po -
li ty ka. To g#ów ny bo ha ter fe lie to nów; na -
wet je "li Ki siel pi sze o mu zy ce czy li te -
ra tu rze – pi sze o po li ty ce. 

MONIKA 
WISZNIOWSKA

Py ta nie to, któ re no ta be ne jest pa ra fra z! ty tu "u s"yn ne go ese ju na pi sa ne go
przez Ste fa na Ki sie lew skie go, nie wy da je si# by$ dzi siaj je dy nie py ta niem re -
to rycz nym. Jak pusz czo ne w ruch kost ki do mi na, po ko lei uru cha mia la wi n#
ko lej nych py ta%, naj cz# &ciej ta kich, któ re nie bez przy czy ny, do&$ cz# sto po -
ja wia j! si#, gdy mo wa o wy bit nej po sta ci z na sze go li te rac kie go pan te onu.

Komu (dzisiaj)
potrzebny
jest Kisiel?

J

O

Ste fan Ki sie lew ski, Fe lie to ny. Tom 1,
Rze czy ma !e, Wy daw nic two Pró szy% ski i S -ka,
War sza wa 2013.
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Owa roz ma ito!" po dej mo wa nych te -
ma tów jest przede wszyst kim od bi ciem
wszech stron nych za in te re so wa# i pa sji
Ki sie la, ale nie je dy nie. Ma j$c !wia do -
mo!" %y cia w cza sie hi sto rycz nym 
– szcze gól nym, chcia& opi sa" ota cza j$ -
c$ go rze czy wi sto!" ze wszel kich mo% -
li wych per spek tyw, w ca &ej jej wie lo -
aspek to wo !ci, nie wy &$ cza j$c ta kich
te ma tów jak sport czy go spo dar ka. Ró% -
no rod no!" for mal na da wa &a mo% li wo!"
wy ra %e nia w&a snej, pi sar skiej in dy wi du -
al no !ci. Cho" in dy wi du ali st$ by& Ki siel
bez w$t pie nia, to czy ta j$c fe lie to ny dzi -
siaj, uwa g' zwra ca my na jak %e „sta ro -
!wiec k$” ju% dzi! po sta w', po le ga j$ c$
na nie epa to wa niu swo im „ja”. Cho" ga -
tu nek fe lie to nu ob li gu je do pi sa nia
w pierw szej oso bie, to oso bi sty cha rak -
ter nie jest tu pro jek to wa ny, ni gdy nie
sta je si' ce lem ani fe lie to ni stycz nej,
ani zresz t$ %ad nej in nej twór czo !ci au -
to ra Rze czy ma !ych. Spra wy pry wat ne
za wsze ust' po wa &y miej sca tym wa% niej -
szym, pu blicz nym i &$ czy &y si' nie ro ze -
rwal nie w je den twór czy pro jekt, ja kim
by &o da wa nie oso bi ste go !wia dec twa. 

ie wszyst kie fe lie to ny Ki sie la prze -
trwa j$ pró b' cza su. Wie le z nich

jest bar dzo g&' bo ko za nu rzo nych w PRL -
-owskiej ak tu al no !ci i bez ob ja !nia j$ cych
przy pi sów trud no je dzi! roz szy fro wa".
Jed nak %e nie brak w do rob ku Ste fa -
na Ki sie lew skie go ta kich, któ re nic nie
stra ci &y na swej ak tu al no !ci. Znacz nie
wi' cej mo %e my ich od na le(" w to mie
„Rze czy ma &e”: (Hi sto ria tub ki z kle jem,
O ide a!y ma !e, O dziw no "ci i zwy czaj no -
"ci, sza chow ni ca idi bel, bu fet kul tu ral -
ny, #y cie jest jak ro wer, do zor cy ru pie ciar -
ni po szu ki wa ni) – wy mie niam je dy nie te,
do któ rych sa ma naj ch't niej wra cam,
a w „100xg&o w$ w !cia ny”: Czy skrom -
no"$ prze sta !a by$ cno t%, Ro la mó zgu
i dia be!, S!o wa, s!o wa, s!o wa…, – to je -
dy nie kil ka, któ re i dzi! war to czy ta" ze
wzgl' du na ich po nad cza so w$ wy mo w'.
Uni wer sa lizm tych fe lie to nów za sa dza si'
na dwóch fun da men tach: pre zen to wa nej
po sta wie au to ra, któ r$ tu na zwa &a bym iro -
nicz no -fi lo zo ficz n$ i ich li te rac kiej !wiet -
no !ci. Naj cz' !ciej przy wo &y wa na, ja ko
ar cy dzie &o, jest Hi sto ria tub ki z kle jem.
Ten fe lie ton z1952 ro ku z po zo ru opo wia -
da o tym, jak to na sze mu bo ha te ro wi za -
tka &a si' tu ba z kle jem i o nie ko# cz$ cych
si', bez na dziej nych pró bach jej ode tka -
nia. Fe lie ton ten mo% na od czy ty wa"
na wie lu po zio mach. Jest kry ty k$ 
funk cjo no wa nia go spo dar ki w wer sji 
so cja li stycz nej, pró b$ uka za nia funk cjo -
no wa nia spo &e cze# stwa w sy tu acji „za -
mkni' cia”, gdzie %a den ofi cjal ny „otwór”
%ad nym de fac to otwar ciem nie by&,
a spo &e cze# stwo mo g&o „wy chy la" si' je -
dy nie nie le gal ny mi otwo ra mi”, jest wi'c
nie zwy kle cel n$ me ta fo r$ nie -funk cjo no -
wa nia sys te mu. Po nad to jest tak %e fi lo -
zo ficz n$ opo wie !ci$: „Je !li je ste! zdol -
ny, to je ste! brzyd ki, je !li je ste!
przy stoj ny, to je ste! nie zdol ny, je !li je -
ste! i przy stoj ny, i zdol ny, to nie masz

cza su, a je !li masz czas, to znów nie masz
pie ni' dzy. Je !li za! je ste! i zdol ny,
i przy stoj ny, a tak %e masz czas i pie ni$ -
dze, to wte dy wy bu cha woj na i g&u pi Hi -
tler zwa la ci si' na &eb na d&u gie sze!" lat,
a gdy Hi tle ra dia bli wresz cie bio r$, oka -
zu je si', %e! ju% sta ry i na nic nie masz
ocho ty. […] A mi mo to ka% dy, na wet
na &o %u !mier ci, pa li si' do %y cia – ja te%.
Nie po praw ni gra cze nie tra c$ na dziei, %e
do ku pi$ do ko lo ru, ba – do po ke ra.
Prze cie% to nie jest nie mo% li we – wo &a -
j$, i na wet sty gn$ ca, pó& tru pia r' ka wy -
ci$ ga si' jesz cze po kar t'. Istot nie: nie -
mo% li we nie jest, a wi'c – pró buj cie – i ja
z Wa mi.”
)wiat, w któ rym przy sz&o Ki sie lo wi

%y", nie ja wi& mu si' ja ko przy ja zny,
wi'c wro go!" je go ni we lo wa& au tor
hu mo rem. Hu mor jest bez w$t pie nia
ogrom n$ war to !ci$ tek stów Ki sie la.
Jest ma gne sem przy ci$ ga j$ cym do ich
lek tu ry sze ro kie kr' gi czy tel ni cze. Ja -
ki to hu mor? Po li fo nicz ny. Zda rza si'
za rów no hu mor do bro dusz ny, po god ny,
opty mi stycz ny, hu mor ze sta wia ny z %ar -
tem, aneg do t$, twór czo zmo dy fi ko wa -
nym bon mo tem. Cz' sto kro" naj po wa% -
niej sze dy wa ga cje s$ prze pla ta ne
dow ci pa mi: „Pies, co du %o szcze ka, ma -
&o mle ka da je”, „trze ba z %y wy mi na -
przód i!", nie… w li!", „Pro sz' ma &$
czar n$” – po wie dzia& wódz lu do %er -
ców”, „Wiesz, ten Ga& czy# ski !wiet nie
pi sze”. „A o czym pi sze?”. „Te go nie pi -
sze”. i ci$ gle sie bie stro fo wa&: „trze ba
raz na za wsze sko# czy" z hu mo rem
i wzi$" si' do rze czy !wia ta te go ca& -
kiem po wa% nie. Tyl ko %e mo %e wte dy
b' dzie to do pie ro na praw d' !miesz ne.”
Te go ro dza ju hu mor mia& w so bie co!
z re ak cji obron nej, by& „roz bra ja niem”
tam tej rze czy wi sto !ci. Mia& przede
wszyst kim sta no wi" prze ciw wa g' dla
sche ma tycz no !ci i pa te tycz no !ci ofi cjal -
ne go j' zy ka ów cze snej pra sy, mia&
w ogl$d sza rej rze czy wi sto !ci wnie!"
nie co bar wy, ra do !ci.

isiel za pi sa& wie le nie spraw dzo -
nych dia gnoz i prze po wied ni,

z pew no !ci$ jed nak nie stra ci &o na ak tu -
al no !ci je go prze ko na nie, %e na sza, za -
chod nia cy wi li za cja za sa dza si' na war -
to !ciach, któ rych trze ba z de ter mi na cj$
bro ni". Dla Ki sie la pol ska kul tu ra by &a
tej cy wi li za cji nie zby wal n$ cz' !ci$,
uwa %a& j$ za gwa ran ta oso bi stej wol no -
!ci i god no !ci jed nost ki i uwa %a&, i% na -
le %y jej bro ni" przed wszel ki mi li kwi da -
tor ski mi za p' da mi.

By& przez ca &e swo je %y cie wier ny
tym sa mym war to !ciom. O ja kie kru -
szy& ko pie? Hu ma nizm i pa cy fizm, ra -
cjo na lizm i li be ra lizm i – oczy wi -
!cie – wol no!". Po strze ga& wy mie nio ne
war to !ci ja ko moc no w XX wie ku nad -
we r' %o ne. Nie bez ra cji uzna wa& je
za atry bu ty ga sn$ ce go !wia ta. Sam wy -
my !li& na zw' dla w&a sne go, jak pi sa&,
sys te mu fi lo zo ficz ne go obej mu j$ ce go
za si' giem wszyst kie dzie dzi ny %y cia
ludz kie go z po li ty k$, eko no mi$, kul -
tu r$, sztu k$ i spor tem na cze le: ki sie -
lizm. Po la tach sil nie zro s&o si' to okre -
!le nie z je go au to rem, ale w nie co
in nym zna cze niu. Ki sie lizm za cz$&
by" poj mo wa ny ja ko sy no nim spo so -
bu za cho wa nia au ten tycz no !ci, od -
r'b no !ci i bez in te re sow no !ci du cho -
wej; wal ki z g&u po t$ i ab sur dem;
obro n$ rze czy naj prost szych, sa mej
sub stan cji ludz kie go ist nie nia; po -
chwa &$ zdro we go roz s$d ku i trze( we -
go my !le nia, a w okre sie de wa lu acji
s&ów – obro n$ ich praw dzi we go zna -
cze nia. 

Chcia& za po bie ga" ka stra cji in te lek tu
do ko ny wa nej na m&o dym po ko le niu
i mar two cie umy s&o wej spo &e cze# stwa,
wi'c uczy& obo wi$z ku w$t pie nia, kry ty -
cy zmu i to le ran cji. Uczy& my !le nia.
W !wie cie, któ ry ob ser wo wa&, wi dzia&
do oko &a sie bie lu dzi, któ rzy pod da ni me -
cha ni zmom otu ma nia nia na ro du, po pa -
da li w ja ki! „umy s&o wy le targ”. Ni cze -
go nie po strze ga& ja ko wi'k sze go
za gro %e nia ni% bez my!l no !", a co za tym
sz&o, bra ku ja kie go kol wiek kry tycz ne go
my !le nia. „Lu dzie my !l cie, my !l cie,– a%
wam g&o wa p'k nie” – na wo &y wa& z fe -
lie to no wych szpalt.

Cza sa mi pró bu j' so bie wy obra zi", co
by nam po wie dzia& dzi siaj? Jak opi sy -
wa& by t' na sz$ po gma twa n$, pe& n$
sprzecz no !ci wspó& cze sno!"? Tak bar -
dzo bra ku je nam ta kich cel nych ob ser -
wa cji rze czy wi sto !ci, ta kiej umie j't no -
!ci wy &u ski wa nia w niej wszel kich
ab sur dów. Epo ka ab sur dów, cho" prze -
bra &a si' w in ny ko stium, prze cie% nie
ode sz&a. Jak bar dzo przy da& by nam si'
dzi! kto!, kto g&u po t' po tra fi na zwa"
po imie niu, i kto nie stru dze nie przy po -
mi na& by o ist nie niu pod sta wo wych dla
in te lek tu ali stów war to !ci: obo wi$z ku
kry tycz ne go my !le nia, sprze ci wia nie si'
tzw. „stad ne mu my !le niu” ale tak %e
wier no !ci w&a snym prze ko na niom, i to -
le ran cji dla ina czej my !l$ cych. 

!
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– Pa nie pro fe so rze pa cjen -

ci gu bi! si" w na zew nic twie co -

raz to w"# szych spe cja li za cji.

Po tocz nie po s$u gu je my si" na -

zw! la ryn go lo gia, tym cza sem

co raz cz" %ciej s$y szy my o oto -

la ryn go lo gach, oto ry no la ryn -

go lo gach… wy ja %nij my wi"c
te za wi $o %ci. 

– Ge ne ral nie po s!u gu je my
si" uprosz czo n# na zw#: la ryn -
go lo gia, w ra mach któ rej mie -
$ci si" roz po zna wa nie i le cze nie
cho rób no sa, uszu, krta ni, gar -
d!a oraz po zo sta !ych na rz# dów
g!o wy i szyi. Cz!o ny po prze dza -
j# ce po tocz ny ter min od no sz#
si" do po szcze gól nych na rz# -
dów i ich cz" $ci, któ rych na zwy
po cho dz# z j" zy ków !a ci% skie -
go lub grec kie go. Przy k!a do wo
!a ci% skim od po wied ni kiem krta -
ni jest la rynx, po grec ku cz" $ci
ucha to oros, no sa – ry nos itd.
Nie s# dz", aby zna jo mo$& tych
szcze gó !o wych nazw by !a nie -
zb"d na. Naj cz" $ciej pa cjen ci
tra fia j# do ga bi ne tów oto la ryn -
go lo gicz nych. W ob r" bie za in -
te re so wa% tej spe cja li za cji znaj -
du je si" tak 'e chi rur gia
gru czo !ów $li no wych, j" zy ka,
za tok obocz nych no sa. La ryn -
go lo dzy wy ko nu j# rów nie' za -
bie gi en do sko po we za tok przy -
no so wych, krta ni, prze !y ku
i gór nych dróg od de cho wych
a tak 'e zaj mu j# si" chi rur gi#
szcz" ki, chi rur gi# twa rzo czasz -
ki, chi rur gi# re kon struk cyj n#,
roz po zna j# i le cz# po wi k!a nia
scho rze% uszu i zmian pa to lo -
gicz nych w ob r" bie szyi. 
W du 'ym skró cie mo' na wi"c
po wie dzie&, 'e wspó! cze sna la -
ryn go lo gia to chi rur gia g!o wy
i szyi oraz wy ni ka j# cych st#d
po wi k!a% we wn#trz czasz ko -
wych, któ rych (ró d!o tkwi
w twa rzo czasz ce, uszach czy szyi. 

– Co raz cz" %ciej s$y szy my o la ryn go -

lo gicz nej on ko lo gii?

– To praw da. Cho rób no wo two ro wych
jest co raz wi" cej. Naj cz"st szy mi scho rze -
nia mi s# no wo two ry ja my ust nej, gar d!a,
krta ni, $li nia nek, uszu, twa rzo czasz ki
i nie ste ty przy pad ków tych przy by wa,
po nie wa' s# one wy ni kiem od dzia !y wa nia
czyn ni ków ry zy ka po cho dze nia ze wn"trz -
ne go, ta kich jak pa le nie ty to niu, nad u'y -
wa nie al ko ho lu…

– To nie s! no we za gro #e nia…

– To praw da, 'e pa le nie ty to niu czy nad -
u'y wa nie wy so ko pro cen to we go al ko ho lu
nie jest zja wi skiem no wym, ale s# dz", 'e
znacz nie ob ni 'y! si" wiek osób si" ga j# cych
po u'yw ki, w tym tak 'e po nar ko ty ki i st#d
tak du 'a pro gre sja za cho ro wa% na no wo -
two ry. 

– Pod niós$ si" te# znacz nie po ziom dia -

gno sty ki.

– Nie ule ga w#t pli wo $ci, naj lep szym
przy k!a dem mo 'e by& po st"p tech no lo gicz -
ny w dzie dzi nie en do sko pii, któ ra ogrom -

nie u!a twia dia gno sty k" a jed no cze $nie
znacz ne ogra ni cza ko niecz no$& ko rzy sta -
nia z tra dy cyj nych ba da% ra dio lo gicz -
nych. Wpro wa dze nie me tod ob ra zo wych
do dia gno sty ki np. to mo gra fii re zo nan su
ma gne tycz ne go, czy po zy to no wej to mo -
gra fii emi syj nej w spo sób istot ny u!a twia
dia gno sty k" oraz po zwa la na usta le nie w!a -
$ci wej te ra pii i mo ni to ro wa nia. Dzi" ki za -
sto so wa niu no wo cze snych uk!a dów
optycz nych mo' na ob ser wo wa& nie do st"p -
ne dla bez po $red niej oce ny wzro ko wej
wn" trza dróg od de cho wych, no sa, krta ni,
ucha, za tok itp. Wy ko rzy sta nie fi be ro sko -
pu umo' li wia dia gno zo wa nie ra ka no so -
gar d!a. Ogrom nie po moc ne s# tak 'e efek -
ty ba da% w za kre sie bio lo gii mo le ku lar nej.
Nie oce nio ne s# in for ma cje, któ rych do star -
cza nam ana li za mar ke rów. Sto so wa nie no -
wo cze snych tech no lo gii wy ko rzy stu j# -
cych me to dy bio lo gii mo le ku lar nej ma
przed so b# ogrom n# przy sz!o$& za rów no
w dzie dzi nie dia gno sty ki jak i le cze nia. 

– W ja ki spo sób wie dza o mar ke rach

u$a twia le cze nie?

– Ana li za za cho wa nia si"
mar ke rów po zwa la na wcze sne
wy kry cie no wo two rów a tak 'e
na okre $le nie stop nia ich z!o $li -
wo $ci i agre syw no $ci. Umo' li -
wia rów nie' mo ni to ro wa nie
le cze nia cho ro by no wo two ro -
wej i in for mu je o gro '# cych po -
wi k!a niach i ewen tu al nym ry -
zy ku wzno wy. 

– Ob raz dzi siej szej me dy -

cy ny jest nie jed no rod ny.

Z jed nej stro ny s$y szy my

o „re wo lu cyj nych” zmia nach,

sto so wa niu no wo cze snych

tech no lo gii, z dru giej – wci!#
tor pe do wa ni je ste %my pro -

ble ma mi, z któ ry mi bo ry ka

si" s$u# ba zdro wia. 

– Nie mal w ka' dym przy -
pad ku o sku tecz no $ci le cze nia
de cy du je czas. Skró ce nie
do mi ni mum okre su od mo -
men tu po ja wie nia si" pierw -
szych ob ja wów, po sta wie nia
dia gno zy do usta le nia od po -
wied niej te ra pii jest pod sta w#
po wo dze nia wal ki z cho ro b#.
Tym cza sem ju' na wst"p nym
eta pie za czy na si" pro ces ocze -
ki wa nia, cze ka si" na pod sta -
wo we ba da nia ty pu re zo nans
ma gne tycz ny, czy to mo gra fia
kom pu te ro wa, cze ka si" tak 'e
w wie lo mie si"cz nych ko lej -
kach do ra dio te ra pii, za rów no
pier wot nej jak i po ope ra cyj nej.
Nie za wszyst ko mo' na ob wi -
nia& sys tem. Pa cjen ci tak 'e
zwle ka j# z wi zy t# u le ka rza,
mi mo nie po ko j# cych do le gli -
wo $ci a le ka rze ro dzin ni, w ge -
stii któ rych po zo sta je pod sta -
wo wa dia gno sty ka, ma j# zbyt
ma !e do $wiad cze nie z za kre su
on ko lo gii, aby w od po wied nim
mo men cie skie ro wa& pa cjen -
ta do spe cja li sty, by wa wi"c, 'e
tra fia j# oni do nas z bar dzo za -

awan so wa n# cho ro b# no wo two ro w#, zda -
rza si", 'e na po moc jest ju' za pó( no. Nic
nie da dz# naj no wo cze $niej sze tech no lo gie
i me dycz ne re wo lu cje je $li za wie dzie or -
ga ni za cja pra cy, zdro wy roz s# dek i sa mo -
$wia do mo$& pa cjen tów. 

– Sa mo %wia do mo%& cz" sto my li my

z sa mo le cze niem. Ch"t niej za gl! da my

do In ter ne tu, czy s$u cha my re klam za -

chwa la j! cych naj sku tecz niej sze ogól no -

do st"p ne le ki, ni# ko rzy sta my z po rad

le ka rza. 

– Na skut ki nie trze ba d!u go cze ka&.
Ka' dy ro dzaj pro fi lak ty ki jest cen niej szy
ni' le cze nie. St#d nasz apel do $rod ków
ma so we go prze ka zu o in for mo wa nie i na -
g!a $nia nie za gro 'e% ini cju j# cych cho ro by. 

– Ni ko go ju# dzi% nie dzi wi apa rat s$u -

cho wy, znacz nie pod no sz! cy kom fort lu -

dzi ma j! cych pro ble my ze s$u chem.

Ko lej n! re wo lu cj! we wspó$ cze snej oto -

la ryn go lo gii s! im plan ty. 

– W na szej kli ni ce wy ko nu je my ope ra -
cje re kon struk cyj ne uszu, któ re mó wi#c
bar dziej ob ra zo wo s# za bie ga mi na pra wia -

Rozmowa z profesorem dr. hab. nauk medycznych 
JANEM PILCHEM, 

laryngologiem Szpitala Klinicznego w Katowicach 

Rozs#dek 
– lek bez recepty
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j! cy mi ucho "rod ko we, czy li miej sce,
gdzie na st! pi #o prze rwa nie trans mi sji
d$wi% ku do ucha we wn%trz ne go. Roz wój
im plan to lo gii umo& li wia nor mal ne funk -
cjo no wa nie wszyst kim za rów no do ro -
s#ym jak i dzie ciom cier pi! cym na g#% bo -
ki nie do s#uch od bior czy, g#u cho t% na by t!
lub wro dzo n!. Im plant "li ma ko wy jest
elek tro nicz n! pro te z! na rz! du s#u chu, któ -
ra sty mu lu je za ko' cze nie ner wu s#u cho we -
go u pa cjen tów z obu stron n! g#u cho t! lub
obu stron nym g#% bo kim nie do s#u chem. In -
n! me to d! jest wsz cze pia nie im plan tów
pnio wych, któ re mo co wa ne s! w pniu mó -
zgu i sty mu lu j! bez po "red nio umiesz czo -
ne tam j! dra ner wu s#u cho we go. Te go ty -
pu za bie gi wy ko nu je si% u pa cjen tów
z obu stron nym ca# ko wi tym uszko dze -
niem ner wów s#u cho wych, b% d! cym
na przy k#ad na st%p stwem gu za ner wu s#u -
cho we go. Przy wra ca nie lu dziom g#u chym
lub nie do s#y sz! cym kon tak tu ze "wia tem
d$wi% ków, szcze gól nie dzie ciom, jest nie -
zwy kle wa& ne ze spo #ecz ne go punk tu wi -
dze nia, za pew nia im nor mal ny roz wój in -
te lek tu al ny, po zwa la na funk cjo no wa nie
w &y ciu spo #ecz nym. Im plan ty to ogrom -
na zdo bycz me dy cy ny a im plan to lo gia jest
na uk! nie zmier nie roz wo jo w!.

– Wie dza o ne ga tyw nych skut kach ha -

!a su zda je si" by# ogól no do st"p na a jed -

nak s!u cha nie bar dzo g!o $nej mu zy ki

przez s!u chaw ki jest mo d% nie tyl ko nie -

prze mi ja j% c% ale sta le na si la j% c% si".
Obec ne po ko le nie nie bez po wo du na -

zwa no po ko le niem mp3.

– To s! za cho wa nia tok sycz ne. Ha #as po -
wo du je uszko dze nie ko mó rek rz% sa tych "li -
ma ka, któ rych wy pust ki two rz! nerw s#u -
cho wy, prze wo dz! cy im pul sy ner wo we
do tych cz% "ci mó zgu, któ re s! od po wie -
dzial ne za s#y sze nie. Uszko dze nie to
w kon se kwen cji pro wa dzi do upo "le dze -
nia s#u chu. Szcze gól nie nie bez piecz ne s!
nie wiel kie, wk#a da ne g#% bo ko do ucha s#u -
chaw ki, dzi% ki któ rym d$wi% ki do cie ra j!
bez po "red nio do ucha "rod ko we go po wo -
du j!c uszko dze nie s#u chu. 

– Czy to s% zmia ny nie od wra cal ne?

– W za le& no "ci od stop nia uszko dze nia
ko mó rek, któ rych nie da si% od two rzy(
zmia ny te s! nie od wra cal ne. W naj lep szym
wy pad ku do pro wa dza j! do za k#ó ce nia
od bio ru d$wi% ków, nie do s#u chu, w skraj -
nych przy pad kach do ca# ko wi tej utra ty s#u -
chu. Po zo sta #e ró& ne for my nie do s#u chów
od bior czych wy ma ga j! za opa trze nia or to -
pe dycz ne go, czy li od po wied nio do bra ne -
go apa ra tu s#u cho we go. Naj lep szym apa -
ra tem jest ten, w któ rym pa cjent czu je si%
naj le piej. Nie po pa daj my jed nak w prze -
sa d%, s#u cha nie mu zy ki przy po mo cy s#u -
cha wek jest oczy wi "cie mo& li we, ale
pod wa run kiem roz s!d ne go z nich ko rzy -
sta nia. Roz s!d ne go to zna czy przede
wszyst kim usta wie nie od po wied nie go na -
t% &e nia d$wi% ku, czy li nie prze kra cza j! ce -
go dzie wi%( dzie si% ciu de cy be li, trze ba
tak &e pa mi% ta( o ko niecz nych prze rwach
w s#u cha niu. Z mo da mi nie ste ty tak by wa,
&e zwy kle pa nu j! wbrew roz s!d ko wi.
Ko rzy sta nie ze s#u cha wek jest wy god ne
a cza sa mi wr%cz nie zb%d ne, we wszyst kim
jed nak ko niecz ny jest umiar. Ja ko"( sprz% -

tu jest tak &e bar dzo wa& na. Co po win no
nie po ko i(? Sy gna #em ostrze gaw czym jest
po ja wie nie si% po zdj% ciu s#u cha wek szu -
mu w uszach. Prze kro cze nie ba rie ry bez -
pie cze' stwa ob ja wia si% de kon cen tra cj!,
wzmo &o n! po bu dli wo "ci! ner wo w!, roz -
dra& nie niem a na wet za bu rze nia mi w uk#a -
dzie ser co wo -na czy nio wym…

– Sko ro mo wa o mo dzie, ko lej nym

zja wi skiem, któ re za pa no wa !o w$ród

m!o dzie &y, a na wet ma !ych dzie ci s% kol -

czy ki w naj dziw niej szych miej scach:

w uszach, w no sie, na j" zy ku…

– To rze czy wi "cie wi dok wr%cz po -
wszech ny. Ozdo by mo co wa ne w ró& nych
cz% "ciach cia #a s! jed nak in tru za mi, prze -
ciw ko któ rym or ga nizm si% bun tu je. Kol -
czy ko wa nie to ro dzaj im plan to wa nia, wy -
ma ga wi%c ogrom nej ostro& no "ci,
po cz!w szy od za cho wa nia w#a "ci wej ste -
ryl no "ci pod czas za bie gu prze k#u wa nia
a sko' czyw szy na ma te ria le, z któ re go wy -
ko na ne s! kol czy ki. Ka& da in ge ren cja
bu dzi od po wied$ or ga ni zmu. Pierw szym
ob ja wem jest za zwy czaj stan za pal ny.
Ko lej ne po ja wia j! si% znacz nie pó$ niej,
szcze gól nie w wy ni ku d#u go trwa #e go od -
dzia #y wa nia na or ga nizm przy pad ko wo do -
bra nych sto pów me ta li. Do rzad ko "ci na -
le &! kol czy ki wy ko na ne z obo j%t nych dla
or ga ni zmu z#o ta czy pla ty ny a naj cz% "ciej
sto so wa ne s! sto py za wie ra j! ce du &! ilo"(
ni klu, me ta li ci%& kich, ich dzia #a nie jest bar -
dzo nie bez piecz ne i pro wa dzi do re ak cji
tok sycz nych, mo g! cych ini cjo wa( cho ro -
by no wo two ro we.

– Za pew ne nie da j%c &ad nych sy -

gna !ów.

– Do cza su. Cia #o ob ce na przy k#ad
w no sie, na rz! dzie szcze gól nie czu #ym,
mu si wzbu dza( re ak cj% or ga ni zmu. Ka& -
de uszko dze nie cia #a jest punk tem zmniej -
szo nej od por no "ci. Dziu ra wie nie j% zy ka po -
wo du je ró& ne go ty pu re ak cje aler gicz ne,
sprzy ja tak &e roz wo jo wi grzy bic. Po nad -
to wy sta j! ce ozdo by czy "rub ki, któ ry mi
s! one mo co wa ne ka le cz! wn% trze ja my
ust nej, uszka dza j! z% by i u#a twia j! prze -
do sta wa nie si% do or ga ni zmu tok sycz -
nych sub stan cji, nie mó wi!c ju& o bar dzo
cz% stych przy pad kach po #kni% cia owych
za cze pów, któ re w% dru j!c do prze wo du po -
kar mo we go wy ma ga j! in ter wen cji en do -
sko po wej lub chi rur gicz nej.

– Cy tu j%c za pro fe so rem Da riu szem

Jur kie wi czem: w Pol sce jest 1755 spe -

cja li stów z za kre su oto la ryn go lo gii, co

ozna cza, &e na 100 ty si" cy miesz ka' ców

przy pa da ok. 4,59 spe cja li sty, je ste $my

lep si od Wiel kiej Bry ta nii i Ir lan dii ale

gor si od Au strii, Bel gii, Nie miec, Szwe -

cji, Fin lan dii i W!och. A jed nak do sta#
si" do la ryn go lo ga wca le nie jest !a two? 

– Co raz mniej jest spe cja li stów w tej
dzie dzi nie. Mi mo &e jest to nie zwy kle wa& -
na i in te re su j! ca spe cja li za cja, nie wie lu
m#o dych le ka rzy po ni! si% ga. Uby wa tak -
&e od dzia #ów la ryn go lo gicz nych. Szcze gól -
nie tych mniej szych, któ rych zna cze nia nie
wol no nie do ce nia(. To tam wy ko ny wa ne
s! pod sta wo we za bie gi ty pu wy ci na nie
mig da #ów, tam tra fia j! pa cjen ci w na g#ych
przy pad kach tak ura zo wych jak i wy ni ka -
j! cych z prze wle k#ych scho rze' la ryn go -

lo gicz nych ale wy ma ga j! cych ho spi ta li za -
cji. De cy zje te zwy kle po dyk to wa ne s! ra -
chun kiem eko no micz nym, ale nie wszyst -
ko mo& na prze li cza( na pie ni! dze. Skut ki
za nie dba' le cze nia s! cza sa mi o wie le wy& -
sze, nie tyl ko z etycz ne go punk tu wi dze -
nia, fi nan so we go tak &e. 

Ka to wic ka kli ni ka jest je dy n% na te -

re nie (l% ska?

– Jed n! z dwóch. Oprócz ka to wic kiej jest
jesz cze kli ni ka za brza' ska. Nie ste ty, kil -
ka od dzia #ów w szpi ta lach miej skich zo -
sta #o zli kwi do wa nych. To nie jest do bry
kie ru nek re for mo wa nia lecz nic twa w Pol -
sce. 

– Kli ni ka wcho dzi w sk!ad (l% skie go

Uni wer sy te tu Me dycz ne go, czy li szko li

przy sz!ych le ka rzy i pro wa dzi ba da nia

na uko we. 

– Na tym po le ga spe cy fi ka pra cy kli nicz -
nej. Pro wa dzi my wie le ba da', wspó# pra -
cu j!c z in ny mi jed nost ka mi na uko wy mi.
Jed nym z naj now szych pro gra mów, w któ -
rym uczest ni czy my, s! ba da nia pro wa dzo -
ne wspól nie z Wy dzia #em In &y nie rii Ma -
te ria #ów i Ce ra mi ki z AGH w Kra ko wie,
do ty cz! one re kon struk cji krta ni i tcha wi -
cy z wy ko rzy sta niem no wych bio ma te ria -
#ów, któ re nie tyl ko pod nio s! kom fort &y -
cia pa cjen tów, ale tak &e znacz nie prze d#u &!
&y wot no"( ele men tów re kon struk cyj nych.
Jest to szcze gól nie wa& na dzie dzi na, po -
nie wa& nie ste ty sta le przy by wa pa cjen tów,
ofiar wy pad ków sa mo cho do wych, któ rzy
wy ma ga j! ta kich re kon struk cji. Uczest ni -
czy my tak &e w gór no "l! skim pro gra mie le -
cze nia ca# ko wi tej g#u cho ty, st!d tak du &o
za bie gów wsz cze pia nia im plan tów, w tej
dzie dzi nie im plan to lo gii zaj mu je my trze -
cie miej sce w Pol sce. Bie rze my te& udzia#
w ba da niach wspo ma ga j! cych dia gno -
sty k% mo le ku lar n!. Mo im ob sza rem ba -
daw czym jest onkologia i le cze nie upo rczy -
wych szu mów usznych i za wro tów g#o wy
z wy ko rzy sta niem ko mo ry hi per ba rycz nej. 

– Uro dzi! si" pan pro fe sor w My $le ni -

cach, dro ga do Ka to wic wio d!a przez

Kra ków… 

– Nie tyl ko. Po uko' cze niu kra kow skiej
Aka de mii Me dycz nej pod j! #em pra c%
w Za wier ciu, do pie ro rok pó$ niej tra fi #em
do Ka to wic na od dzia# la ryn go lo gicz ny
Pa' stwo we go Szpi ta la Kli nicz ne go i tak
ju& zo sta #o…

– … tu wy cho wa! pan pro fe sor wie le

po ko le' $l% skich la ryn go lo gów. 

– Bar dzo mnie to cie szy, to zna ko mi ci
spe cja li "ci. Obec nie kli ni k!, w któ rej na -
dal pra cu j%, kie ru je je den z mo ich naj zdol -
niej szych lekarzy. To du &a sa tys fak cja. 

– Jak czu je si" gó ral na (l% sku? 

– Zna ko mi cie. Ju& sam fakt, &e sp% dzi -
#em tu ty le lat jest wy mow ny. Pra ca
na )l! sku oka za #a si% nie zwy kle in spi ru -
j! ca. Spo tka #em tu wspa nia #ych lu -
dzi – nad zwy czaj pra co wi tych, "wiet nie
zor ga ni zo wa nych i nie by wa le obo wi!z -
ko wych, ni gdy nie &a #o wa #em, &e to w#a -
"nie im po "wi% ci #em ca #e swo je &y cie za -
wo do we. 

– Dzi" ku j" za roz mo w".

Roz ma wia #a 
MA RIA SZTU KA
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PRO LOG

S
a lo nik w pa ra fii przy ul. War szaw -

skiej, ma !y okr" g!y stó!, owo co wa

her ba ta, cia stecz ka, jed na z ostat nich

roz mów z bp. Ta de uszem Szur ma nem.

Roz ma wia my o eto sie pro te stan ty zmu,

do wia du j# si# o przed si# bior cach pro te -

stanc kich z re gio nu biel skie go i cie -

szy$ skie go, o pa ra fii ka to wic kiej – du %ej,

bo ka te dral nej i ma !ej (900 wy znaw ców),

ale te% naj star szej w Ka to wi cach, bu do -

wa nej sto lat te mu nie mal rów no le gle

z s" siedz k" ka to lic k" pa ra fi" ma riac k" …

Kie dy pa r# lat te mu na gry wa !em ko lej -

ny pro gram te le wi zyj ny z cy klu fil mo -

wych por tre tów wspó! cze snych &l" za ków,

jed na ze scen do ty czy !a py ta$ o pry wat -

no'(, czas po za za wo do wy, o czas b# d" -
cy do w!a snej dys po zy cji. 

Bo ha te rem te go od cin ka fil mo we go cy -

klu by! bi skup Ta de usz. Wie lo krot nie,

wcze 'niej mie li 'my oka zje spo ty ka( si#
w stu dio przed ka me r", tak %e w cza sie

ró% nych uro czy sto 'ci, w któ rych po zna -

wa li 'my dia spo r# ewan ge lic k" na Gór -

nym &l" sku – trud no wi#c by !o mó wi(
o re zer wie, czy te% szcze gól nym ro dza -

ju tre my to wa rzy sz" cej obec no 'ci ka me -

ry i mi kro fo nu.

Od po wied) na po wy% sze py ta nie o wol -

ny czas, o od po czy nek by !a za ska ku j" ca.

Pa d!y pro ste, szcze re s!o wa: „nie pra gn#
spe cjal nie od po czy wa(, mam z tym k!o -

pot, mo ja pra ca b# d" ca mo im po wo !a -

niem spra wia mi ra do'(, nie ch#t nie

od niej ucie kam – na wet na krót ko,

u nas kie dy' w Cie szy$ skiem tak by -

!o – wy nio s!em z do mu ta ki ba last…”

Swo ist" po in t" w tej sy tu acji by! je go

szcze ry u'miech, mo %e i za k!o po ta nie…

Uli ca Fran cu ska, róg Po wsta$ ców,

dom bi sku pów ka to wic kich, za miesz ku -

je go abp Da mian Zi mo$ – me tro po li ta

ka to wic ki -se nior. Z gór nych okien do sko -

na !y wi dok na kwa te ry cmen ta rza ewan -

ge lic kie go. To do s!ow nie bli skie s" siedz -

two spra wia, %e cz# sto do uszu

do mow ni ków do bie ga j" echa po grze -

bo wych ce re mo nii. 

Abp Da mian Zi mo! – me tro po li ta

ka to wic ki, se nior: 

„…tak – bp Ta de usz – on te raz tam

miesz ka, wi dz# z mo ich okien t# ale j#
cmen tar n". Cz# sto tam za cho dz#, roz ma -

wia my w mo dli twie…

Bar dzo licz ne na sze kon tak ty utwier -

dzi !y mnie w prze ko na niu, %e to by! do -

bry cz!o wiek, po sta( jak ze 'w. Ja na.

Jesz cze w kon tek 'cie te go miej sca

wiecz ne go spo czyn ku – tu, na Fran cu -

skiej, przy ró% nych oka zjach od wie -

dza li 'my wspól nie gro by wiel kich &l" -
za ków – za rów no ka to lic kiej, jak

i ewan ge lic kiej kon fe sji. Prze cie% tu po -

cho wa ni s" i Wil helm Szew czyk i Woj -

ciech Kor fan ty.

Wie dzie li 'my, %e mi mo s!a be go zdro -

wia bp Ta de usz trwa! w swej s!u% bie

do ko$ ca. Mó wio no mi wie lo krot nie, %e
ma my do br" wspó! pra c#, %e na sze eku -

Wspomnienie o bp. TADEUSZU SZURMANIE

Okruchy

zdarze$…
me nicz ne ge sty i dzia !a nia nie s" od 'wi# -
ta. Bar dzo do ce ni! prze ka za nie ko 'cio !a
w Sie mia no wi cach &l" skich u%yt ko wa -

ne go przez nas od 1945 ro ku. (otrzy ma -

li 'my go wy ni ku re pa ra cji wo jen nych).

To by! Rok Ju bi le uszo wy – rok 2000 

– by! to wi#c praw dzi wy wy miar eku me -

ni zmu prak tycz ne go. Re zy du j" ce tam

rów nie% sio stry wi zyt ki przy by !e do Sie -

mia no wic z Wil na, prze nie 'li 'my na no -

we miej sce. By !o to dla nas du %ym wy -

zwa niem, ale uczy ni li 'my to, aby pa ra fia

ta po wró ci !a do swych pier wot nych w!a -

'ci cie li. 

ADAM

KRA&NICKI

Fo
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Pa mi! tam, kie dy Jan Pa we" II wy dal

sw# en cy kli k! o eku me ni zmie „Ut unum

sint” – bi skup Ta de usz przy szed" tu taj

do mnie i po pro si" o ten do ku ment. Tak

by wa "o, wie lo krot nie przy ró$ nych oka -

zjach roz ma wia li %my nie mal o wszyst -

kim. Na bie ra "em pew no %ci, $e by" to cz"o -

wiek g"! bo kiej du cho wo %ci, do sko na le

zna j# cy Bi bli!. Nie daw no us"y sza "em, $e
bi skup Ta de usz mia" kie dy% po wie dzie&,
$e uczy" si! bi skup stwa ode mnie. Je %li
by tak mia "o by& – przyj mu j! to z po ko -

r# i wiel k# sa tys fak cj#, ale my %l!, $e mia"
swo j# pi!k n# cha ry zm! i roz po zna wal ny

rys po s"u gi – nie wy ma ga" $ad nych ko -

re pe ty cji…”.

Cha rak te ry stycz na bry "a Bi blio te ki

'l# skiej w Ka to wi cach. Jesz cze nie daw -

no pre zen to wa no tu wy sta w! przed sta -

wia j# c# do ro bek my %li i dzie "a bp. Ta de -

usza Szur ma na. Fo to gra fie, li sty, pi sma,

to mi ki po ezji je go au tor stwa – ma te rial -

ny %lad je go obec no %ci w in te lek tu al nym

$y ciu nie tyl ko re gio nu.

Prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor

Biblioteki !l"skiej:

„… na sza bli ska zna jo mo%& si! ga po -

cz#t ku lat 90. Jak s# dz!, za wi# za "y si!
mi! dzy na mi dwie ni ci po ro zu mie nia

i wza jem nej cie ka wo %ci. Pierw sza wio -

d"a przez umi "o wa nie s"o wa. Tu taj,

w 2004 ro ku, od by "a si! pro mo cja je go

pierw sze go to mi ku po ezji „Ma lo wa ne

nie zdar nie wier sze” – au tor do da" pod ty -

tu" – „to mik po ety jed ne go mie si# ca”. Pa -

mi! tam, pro wa dzi "em to spo tka nie…

Dru ga ni& na szych re la cji pro wa dzi "a
do dys pu ty na uko wej i fi lo zo ficz nej re -

flek sji. To by "y or ga ni zo wa ne tu wspól -

nie z prof. Gra $y n# Szew czyk spo tka nia

li te rac ko -hi sto rycz ne. Po tem by wa" go -

%ciem za ini cjo wa nych u nas se sji w ra -

mach „'wi! ta Bi blii”. By "a to praw dzi -

wa uczta wy mia ny my %li ró$ nych osób

z Ko %cio "ów re pre zen to wa nych w Pol -

skiej Ra dzie Eku me nicz nej. 

Ostat ni raz spo tka li %my si! w ko( cu

mi nio ne go ro ku w Pa "a cu Pre zy denc kim

w War sza wie, gdzie ini cjo wa li %my po wo -

"a nie ho no ro we go ko mi te tu bu do wy

w sto li cy po mni ka Woj cie cha Kor fan te -

go. Po tem jesz cze raz tyl ko mia "em

oka zj! wi dzie& si! z bp. Ta de uszem

13 grud nia 2013 ro ku na se mi na rium na -

uko wym o Ko %cio "ach re for mo wa nych. 

By" on nie w#t pli wie cz"o wie kiem

we wn!trz nej do stoj no %ci, z da rem

umie j!t no %ci s"u cha nia i we wn!trz n#
po ko r#. Mo$ na na wet po wie dzie&, $e
by" cz"o wie kiem szcze gól nej au ry, pro -

mie nie j# cej do brem. To by "a wa$ na po -

sta& w %l# skich eli tach – nie za bie ga"
o b"ysz cze nie w me diach, a rów no cze -

%nie by" w nich cz! sto obec ny. Spo "ecz -

no %ci ewan ge lic kiej, zw"asz cza tu

na Gór nym 'l# sku, sw# ak tyw no %ci#
do da wa" splen do ru. Wraz z me tro po li -

t# ka to wic kim abp. Da mia nem Zi mo -

niem obec ny by" we wszyst kich naj -

wa$ niej szych wy da rze niach $y cia

re gio nu – da le ko wy kra cza j# cych po -

za $y cie obu Ko %cio "ów.

Chcia" bym mu bar dzo po dzi! ko wa&
za na sze la ta…”.

Me dia by "y je go wa$ nym do %wiad cze -

niem. Sym pa tia do dzien ni ka rzy by "a od -

wza jem nio na. Od 1992 ro ku by" obec ny

w Pol skim Ra dio, po tem w Te le wi zji Pol -

skiej. Ni gdy nie od ma wia" za pro sze -

niom. W tam tych la tach spo ro by "o
trans mi sji z na bo $e(stw w pa ra fiach

ewan ge lic kich na 'l# sku. Wo zy trans mi -

syj ne sta "y w Mi ko "o wie, 'wi! to ch"o wi -

cach, )o rach, w Cie szy nie.

Bar dzo so bie ce ni" ra dio, je go in tym -

no%&, do brze si! czu" na ko ry ta rzach

bu dyn ku przy ul. Li go nia. Ostat ni raz

w stu dio ka to wic kiej te le wi zji „na $y wo”

roz ma wia li %my w przeded niu 'wi! ta
Re for ma cji 30 pa* dzier ni ka ubie g"e go ro -

ku – py ta "em go wte dy, co nie po ko j# ce -

go do strze ga w kra jach b! d# cych ko leb -

k# lu te ra ni zmu? (Niem cy, Ni der lan dy) –

py ta "em, czy chrze %ci ja( stwo umie ra?

Czy sta ry kon ty nent wy ma ga oczysz cze -

nia, wy pa le nia jak z"o to w ty glu?

Ka to wi ce, ul. Li go nia, bu dy nek Pol -

skie go Ra dia S.A., nie zmie nio ne ko ry ta -

rze, ta sa ma dro ga do stu dia na gra(.
W nie dziel ne po ran ki i %wi! ta od po cz#t -
ku lat dzie wi!& dzie si# tych, na an te nie tej

roz g"o %ni po ja wi "a si! au dy cja „G"os

)y cia”, au tor sko przy go to wy wa na naj -

pierw przez bp. Ta de usza Szur ma na,

pó* niej czy ni li to wspó" pra cow ni cy, dzi%
m"o dzi du chow ni tej kon fe sji…

Red. Ja cek Fi lus – dy rek tor an te ny

Pol skie go Ra dia S.A. w Ka to wi cach: 

„… to by" rze czy wi %cie bar dzo g"! bo -

ko wie rz# cy cz"o wiek. De li kat ny, wra$ -
li wy, w tym co nam pro po no wa" – to nie

by "y na chal ne i ba nal ne au dy cje – a wy -

da je mi si!, $e znam tro ch! nasz ka p"a( -
ski stan na 'l# sku. Bli $ej po zna "em go 

do pie ro w 2001 ro ku, kie dy by" ju$
w Ka to wi cach bi sku pem Ko %cio "a ewan -

ge lic ko -au gs bur skie go. By "a to trans -

mi sja cen tral ne go na bo $e( stwa eku me -

nicz ne go z pa ra fii %w. Ja na w Mi ko "o wie.

Us"y sza "em od nie go o da nym mu „krót -

kim cza sie i po czu ciu w"a sne go ogra ni -

cze nia”, któ re no si" w so bie. Pe" ni kon -

tek stu tej wy po wie dzi wte dy jesz cze nie

ro zu mia "em, bo w"a %nie te na st!p ne la -

ta przy nio s"y %wiet ne, dy na micz ne owo -

ce je go po s"u gi, wr!cz spek ta ku lar ne

for my ak tyw no %ci i za zna cze nia obec no -

%ci ewan ge lic kie go eto su w na szym $y -

ciu. Wte dy te$ po ja wi "a si! na gro da

„Ró $a Lu tra” – wy ró$ nie nie Ko %cio "a dla

lu dzi ró$ nych sta nów i pro fe sji, m.in. dla

dzien ni ka rzy. Pó* niej, od 2003 ro ku,

po ja wi" si! tak $e pre sti $o wy „'l# ski

Szma ragd” – ho no ru j# cy za wsze dwie

wy bit ne po sta cie, za rów no spo %ród wy -

znaw ców te go Ko %cio "a, jak i z gro na naj -

szer sze go %wia ta lu dzi god nych dla tej

zie mi – nie b! d# cych ewan ge li ka mi. To

by "a je go au tor ska ini cja ty wa. Co cie ka -

we, w%ród pierw szych lau re atów by li

m. in. abp Al fons Nos sol i Adam Ma "ysz,

by li te$ Ka zi mierz Kutz i prof. Gra $y -

na Szew czyk. To by "o bar dzo eku me nicz -

ne wy da rze nie, wpi sa ne za wsze w pro -

gram do rocz ne go na bo $e( stwa Dnia Re -

for ma cji – 31 pa* dzier ni ka”. 

Dzie( po grze bu %p. bp. Bi sku pa Ta de -

usz Szur ma na – 3 lu ty 2014 ro ku. Pi!k -

ny s"o necz ny dzie(, $ad nych %la dów zi -

my, na dzie ja i uko je nie w pro mie niach

s"o( ca i bez wietrz nej au ry. Kon dukt si! -
ga j# cy bram ewan ge lic kie go cmen ta rza

przy ul. Fran cu skiej ko( czy" si! u wy lo -

tu ul. War szaw skiej. )e gna "y go t"u my.

Kie dy kon dukt mi ja" uli c! Ma riac k#,
roz dzwo ni "y si! wszyst kie dzwo ny naj -

star sze go ko %cio "a ka to lic kie go w tym

mie %cie…

Ju rys dyk cja bi sku pa i ad mi ni stro wa nie

die ce zj# ka to wic k# Ko %cio "a ewan ge lic -

ko -au gs bur skie go si! ga roz le g"e go ob sza -

ru, od pa ra fii w Brze gu na Dol nym

'l# sku, a$ po No wy S#cz, Kra ków, Cz! -
sto cho w!. Obej mu je nie mal wszyst kie

mia sta gór no %l# skie. To wy ma ga "o za -

wsze du $ej ak tyw no %ci zwierzch ni ka

die ce zji, do dat ko wo by "y te$ obo wi#z ki

w kon sy sto rzu, pra ce w ko mi sjach sy no -

dal nych. Bi skup Ta de usz Szur man mi mo

k"o po tów ze zdro wiem umia" spro sta&
tym obo wi#z kom.

Ks. dr Ma rian Nie miec – rad ca die -

ce zjal ny (pro boszcz pa ra fii ewan ge lic -

kiej w Opo lu):

„… mia" za wsze spo ry au to ry tet nie tyl -

ko w%ród ksi! $y u sie bie, ale i tu w Opo -

lu – by" ch!t nie s"u cha ny, by" roz po zna -

wal ny. By wa "o, $e na wet mu te go

za zdro %ci "em – tej otwar to %ci i czy tel ne -

go i in te lek tu al ne go ry su je go bi sku pich

wy st# pie(, do brej ener gii ni czym nie ogra -

ni czo nej, mi mo $e prze cie$ u nas to praw -

dzi wie ma "a ewan ge lic ka dia spo ra. 

Nie zwy kle m# dr# de cy zj# by "a utwo -

rzo na przez nie go na gro da „'l# skie go

Szma rag du”. W idei te go wy ró$ nie nia jest

ho no ro wa nie oso bo wo %ci spo za na sze go

Ko %cio "a – tak to w"a %nie wy bit ni opo la -

nie ka to li cy – abp Al fons Nos sol i prof.

Do ro ta Si mo ni des otrzy ma li od nie go ten

pre sti $o wy laur.

Pro sz! pa mi! ta&, $e w ubie g"ym ro ku

by "a ju$ jej 10. edy cja, to ma swo je zna -

cze nie dla na sze go Ko %cio "a i je go po -

strze ga nia w%ród lu dzi.

Bi skup Ta de usz mia" te$ swo je ma rze -

nia, ale i roz cza ro wa nia. Cho& by" z na -

tu ry opty mi st#, cz"o wie kiem "a go dz# cym

spo ry, ostat nio co raz cz! %ciej wy ra $a" swe

oba wy o przy sz"o%& kon dy cji wspó" cze -

sne go cz"o wie ka, miej sca Bo ga w $y -

ciu… Nie ro zu mia" wie lu za cho wa(,
zw"asz cza m"o dych ksi! $y, nie ak cep to -

wa" cz! ste go my %le nia ka te go ria mi eko -

no micz ny mi. Mia "em od czu cie jak by

po wol ne go wy co fy wa nia si! z tak wie -

lu ak tyw no %ci. Dzi% to wie my, $e to

cho ro ba po st! po wa "a, da wa "a o so bie

zna&. Kie dy%, przed la ty, zwie rzy" mi si!,
$e za pro po no wa no mu na wet prze szczep

w# tro by, wte dy od rzu ci" to wie rz#c, $e to

jesz cze nie ten czas, $e no si w so bie uf -

no%&, $e ma do%& si "y i rze czy wi %cie tak

by "o przez la ta – a$ do tej chwi li.
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Te raz ka! dy je go na st"p ca na urz" dzie

b" dzie mia# trud no$%, aby spro sta% je go

cha ry zmie.

By# po sta ci& wy bit n& w na szym Ko -

$cie le. 'al, !e te raz o przy sz#o $ci na szej

die ce zji b" dzie my roz ma wia li bez je go

udzia #u, bez je go g#o su – nie ste ty…”.

Róg ul. War szaw skiej i Ban ko wej – $ci -

$le cen trum Ka to wic. Bu dy nek Pa ra fii

Ewan ge lic kiej – wil la z pod jaz dem obok

cha rak te ry stycz nej syl wet ki ko $cio #a ka -

te dral ne go Zmar twych wsta nia Pa( skie -

go, miej sce bli sko 20 lat !y cia i po s#u gi -

wa nia bp. Ta de usza Szur ma na ja ko

zwierzch ni ka die ce zji ka to wic kiej Ko -

$cio #a Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go w RP. 

Kan ce la ria, biu ro pa ra fial ne, rów nie!
sie dzi ba re dak cji pism ewan ge lic kich

wy da wa nych i re da go wa nych w Ka to wi -

cach.

Bo !e na Po lak – cz"on ki ni kon sy sto -
rza Ko #cio "a Ewan ge lic ko -Au gs bur -
skie go w RP, wie lo let nia wspó" pra -
cow nicz ka bp. Ta de usza Szur ma na

„… pra co wa li $my ra zem nie prze rwa -

nie przez 19 lat. Na sza zna jo mo$% si" ga -

#a szko #y $red niej, po tem to wa rzy szy #am

mu we wszyst kim, co wi& za #o si" z obo -

wi&z ka mi pro bosz cza, a po tem z pe# nie -

niem urz" du bi sku pa na sze go Ko $cio #a.

Mam wra !e nie, !e je go po s#u ga tu taj

wci&! trwa, !e ten czas si" nie za mkn&#…

Kie dy w przed dzie( po grze bu wie czo -

rem w nie dzie l" od by wa #o si" czu wa nie

przy je go trum nie, w gro nie naj bli! -
szych mu pa ra fian, !e gna #am go s#o wa -

mi psal mu 77 – „g#os mój si" wzno si

do Bo ga i wo #am, by mnie us#y sza#…”

Or ga ni za tor ce re mo nii ks. Adam Ma li na

da# nam wol ny wy bór (do s#ow ny) wy ko -

rzy sta nia przy go to wa nych tek stów i w#a -

$nie ten psalm wy bra #am nie mal bez wied -

nie. By# bar dzo mo im oso bi stym,

g#" bo kim po !e gna niem. 

Kie dy bi skup Ta de usz le !a# w szpi talu

$w. Bar ba ry w So snow cu – by #y to

stycz nio we dni, pra ca na sza nie os#a b#a,

zresz t& wszy scy do ko( ca nie za k#a da li -

$my dra ma tu. Po nie dy spo zy cji i wy ra) -
nym os#a bie niu cho ro b&, któ ra ob ja wi #a
si" w ko( cu grud nia ubie g#e go ro ku

i po tem po pierw szej te ra pii – szcz" $li -
wie wró ci# do do mu – pa mi" tam by #o to

4 stycz nia. Po tem, nie ste ty by #o go rzej

i po now ny po wrót do szpi ta la. Po kon sul -

ta cjach z he ma to lo ga mi w War sza wie li -

czy li $my na wet na pil ny prze szczep w& -
tro by – ale by #o za pó) no. Nie mniej,

w ostat nich dniach ode bra# jesz cze wie -

le wi zyt, na szych ksi" !y po !e gna# b#o go -

s#a wie( stwem Aro no wym. 

Przez ca #e la ta nie zwal nia# tem pa

pra cy, by wa #y ta kie ty go dnie, gdzie nie -

mal bez prze rwy kur so wa li $my mi"dzy

War sza w& (sie dzi ba sy no du i kon sy sto -

rza) a pod le g#y mi pa ra fia mi w die ce zji,

a prze cie! mia# jesz cze ka te che z" w szko -

le – li ceum Mic kie wi cza w Ka to wi cach,

spo ty ka# si" z m#o dzie !& aka de mic k&, no

i mia# prze cie! wspa nia #& ro dzi n", uko -

cha n& cór k" Mi riam…

By wa #o, !e pi sa# wier sze, wiem, !e pi -

sa# ich spo ro, wy da# w ostat nich la tach 3 to -

mi ki i $wiet ny w swej tre $ci i for mie – mo -

dli tew nik na nie zwy czaj ne chwi le pt.

„S#o( ce po nad cie niem”. To po nad 50

mo dlitw je go au tor stwa, wzbo ga co ne ar ty -

stycz ny mi fo to gra fia mi z Zie mi *wi" tej 

– Da nu ty 'wak -Szur man. Mo dli twy te s&
re flek sj& nad sy tu acja mi w !y ciu, któ rych

do $wiad cza ka! dy z nas, to my $li, któ re kie -

ru je my do na sze go Pa na – w ra do $ci

i trwo dze. To na praw d" pi"k ny to mik – $lad,

któ ry zo sta wi# nam au tor.

Jesz cze w ubie g#ym ro ku obie ca #am bi -

sku po wi Ta de uszo wi, !e wy da my na je -

go 60. uro dzi ny zbiór wy bra nych ka za(
z je go 35-let nie go po s#u gi wa nia, wy st& -
pie( z sy no dów i wie lu uro czy sto $ci. To

jest pe wien ro dzaj kro ni ki na sze go Ko -

$cio #a, ale po ja wi# si" pro blem jak za ty -

tu #o wa% ten zbiór, jak go na zwa%? To by -

#o nie roz strzy gni" te od pew ne go cza su.

Kie dy po ja ki$ dwóch ty go dniach

od $mier ci bi sku pa Ta de usza mo g#am zaj -

rze% do je go pry wat ne go ga bi ne tu na pod -

da szu – tam w wi docz nym miej scu, opar -

ta o mo ni tor kom pu te ra by #a kart ka

pa pie ru z po da nym przez nie go ty tu #em

w#a $nie dla te go przy go to wy wa ne go wy -

daw nic twa. Chy ba wte dy, przed po now -

nym po wro tem do szpi ta la zd& !y# jesz cze

nam to zo sta wi%? To by# ja ki$ znak dla

mnie…

Wie dzie li $my wszy scy, !e tam w tej

„dziu pli” pi sa# w ci szy naj ch"t niej, ale s#u -

cha# te! du !o mu zy ki – Ba cha, Co he na,

Kra jew skie go, Kacz mar skie go. Tam te!
naj pew niej przy go to wa# nie zwy kle wa! -
n& dla sie bie i dla zbo ru an kie t" skie ro -

wa n& do na szych ksi" !y, py ta j&c w niej

o naj istot niej sze wy zwa nia w po s#u gi wa -

niu. Wiem, !e po dob n& wer sj" an kie ty

chcia# przy go to wa% dla na szych ak tyw -

nych pa ra fian, upa try wa# w niej )ró d#o
wie dzy o sta nie na szej du cho wo $ci, po -

trzeb nej mu, aby le piej spra wo wa% swój

urz&d bi sku pa. W swych ma rze niach

no si# si" te! z po my s#em stwo rze nia

w ro dzin nym Si mo ra dzu na cie szy( -
skiej zie mi nie mal ro dzin ne go do mu se -

nio ra, ka me ral ne go, przy ja zne go, ad re so -

wa ne go tak !e dla ma #ych grup

pa ra fial nych – w miej scu bar dzo mu bli -

skim – tam da lej miesz ka je go Ma ma. Pó -

ki co, tu taj w tym do mu na War szaw skiej

jest wszyst ko tak jak by #o, w ga bi ne cie,

w biu rze, te sa me przed mio ty, ob ra zy. Na -

st"p ca bi sku pa Ta de usza któ ry tu taj

przyj dzie, na pew no znaj dzie t" do br&
prze strze( i do bre go Du cha…

An drzej Jonsz ta – d"u go let ni wspó" -
pra cow nik bp. Ta de usza Szur ma -
na – prze wod ni cz$ cy ra dy pa ra fial nej
ko #cio "a ka te dral ne go w Ka to wi cach 

„… pra co wa li $my ra zem nie prze rwa -

nie od 1993 ro ku, kie dy przy by# tu z po -

przed niej pa ra fii w *wi" to ch#o wi cach.

Na sta# tu po zna ko mi cie przez la ta po s#u -
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gu j! cym ks. Ada mie H"a wicz ce i dla
nas – od ra zu za ist nia". Umia" bar dzo do -
brze roz ma wia# z lud$ mi. In ni na zy wa -
j! to umie j%t no &ci! dia lo gu. Mo g% &mia -
"o za &wiad czy#, 'e w je go ry sie
ka p"a( skim i bi sku pim by "o co&, co
zw"asz cza w ostat nich la tach za owo co wa -
"o – to licz ne kon wer sje do na sze go Ko -
&cio "a. Te przej &cia do wy zna nia lu te ra( -
skie go uczy ni "o oko "o 50-60 osób. Wiem,
'e nie by "o w tym 'ad nej agi ta cji bi sku -
pa Ta de usza, to je go oso bo wo&#, przy -
k"ad, du cho wo&# spra wi "y, 'e te oso by
zna la z"y tu swo j! chrze &ci ja( sk! przy sta(.

Je go dzie "em do ko na nym jest „S"o necz -
na do li na” – o&ro dek spo "ecz ny ad re so -
wa ny zw"asz cza dla dzie ci go rzej 
sy tu owa nych ma te rial nie, oczy wi &cie
do st%p ny dla wszyst kich, nie tyl ko na -
szych pa ra fian. Przez wszyst kie dni ty go -
dnia pra cu je tam z m"o dzie '! bli sko 50
wo lon ta riu szy. Bi skup Szur man cie szy"
si% z te go zre ali zo wa ne go po my s"u, 'e je -
go oso bi ste do &wiad cze nie w pra cy
z m"o dzie '! i dzie# mi zna la z"o ta kie re -
al ne spe" nie nie. Ten o&ro dek funk cjo nu -
j! cy w tej cz% &ci Ka to wic to ab so lut nie
rzecz nie do prze ce nie nia. 

I jesz cze je den – mo 'e nie zau wa 'o ny
mo ment ob ra zu j! cy je go praw dzi w! oso -
bo wo&#. Na po grze bie, przy trum nie sta -
"o kil ku na stu bez dom nych ka to wi czan.
Nie któ rych wi dy wa li &my, gdy przy cho -
dzi li na pa ra fi% po wspar cie. Wiem, 'e
dys kret nie uchy la" przed ni mi drzwi
nasz bi skup. Nikt z nas tych lu dzi nie za -
pra sza" na ce re mo ni%, no bo jak? Spon -
ta nicz nie, z ser ca przy szli do ko &cio "a, po -
tem to wa rzy szy li mu w ostat niej dro dze 
– to co& mu sia "o ozna cza#… 

Po wra ca do mnie jesz cze wspo mnie nie
na sze go pa mi%t ne go Syl we stra – Ju bi le -
uszo we go Ro ku 2000 – w ten no wy wiek,
ra zem z ro dzi na mi po na bo 'e( stwie,
pro sto z ka te dry po szli &my wszy scy
z bp. Ta de uszem na ka to wic ki ry nek.
Na py ta nie cze go naj bar dziej by pra gn!"
i cze go mu na le 'y 'y czy# – od po wie -
dzia" – „aby by# za wsze zdro wym, bo ty -
le spraw…”. To pra gnie nie raz jesz cze
us"y sza "em, gdy ostat ni raz by "em u nie -
go w so sno wiec kim szpi ta lu. 

W mo im 'y ciu la ta na szej wspó" pra -
cy – by "y wiel k! szcz% &li w! kar t!, któ -
r! ob da ro wa" mnie nasz Pan. Z ca "! pew -
no &ci! wie my, 'e ewan ge li cyzm na
Gór nym )l! sku mia" nie po wta rzal ne go
pa ste rza…”. 

EPI LOG

Kie dy opusz czam pa ra fi% przy ul. War -
szaw skiej, jesz cze przej &cie przez skwer
obok ko &cio "a. Tam pa ro krot nie spo ty ka -
"em bi sku pa Ta de usza na spa ce rach
z psem. Naj pierw by "a to pa mi%t na Ku -
la – bo ha ter ka jed ne go z wier szy, ostat -
nio – Ar go. Syl wet ka bi sku pa jak z Ga" -
czy( skie go i sy tu acja, w któ rej – pan
i je go czwo ro no' ny przy ja ciel roz ma wia -
li. O czym – nie mo g"em us"y sze#.

Ta kim Go za pa mi% ta "em…

!

Z wybranych wierszy bp. Tadeusza Szurmana 

Na pocz!tek 

Malowa"em p%dzlem niezdarnie,
nawraca"em ludzi,
ale nigdy nie pisa"em wierszy.
Mo'e w s"owo ulotne wierzy"em,
mo'e potrzebowa"em czego& wi%cej?
S"owo bywa sta"e, lotne i p"ynne
A kto dobrze nim w"ada –
rz!dzi, kszta"tuje, czasami my&li.
Chyba nie chc% pot%gi S"owa,
chc% tylko sprawdzi#
czy przetrwa d"u'ej ni' 'ycie.

Niemo"liwe

*ycie to nie zabawa,
cho# potrzebuje ta(ca.
*ycie to nie asceza,
cho# wymaga wyrzecze(.
*ycie to mi"o&# o twardo&ci kamienia,
co zawsze my&li o dwoisto&ci,
co jest cia"em, czasami duchem,
a wi%c nie odejdzie, bo to niemo'liwe.

Modlitwa

Rado&# bez cierpienia
to dzie( bez nocy, kobieta bez m%'a
ptak bez &piewu i bogacz bez grosza.
Cierpienie bez nadziei
to nie doko(czona opera, nie narodzone dziecko,
zwi%d"y li&# i odrzucony Dekalog
Nadzieja bez Boga 
to kruchy lód jeziora, gleba bez wody, 
s"o(ce bez ciep"a, wiara bez wieczno&ci.
Bo'e ,je&li dajesz cierpienie,
daj mi te' rado&# i nadziej%…

Bp Ta de usz Szur man uro dzi" si% 9 lip ca 1954 ro -
ku w Si mo ra dzu na )l! sku Cie szy( skim, or dy no wa -
ny na du chow ne go 19 li sto pa da 1978 ro ku w Go le -
szo wie na )l! sku Cie szy( skim. Po s"u g% wi ka riu sza
po dej mu je w )wi% to ch"o wi cach, gdzie od 1984 ro ku
pe" ni funk cj% pro bosz cza. Rów no cze &nie, w la -
tach 1989-1990 by" ad mi ni stra to rem pa ra fii w Za brzu.
Od 1993 ro ku zo sta je pro bosz czem ewan ge lic kiej pa -
ra fii w Ka to wi cach. W la tach 1982–1986 by" dusz pa -
ste rzem m"o dzie 'o wym die ce zji ka to wic kiej, za&
w la tach 1984–1990 Ogól no pol skim Dusz pa ste rzem
M"o dzie 'y i prze wod ni cz! cym Ko mi sji M"o dzie 'o -
wej Pol skiej Ra dy Eku me nicz nej. W la tach 1991–2001
by" rad c! die ce zjal nym Die ce zji Ka to wic kiej Ko &cio -
"a, w la tach 1998–2002 by" pre ze sem Sy no du Ko &cio -
"a Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go w RP. W pa$ dzier ni -
ku 2001 zo sta je wy bra ny przez Sy nod Die ce zjal ny

na Bi sku pa Die ce zji Ka to wic kiej, w urz!d zo sta" wpro wa dzo ny w ko &cie le ka te dral -
nym Zmar twych wsta nia Pa( skie go w Ka to wi cach 6 stycz nia 2002 ro ku. 

Od 2010 ro ku by" za st%p c! zwierzch ni ka Ko &cio "a Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go
w Pol sce bp. Je rze go Sam ca.

Jest au to rem wie lu ar ty ku "ów z dzie dzi ny teo lo gii, spraw spo "ecz nych, hi sto rii,
wspó" pra co wa" z kwar tal ni kiem „My&l Pro te stanc ka” i ra d! re dak cyj n! kwar tal ni -
ka „Ewan ge lik”. Ani mo wa" wie le przed si% wzi%# kul tu ral nych i spo "ecz nych,
za któ re wie lo krot nie by" na gra dza ny: by" m. in. lau re atem na gro dy im. Ka ro la Miar -
ki oraz ka to lic kiej na gro dy im. ks. Emi la Szram ka.

W ro ku 2012 zo sta" ho no ro wym oby wa te lem Mia sta Ka to wi ce. Bi skup Ta de usz
Szur man by" prze wod ni kiem du cho wym i men to rem dla wie lu po ko le( du chow nych
Ko &cio "a. Zmar" 30.01.2014 r. w wie ku nie spe" na lat sze&#dziesi%ciu. 

Nadzieja 

Kiedy brakuje ci s"ów 
i mokniesz na s"o(cu,
pole# za widnokr!g 
w kolumnie z"ych dni 
i uwielbiaj…
Gdy skrzyd"a ci przyci%to
i  m!dry& po szkodzie,
po'ycz ark% Noego 
z go"%biem w klatce  
i  wzlatuj… 
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Z ALEK SAN DREM RO ZEN FEL DEM 
rozmawia WITOLD!TURANT

Cze mu "yd
jest sm#t ny

– Ol ku, po wiedz my jak to jest 

– znasz mnó stwo !y dow skich dow -

ci pów, tzw. szmon ce sów, po tra fisz

je zna ko mi cie opo wia da". Od kil -

ku lat ma my oka zj# ich s$u cha", bo

zo sta $e% ka to wi cza ni nem. Ale cie -

ka wi mnie, czy je ste% ko lek cjo ne -

rem tych dow ci pów i aneg dot, czy

tak !e ich twór c&? – i jak to si# ma

do Two jej po ezji? Py tam po nie wa!
czy tel ni cy otrzy ma li nie daw no

do r&k to mik two ich wier szy, pe$ -
nych za du my, emo cji, cza sem go -

ry czy i iro nii, to mik za ty tu $o wa ny

„Je stem”. 

– To s$ dwie ró% ne rze czy – mo je
wier sze i kon ty nu acja tra dy cji %y -
dow skie go po czu cia hu mo ru. Nie zda -
rzy &o mi si# ni gdy w %y ciu na pi sa' sa -
ty rycz ne go wier sza. Dla mnie dow cip
by& za wsze ro dza jem sa mo obro ny.
Ko go mo %e in te re so wa' sm#t ny "yd? 

– A czy 'yd za wsze mu si by"
sm#t ny?

– No w&a (nie. Na ogó& "yd jest
sm#t ny.

– A ma po wo dy?

– W po &o wie wy ima gi no wa ne, ale
ma. I na wet ta po &o wa wy star cza, %e -
by by& sm#t ny. Ja w&a (ci wie dow cip
od kry &em dro g$ in tu icji. Na ogó& %y -
li (my w cza sach, kie dy by &o po twor -
nie po nu ro i nud no. Je dy nym le kar -
stwem na to by& %art sy tu acyj ny.
Ra to wa& nas, %e by (my po pro stu nie
zwa rio wa li. Ot, ta ka hi sto ria: w 1968
ro ku wy l$ do wa &em w Kiel cach
i na sku tek ró% nych zna nych dzi( po -
wszech nie splo tów wy da rze), z sze -
fa pla ców ki kul tu ral nej prze kwa li fi -
ko wa no mnie na za opa trze niow ca
w Za rz$ dzie Bu dyn ków Miesz kal -
nych. Pierw sze po le ce nie ja kie otrzy -
ma &em od sze fa, to by& wy jazd
do War sza wy po li n# ate sto wa n$
do wind. Ko le dzy w dzia le o ma &o nie
umar li ze (mie chu, bo od pi# ciu lat
nikt ni cze go stam t$d nie przy wióz&.
Có% mia &em zro bi'? Po je cha &em w po -
nu rym na stro ju. Wcho dz# do ga bi ne -
tu sze fa tam tej sze go dzia &u zby tu
i przed sta wiam si#. A on si# mnie py -
ta (tu cha rak te ry stycz ny za !piew): 
– A sk$d pan do nas przy je cha&? 
– Po pó& go dzi nie wy je cha &em z pi# -
cio ma to na mi &a dun ku. Efekt by& ta ki,
%e zo sta &em g&ów nym za opa trze niow -
cem a dy rek tor w sta nie przed za wa &o -
wym wy l$ do wa& w szpi ta lu.

– Jed nak g$ów n& stro n& two jej

oso bo wo %ci, barw nej i z$o !o nej,

jest po ezja.

– Tak, ale to jest naj trud niej sza
rzecz, o któ rej mo% na roz ma wia'. I to
za rów no w gro nie sa mych po etów, jak
i kry ty ków li te rac kich. Dla mnie
ostat nim rze tel nym kry ty kiem by&
Hen ryk Be re za. Dzi( kry ty ka mi s$
na ogó& nie spe& nie ni pi sa rze. Ist nie j$
roz ma ite lob bies, któ rych wy ra zi cie -
la mi s$ kry ty cy. Z dru giej jed nak
stro ny, je (li wiersz sam si# nie bro ni,
nie ma o czym mó wi'.
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– Two je wier sze s! jed nak g"o sem
pew ne go po ko le nia, któ re ma za so -
b! nie zwy kle dra ma tycz ne i bo le sne
do #wiad cze nia.

– Sam so bie po sta wi !em ta ki po stu -

lat by cia stra" ni kiem pa mi# ci. Na le -

"# do po ko le nia uro dzo ne go w cza -

sach ho lo kau stu. Woj n# prze "y !o
za le d wie kil ka na $cie osób z mo jej

bar dzo licz nej ro dzi ny. Ma ma uro dzi -

!a si# w Ode ssie. Jej dzia dek by! wiel -

kim ra bi nem Ode ssy. Ro dzi na ucie -

k!a przed bol sze wi ka mi do Pol ski.

Mój dzia dek ze stro ny oj ca mia!
w War sza wie du "y sklep, a bab cia by -

!a je dy n% &y dów k%, któ ra uczy !a
pol skie go w ka to lic kim gim na zjum,

ale dom dziad ka by! ju" do mem pol -

skim. Ro dzi ce w 1939 ro ku ucie kli do

Ro sji, gdzie si# uro dzi !em w rok

pó' niej. Po woj nie zna le' li $my si# we

Wro c!a wiu, a Ma rzec sze$( dzie si% te -

go ósme go ro ku, do$( pa ra dok sal nie

oka za! si# dla mnie uni wer sy te tem

pol sko $ci. To wszyst ko, a zw!asz cza

wo jen ne lo sy sta no wi ta ki !a du nek,

któ ry mo" na wy ra zi( je dy nie wier -

szem. 

– Czy two je zwi!z ki z ka to li cy -
zmem, to w ja kie# mie rze wp"yw
two jej bab ci, na uczy ciel ki pol -
skie go?

– By( mo "e. Stu dio wa !em na

KUL -u, ale jesz cze ja ko nie wier ny,

czy mo "e ra czej ma !o wier ny. Ka to -

li cyzm jest dla mnie nie ro ze rwal nie

zwi% za ny z pol sko $ci%. Przed kil ku -

na stu la ty zo sta !em ochrzczo ny. Ale

to nie zmie nia fak tu, "e gdzie nie -

gdzie i tak pa trz% na mnie jak na gar -

ba te go.

– Wi dzia" bym tu pew n! ana lo gi$
z po sta w! Ro ma na Brand sta et te ra.

– Chy ba mo" na tak po wie dzie(. Je -

stem na wet za przy ja' nio ny z do mi ni -

ka ni nem o. Janem Gó r%, z któ rym tak -

"e przy ja' ni! si# Brand sta et ter.

W!a $nie u o. Gó ry zd% "y !em go jesz -

cze po zna(.
– My #l$, %e na za ko& cze nie na szej

roz mo wy przy da "a by si$ jesz cze
ja ka# aneg do ta.

– Ale to nie b# dzie szmon ces. Otó"
ja do li te ra tu ry wsze d!em nie ja ko aneg -

do t%. Wy obra' so bie, "e wy s!a no mnie

do Sta ni s!a wa Gro cho wia ka w spra wie

mo jej de biu tanc kiej pu bli ka cji. Zo sta -

!em za pro szo ny na pi wo, ale od mó wi -

!em, ja ko "e pi wa nie pi j#. Do pie ro po -

tem do wie dzia !em si#, "e ta kie

za pro sze nie do war szaw skie go „Jont -

ka” ozna cza ak cep ta cj#. I tak oto mój

de biut opó' ni! si# o rok.

!

Rozenfeld opowiada

czym jest szmonces
Czy przez dow cip mo% na zo sta' zba -

wio nym? Jed no jest pew ne, %e bez dow -
ci pu %y cie by "o by za bój czo nud ne. Bez
dow ci pu mo% na by umrze'. (y dow ski
szmon ces jest da rem Bo ga. (y dow ski
szmon ces nie ma kol ców.

Jest
prze ja wem mi !o $ci. Jak wiesz,

we dle pra wa "y dow skie go nie

mo" na po cho wa( cz!o wie ka, o któ rym nie

mo" na po wie dzie( nic do bre go. I umar! ta -

ki skur wiel i cuch nie, wi#c gmi na roz pi sa -

!a kon kurs. I zg!o si! si# fa cet, "e po wie co$
do bre go o zmar !ym nad trum n%. Ze bra ni

ode tchn# li. No i s!u cha j%: „Wszy scy wie -

my, "e zmar !y by! sko) czo nym !aj da kiem,

oszu stem i mor der c%. Ale po zo sta wi! po so -

bie dwóch sy nów, przy któ rych zmar !y by!
anio !em”.

Opo wiem ci dow cip, któ ry opo wia da

o mo im przy ja cie lu. To zna czy pa su je do

nie go. Otó" Ju rek miesz ka pó! ro ku

w Izra elu, a pó! w Ro sji. W ko) cu w!a dze

nie wy trzy ma !y i we zwa !y go, "e by si#
zde cy do wa!, gdzie mu le piej. A on na to

„Zdies do du py, tam do du py, ale te prze -

siad ki w Pa ry "u”. Wiesz to nie cho dzi o ten

Pa ry". Wie "a Eif fla, czy Mont par nas se

mnie nie po wa la. To cho dzi o dro g#. Tak

na praw d# cz!o wiek mo "e za miesz ka( tyl -

ko w dro dze.

Ro syj ski &yd, na zwij my go Ro zen kranz

z!o "y! pa pie ry w so wiec kim biu rze pasz por -

to wym na wy jazd do Izra ela, wzy wa j% go

i py ta j%: To wa rzy szu Ro zen kranz czy wy

mu si cie ko niecz nie je cha( do Izra ela?,

a gdzie mam je cha(? py ta. Da j% mu glo bus.

&yd kr# ci glo bu sem, kr# ci, wresz cie py ta:

a nie ma cie in ne go glo bu sa?

Rok 1968 – wia do mo, "e bez dow ci pu nie

mo" na by !o "y(. Oto kil ka pró bek. Og!o sze -

nie w „&y ciu War sza wy”: „Po szu ku j# pa -

na, któ ry w cza sie woj ny prze cho wy wa!
mnie w sza fie”. Na dal ak tu al ne. Al bo – au -

ten tycz ne, nie "art: Na pol skich &y dów l% -
du j% cych w Zie mi Obie ca nej cze ka! trans -

pa rent po pol sku: „Nie b%d' cie za m% drzy,

m% drzej si przy je cha li przed wa mi”.

Szmon ces to drwi na z oby cza ju, ten

trwa wiecz nie. Przy k!ad: ksi%dz, pop i ra -

bin opo wia da j% co ro bi% z dat ka mi na $wi% -
ty ni#. Ksi%dz: kre $l# w ko $cie le du "e ko !o,

a dat ki pod rzu cam do gó ry, co spad nie

do ko !a to mo je, co na ze wn%trz Stwór cy,

pop: my te" tak ro bi my, tyl ko na od wrót,

a ra bin: my nie kre $li my ko !a, dat ki pod rzu -

ca my do gó ry, co Bóg we' mie, to Je go, co

spad nie na zie mi# – mo je.

Bez u$mie chu nie mo" na wy trzy ma(.
W naj czar niej szych dniach oku pa cji dow -

cip ra to wa! ist nie nie. Przy k!ad dra stycz ny,

ale praw dzi wy – opo wie dzia! mi go &yd po

opusz cze niu Au schwitz: „Ko lej ka do se lek -

cji, na le wo do ga zu, na pra wo do pra cy.

Przy cho dzi ko lej na ro s!e go, do brze zbu do -

wa ne go &y da. Do ga zu! – pa da po le ce nie,

na to &yd – job two ju mat – czwar ty raz

do ga zu, ju" mnie oczy szczy pi%!…

!
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!yj"cy  
w zachwyceniu

„Nie po zwól my, aby prze sta !y nas ra do wa" isto ty #y we i rze czy, (…) nie bun -
tuj my si$ prze ciw na szym #% dzom, lecz opa nuj my je i zwi%# my z Bo giem; nie
po skra miaj my na szych na mi$t no &ci, lecz u&wi$" my je, aby u&wi$ co ne, spo cz$ -
!y w Bo gu. (…) Wszel kie pra cier pie nie pra gnie do st$ pu do na szej ra do &ci pe! -
nej za chwy ce nia.

(…) Na sza ra do&" wzno si si$, kie dy nie pra gnie my ju# ni cze go po za ra do -
&ci% Bo #% – ni cze go po za sa m% ra do &ci%. 

(Mar tin Bu ber, Opo wie !ci cha sy dów)

ca dy ków na zie miach pol skich. Je go my -
#li cy to wa ne s" do dzi# przez cha sy dów
na ca $ym #wie cie. 

„M" dry, a za ra zem dzie cin ny, szcze -

ry wo bec wszyst kich, a za ra zem chro ni" -
cy w ser cu ja k"! ta jem ni c#, ob cy wszel -

kie mu grze cho wi, lecz bro ni" cy

grzesz ni ków przed prze !la do wa niem.

(…) Przez d$u gi czas nie chcia$, by

uwa %a no go za ca dy ka, cho& mia$ wie -

lu wiel bi" cych go zwo len ni ków, któ rzy te -

go pro ste go cz$o wie ka – z pew no !ci"
s$usz niej ni% w przy pad ku in nych ca dy -

ków – po rów ny wa li na wet z kró lem

Da wi dem. D$u go sta$ za la d" w swo im

skle pi ku, z któ re go w do dat ku nie raz od -

sy $a$ klien tów do in nych, bied niej szych

kup ców. Ch#t nie je' dzi$ po oko li cy, od -

wie dza$ ob cych (y dów po wsiach

i w bra ter skiej z ni mi roz mo wie do da wa$
im otu chy, w mia stecz kach zbie ra$ wo -

kó$ sie bie dzie ci, pro wa dzi$ je na prze -

chadz ki, ba wi$ si# z ni mi i mu zy ko wa$,
kar mi$ i po i$ (…) sa mo pas po zo sta wio -

ne na jar mar kach zwie rz# ta; szcze gól -

nie lu bi$ ko nie i za wsze z na ci skiem pod -

kre !la$, %e tyl ko g$u piec ok$a da je ba tem.

(…) Za swo je naj wa% niej sze zada nie

uwa %a$ go dze nie lu dzi, to te% – jak g$o si

tra dy cja – by $o mu da ne, %e mo dli twa od -

mó wio na przez nie go w miej scu k$ót ni

przy wra ca $a po kój i zgo d#. Na ucza$, %e
chc"c lu dzi na wró ci&, nie trze ba ich $a -

ja& lub upo mi na&, lecz na le %y ob cho dzi&
si# z ni mi przy ja' nie, $a go dzi& bu rze, któ -

re nimi mio ta j", i przez mi $o!& do pro wa -

dzi& do po zna nia Bo ga” – pi sa$ Mar tin
Bu ber w „Opo wie #ciach cha sy dów”. 

Na st%p c" ca dy ka Da wi da Bi der ma -
na zo sta$ je go syn – Mo sze, któ ry prze -
niós$ sie dzi b% dy na stii z Le lo wa do Je -
ro zo li my.

* * *
Pod czas dru giej woj ny #wia to wej ne -

kro po lia (jed na z dwóch w Le lo wie) ule -
g$a znisz cze niu, a w la tach PRL -u na
miej scu cmen ta rza po sta wio no pa wi lon
Gmin nej Spó$ dziel ni „Sa mo po moc
Ch$op ska”. P$y ty z na grob ków – ma ce -
wy po s$u &y $y do u$o &e nia chod ni ka
przy po bli skiej szko le. 

Do pie ro w 1987 ro ku, za spra w"
Fun da cji Ro dzi ny Nis sen bau mów roz -
po cz% $y si% pra ce zmie rza j" ce do od szu -
ka nia gro bu ca dy ka Bie der man na. Rok
pó' niej z Izra ela przy je cha li So nia
i Zyg munt Nis sen bau mo wie, któ rzy
wraz z je dy nym oca la $ym z za g$a dy
miesz ka( cem mia stecz ka Hen ry kiem
)ro d" roz po cz% li po szu ki wa nia. Wów -
czas od na le zio no p$y t% na grob n" ca dy -
ka Da wi da. W tym sa mym ro ku w$a dze
Le lo wa od sprze da $y Fun da cji cz%#* bu -
dyn ku han dlo we go, w któ rej pod ce men -
to w" po sadz k" znaj do wa$ si% grób.
Prze mu ro wa no #cia n%, two rz"c pod tym
sa mym da chem pa wi lo nu han dlo we go
wy od r%b nio ne po miesz cze nia ohe lu ca -
dy ka (na pod sta wie wspo mnie( Woj cie -
cha +y ga sia z Fun da cji Rodziny
Nissenbaumów). W 2011 ro ku Fun da -
cja Ro dzi ny Nis sen bau mów ogro dzi $a
te ren cmen ta rza, a rok pó' niej przy st" -
pi $a do bu do wy no we go ohe lu.

WIE S+A WA 
KO NO PEL SKA 

Le lów – 200 lat te mu, 28 stycz nia
1814 ro ku (7 szwat 5574 r.), na miej -

sco wym cmen ta rzu &y dow skim po cho -
wa no ca dy ka Da wi da Bi der ma na, ucznia
Eli me le cha z Le &aj ska, Mo sze Le iba

z Sa so wa i Ja ko wa Ic cha ka Ho ro wi ca
zwa ne go „Wi dz" cym z Lu bli na”. Na le -
&a$ do – jak to okre #la Mar tin Bu ber 
–naj bar dziej uj mu j" cych po sta ci ru chu
cha sydz kie go i gro na zna nych ów cze #nie
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8 stycz nia 2014 ro ku z oka zji dwu set -
nej rocz ni cy !mier ci Da wi da Bie der man -
na na mu rze ohe lu umiesz czo no ta bli c"
z na pi sem: „Pa mi" ci ca dy ka Da wi da Bi -
der ma na (1746-1814) oraz #y dów le low -
skich, miesz ka j$ cych na tej zie mi do Za -
g%a dy w 1942 r. Spo %e cze& stwo Le lo wa”. 

* * *
Rok rocz nie do Le lo wa, na !wi" to jor caj -

tu (rocz ni cy !mier ci) Da wi da Bi der ma -

na na prze %o mie stycz nia i lu te go, piel grzy -
mu j$ set ki or to dok syj nych #y dów – cha -
sy dów z ca %e go !wia ta. Po mo dli twach
przy gro bie ca dy ka Bi der ma na cha sy dzi za -
sia da j$ przy wspól nym sto le, ta& cz$ i !pie -
wa j$, bo tak 'e w ten spo sób, nie tyl ko 'ar -
li w$ mo dli tw$ mo' na chwa li( Bo ga.

* * *
Cha sy dów przy by wa j$ cych do Le lo -

wa od kil ku lat fo to gra fu je Ar ka diusz

)aw ry wia niec. Je go zdj" cia s$ nie tyl -
ko za pi sem wy da rze nia, któ re na sta %e
wpi sa %o si" w co dzien no!( tej miej sco -
wo !ci, ale przede wszyst kim s$ po szu -
ki wa niem du cho wo !ci – jej wy mia ru
wspó% cze sne go w kon tek !cie miej sca,
ema nu j$ ce go nie ustan n$ obec no !ci$
wiel kie go, u!miech ni" te go i do bro tli we -
go ca dy ka Bi der ma na. 

!
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Podró! do granic 

rysunku
C

zte ry la ta te mu nie by "em na wer ni sa-

!u Echo -ry sun ków Mar ka G"o wac-

kie go w Ga le rii #l$ skie go Te atru Lal ki iAk-

to ra „Ate neum”. Pra ce wte dy po ka za ne

zo ba czy "em pó% niej i zro bi "y na mnie

wra !e nie. Ich te ma tem, naj ogól niej mó wi$c,

jest cz"o wiek. Na bia "ym tle po ja wia j$ si&
ciem ne, wr&cz czar ne po sta cie, frag men ty

(tors, g"o wa); twór czo'( ni by fi gu ra tyw na,

trud no j$ jed nak na zwa( re ali stycz n$.
Uro dzo ny w 1983 ro ku w Ze brzy do wi-

cach Ma rek G"o wac ki jest ab sol wen tem

Wy dzia "u Ar ty stycz ne go w In sty tu cie Sztu-

ki w Cie szy nie Uni wer sy te tu #l$ skie go

w Ka to wi cach. Spe cja li zo wa" si& w gra fi-

ce warsz ta to wej i w ry sun ku, co – jak mi

si& wy da je – wy zna czy "o kie ru nek je go za-

in te re so wa) twór czych. A tak !e na uko-

wych, bo od 2007 ro ku pra cu je w ma cie-

rzy stej uczel ni w Za k"a dzie Ry sun ku,

gdzie re ali zu je prze wód dok tor ski z dzie-

dzi ny Sztu ki Pi&k ne w za kre sie ry sun ku.

Swo je pra ce wy sta wia" w ostat nich la tach

w Pol sce i za gra ni c$, m.in w War sza wie,

Po zna niu, w Cze chach a na wet w Chi nach

oraz, oczy wi 'cie, w Ka to wi cach (Bien na-

le Pla ka tu, Pra ca Ro ku). 

Kie row nik Zbi gniew M& dra la od ja kie-

go' cza su wra ca do ar ty stów, któ rzy pa r&
lat wcze 'niej ju! w Ga le rii Ate neum swój

do ro bek wy sta wia li. Uwa !am, !e to do bry

po mys", bo pu blicz no'( mo !e zo ba czy(, jak

si& da ny twór ca roz wi ja, w ja kim kie run-

ku po sz"y je go po szu ki wa nia, cze go przez

ten czas do ko na". Dzi& ki tym „po wro tom”

do po miesz cze) przy uli cy 3 Ma ja 25, w lu-

tym mia "em oka zj& uczest ni czy( w otwar-

ciu dru giej wy sta wy G"o wac kie go i prze-

ko na "em si&, !e po zo sta" wier ny ry sun ko-

wi (cho( to w"a 'ci wie tro ch& tech ni ka

mie sza na, czy – jak si& to okre 'la – w"a sna,

bo ar ty sta frag men ty nie któ rych prac de li-

kat nie pod ma lo wu je). Na dal jed nak do mi-

nu je czer) (ewen tu al nie sza ro'() na bia "ym

tle i ry sun ki przed sta wia j$ lu dzi. 

Daw no te mu tra fi" w mo je r& ce Trak tat
o ma lar stwie Le onar da da Vin ci. By" to ta -

ki pod r&cz nik do na uki ma lo wa nia, w któ-

rym w"o ski mistrz zdra dza" na wet taj ni ki

pro du ko wa nia farb. Wy da no jed nak t&
ksi$! k& w PRL, wi&c nie za wie ra "a !ad nych

barw nych ilu stra cji, tyl ko czar no bia "e ry-

sun ki, czy te! stu dia. Z oszcz&d no 'ci

na jed nej kart ce umiesz czo no kil ka twa rzy

wy krzy wio nych ja kim' gry ma sem, z usta-

mi roz war ty mi do krzy ku, za' obok nich

frag ment r& ki cz& 'cio wo umi& 'nio nej,

cz& 'cio wo za' odar tej do ko 'ci, by "a ja ka'
sto pa w san da le itd. Wszyst kie te cz& 'ci cia-

"a rzu co no na bia "e t"o, ja ko !e by "y to tyl-

ko szki ce, któ re pó% niej sk"a da "y si& w ca-

"o'( prze my 'la n$ i skom po no wa n$
na ob ra zie. W ksi$! ce ogl$ da li 'my frag-

men ty. Przy po mnia "y mi si& te ry sun ki pod-

czas ogl$ da nia wy sta wy prac G"o wac kie-

go (zw"asz cza za ty tu "o wa nej Po go, któ rej

frag ment re pro du ku je my). Za py ta "em na-

wet ar ty st&, czy zna to wy da nie Trak ta tu,

oka za "o si& jed nak, !e nie. Nie mniej G"o-

wac ki jest twór c$, któ ry bu du je swo je pra-

ce z frag men tów w"a 'nie. Na bia "ym,

„nie za go spo da ro wa nym” tle ry su je tors,

cz&'( po sta ci, nie wy ko) czo ne sce ny. Za-

sta na wia "em si&, sk$d ta ki po mys". I uzmy-

s"o wi "em so bie, !e my tak w"a 'nie po strze-

ga my rze czy wi sto'(. Nie wi dzi my

wszyst kie go jak apa rat fo to gra ficz ny.

Na zdj& ciu mo !e my, cen ty metr po cen ty-

me trze, do k"ad nie przyj rze( si& de ta lom ar-

chi tek to nicz nym, prze czy ta( szyl dy

nad skle pa mi, zo ba czy( wszyst kie po sta-

cie wy st& pu j$ ce w ulicz nej scen ce, roz po-

zna( mar ki sa mo cho dów itd. Na to miast

w !y ciu do cie ra j$ do nas je dy nie frag men-

ty te go, co nas ota cza. G"o wac ki wy ci$ gn$"
z te go fak tu kon se kwen cje – na swo ich ry-

sun kach umiesz cza tyl ko to, na co ma my,

zgod nie z je go za my s"em ar ty stycz nym,

zwró ci( uwa g&. Resz ta jest pu stym t"em.

To ko ja rzy si& tak !e ze sna mi, z któ rych za-

pa mi& tu je my je dy nie de ta le. Ni by na sze

ma rze nia (al bo kosz ma ry) roz gry wa "y si&
w pe" nej sce ne rii, po prze bu dze niu pa mi&-
ta my jed nak tyl ko ja kie' wy im ki, cz& 'ci,

po sta cie, na wet te zna ne nam z !y cia, ja-

wi$ nam si& ja ko dziw nie od re al nio ne two-

ry, prze cho dz$ jed ne w dru gie, mie sza j$ si&
ze so b$, roz p"y wa j$ si& po wo li w po wie t-

rzu. Wy da je mi si&, !e te na sze oso bi ste do -

zna nia spra wia j$, !e prze ma wia do nas

twór czo'( Mar ka G"o wac kie go. Ogl$ da-

my cza sem ry sun ki – na zwij my to – dziw-

ne, nie re al ne, nie po ko j$ ce, a prze cie! nie

s$ to ob ra zy nam ob ce, po dob ne no si my

w 'rod ku, za cho wa ne przez pa mi&(, któ-

ra rów nie! prze cho wu je dla nas tyl ko

frag men ty.

O ile w war stwie tre 'cio wej ob szar za-

in te re so wa) ar ty sty nie wie le si& zmie-

ni" – w cen trum je go uwa gi po zo sta" cz"o-

wiek, o ty le wi da( u G"o wac kie go sta "e
po szu ki wa nie mo! li wo 'ci, ja kie w so bie

jesz cze kry je ry su nek. W tym za kre sie au-

tor jest wpraw dzie na dal twór c$, ale sta je

si& te! – na zw& to – ba da czem, eks plo ra-

to rem, jak by chcia" od kry(, czy me dium,

ja kim jest ry su nek, ma ja kie' gra ni ce,

i czy w ogó le da si& do nich do trze(. W ka!-
dym ra zie cie kaw je stem spo tka nia w Ga-

le rii Ate neum z twór czo 'ci$ Mar ka G"o wac-

kie go za pa r& lat. Do trze do gra nic ry sun ku?

A mo !e je prze kro czy?

!

BOGDAN 

WI DE RA

Po go (frag ment)

Styks
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Ko !ció" pra wo s"aw ny kie ru j#c si$
za le ce nia mi oj ców I so bo ru po wszech -
ne go (20 ma ja 325 r. w Ni cei) wy li cza
da ty Wiel ka no cy, opie ra j#c si$ na
pierw szej wio sen nej pe" ni ksi$ %y ca
i da cie pas chy %y dow skiej. Wiel ka noc
w Ko !cie le pra wo s"aw nym ob cho dzo -
na jest w nie dzie l$ po pierw szej wio sen -
nej pe" ni ksi$ %y ca i po za ko& cze niu pas -
chy %y dow skiej. W tym ro ku przy pa da
ona 20 kwiet nia. 

S
o sno wiec ka cer kiew s!u "y swo im wier -

nym ju" od 125 lat. Prze trwa !a nie jed n#
bu rz$ dzie jo w#, opar !a si$ tak "e za ku som

wie lu ko lej nych w!o da rzy, któ rzy chcie li

zrów na% j# z zie mi#. Dzi& jest jed n# z dwóch

&wi# ty' pra wo s!aw nych wo je wódz twa &l# -
skie go (dru g# wy bu do wa no w 1998 r. w Cz$ -
sto cho wie), wcho dzi w sk!ad die ce zji !ódz -

ko -po zna' skiej. Kie dy ks. mi trat Ser giusz

Dzie wia tow ski (obec ny pro boszcz) przej mo -

wa! 1 stycz nia 1979 r. so sno wiec k# pa ra fi$,
wi ta ny ser decz nie i "ycz li wie przez ust$ pu -

j# ce go ks. Wik to ra Rzec kie go, przy sz!o&% cer -

kwi, na wet ów le ci wy po bo" ny sta rzec ma -

lo wa! w czar nych ko lo rach, wy ro ku j#c, "e to

pa ra fia na wy mar ciu. Trud no si$ dzi wi% sko -

ro wier nych by !o wów czas za le d wie oko !o
trzy dzie stu. Dzi& od wie dza j# j# wier ni m. in.

z Za g!$ bia D# brow skie go, Aglo me ra cji Gór -

no &l# skiej, Zie mi Ryb nic kiej, (l# ska Cie szy' -
skie go i wschod niej Opolsz czy zny, co wi da%
by !o 16 mar ca, pod czas co rocz nej wi zy ty

dusz pa ster skiej ar cy bi sku pa Szy mo na, or dy -

na riu sza die ce zji !ódz ko -po zna' skiej.

W ob rz#d ku wschod nim przy go to wa nia

do (wi#t Wiel ka noc nych, naj wa" niej sze go

wy da rze nia w ca !ym ro ku li tur gicz nym, nie -

wie le ró" ni# si$ od ka to lic kich. Po prze dza je

okres Wiel kie go Po stu, pod czas któ re go

ogra ni cza si$ ilo &ci spo "y wa nych po kar mów

i wy klu cza mi$ so, ry by, na bia! i bia !e pie czy -

wo. W Wiel ki Czwar tek ()*+ ,- ,. /*01*23)
wier ni uczest ni cz# w „12 Ewan ge liach”.

W Wiel ki Pi# tek ()*+ ,- 456 507,84) w cer -

kwi na „&wi$ tym pre sto le” usta wia ny jest sym -

bo licz ny grób Chry stu sa przy kry ty p!asz cze -

ni c# (ca !un przed sta wia j# cy ukrzy "o wa ne go

Chry stu sa). Pod czas Wiel kiej Jutrz ni (z so bo -

ty na nie dzie l$) po okr# "e niu &wi# ty ni ka p!an

po trzy kro% ude rza krzy "em w drzwi cer kwi,

co sym bo li zu je od su ni$ cie ka mie nia od gro -

bu zmar twych wsta !e go Chry stu sa, in to nu j#c
wiel ka noc ny tro pa rion

„Chry stus po wsta! z mar twych, &mier ci# po -

de pta! &mier%, i b$ d# cym w gro bach "y cie da!”. 

W Wiel k# So bo t$ ()*+ ,- 45 9:;;<04)
pod czas Bo skiej Li tur gii na st$ pu je po &wi$ -
ce nie po kar mów, któ re go mo" na rów nie" do -

ko na% pod czas nie dziel ne go Na bo "e' stwa

Wiel ka noc ne go ()<9-2*9*7,* =2,90<1<),
na to miast w Po nie dzia !ek Wiel ka noc ny pod -

czas na bo "e' stwa od by wa si$ ob rz$d przy -

go to wa nia krzy" ma, ole ju, któ ry przez ca !y
rok u"y wa ny b$ dzie do na masz cze nia pod -

czas chrztu i kon se kra cji o! ta rzy. 

Pa ni Ol ga po cho dzi z nie wiel kiej miej sco -

wo &ci pod Bia !ym sto kiem, do D# bro wy

Gór ni czej przy je cha !a pod ko niec lat 70. Wie -

le sta rych tra dy cji przy wie zio nych z Pod la -

sia sta ra si$ jesz cze prze my ca% do swo je go

do mu. Mó wi „prze my ca%” po nie wa" wnu -

ki nie ch$t nym okiem spo gl# da j# na za -

mierz ch!e, ich zda niem, oby cza je, ale na ko -
ro waj i pas ch! cze ka j# ca !y rok. 

Na Pod la siu do dzi& na wiel ka noc nych sto -

lach kró lu je ko ro waj, czy li ko !acz, któ ry go -

spo dy nie przy go to wu j# z bia !ej m# ki pszen -

nej lub "yt niej, z do dat kiem jaj, mle ka

i cu kru. Wy pie ki zdo bi# wy my&l ny mi ptasz -

ka mi lub la lecz ka mi le pio ny mi z cia sta. Nie -

zwy k!ym do dat kiem &wi# tecz ne go sto !u s#
in spi ro wa ne mo ty wa mi z ikon ma lo wa ne g$ -
sie ja ja. 

Za war to&% wiel ka noc ne go ko szycz -

ka – wspo mi na pa ni Ol ga – tro ch$ si$ ró" -
ni !a od tych wspó! cze snych. Jaj ka obie ra no

ze sko ru pek, aby ni cze go co po &wi$ co ne nie

trze ba by !o wy rzu ca% a mi$ dzy chle bem i w$ -
dli na mi mu sia! zna le>% si$ tak "e ka wa !ek pa -

ski, bo tak si$ u nas mó wi !o na pas ch$. 
– Jutrz nia trwa !a d!u go, cza sem na wet kil -

ka go dzin. Do pie ro nad ra nem w nie dzie l$
ko' czy !a j# pro ce sja. Nikt wte dy nie na rze -

ka!, "e jest nie wy spa ny, czy "e co& tam w do -

mu jest jesz cze do zro bie nia. Nie wy obra "am

so bie, "e by ko go kol wiek mo g!o za brak n#%
na pro ce sji. Dzi siaj wy da je mi si$, "e przy -

go to wa nie su to za sta wio ne go sto !u jest wa" -
niej sze od mo dli twy. Do sko na le pa mi$ tam

wy &ci gi fur ma nek po wyj &ciu z cer kwi, kto

pierw szy wró ci! do do mu, ten mia! za pew -

nio ny do bry, ob fi ty w plo ny rok. Zda rza !o si$,
"e kto& zgu bi! ko !o a na wet wy l# do wa!
w ro wie, ale wszyst ko si$ za wsze do brze ko' -

czy !o. A ile by !o przy tym wrza sku i &mie -

chu, po dob nie w &mi gus dyn gus, ale nikt wte -

dy ni ko mu krzyw dy nie zro bi!, dzi siaj bo j$
si$ wyj&% z do mu. Po po !u dniu dzie ci bie ga -

!y do swo ich ro dzi ców chrzest nych po po dar -

ki, w do mu tak "e wszy scy wy mie nia li si$
drob ny mi upo min ka mi, cza sa mi to by !y
pi$k ne pi san ki. 

Zgod nie z tra dy cj# kul ty wo wa n# jesz cze

przez wie lu wy znaw ców pra wo s!a wia w cza -

sie (wi#t Wiel ka noc nych od wie dza j# oni gro -

by swo ich bli skich zmar !ych, za no sz#c im 

pi san ki, po nie wa" Zmar twych wsta nie Chry -

stu sa jest ra do &ci# za rów no dla "y wych jak

i umar !ych a li tur gia i teo lo gia pra wo s!a wia

sku pia si$ wo kó! zwy ci$ stwa Chry stu sa

nad &mier ci#.
Pa ni Ol ga z u&mie chem po wra ca w swo je

ro dzin ne stro ny. Ch!o pa ki bie ga li od do mu

do do mu, zbie ra li jaj ka, kie! ba sy, s!o dy cze.

Wsz$ dzie s!y cha% by !o ich mi !o sne „ko no piel -

ki”, oj cze ka !y dziew czy ny, cze ka !y… to naj -

pi$k niej sze &wi$ ta w ro ku, wszyst ko si$ bu -

dzi do "y cia.

!

Tro pa rion

pas chal ny

(wi$ ta Wiel ka noc ne w Cer kwi pra wo s!aw nej

MA RIA

SZTU KA
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5 lu te go 2014 ro ku w Bi blio te ce !l" skiej w Ka to wi cach od by #a si$ pro -

mo cja ksi"% ki au tor stwa Mi ro s#a wa S#om czy& skie go pt. Ka me rzy sta. Te -
le wi zyj ne epi zo dy i hi sto rycz ne zdrap ki. W spo tka niu, oprócz au to ra, wzi"#
udzia# bo ha ter ksi"% ki – Mie czy s#aw Chu dzik.

– Uro dzi! si" pan na te re nie przed wo jen -
nych Kre sów Wschod nich, gdzie sp" dzi!
pan dzie ci# stwo i wcze sn$ m!o do%&. Wraz
z ostat ni$ fa l$ re pa tria cji, w la tach 50.
XX wie ku, przy je cha! pan do Pol ski. Wie -

le osób, po cho dz$ cych stam t$d, wspo mi na -
!o po la tach, 'e (l$sk przy j$! ich z otwar -
ty mi r" ka mi. Mi mo wie lu ró' nic kul tu ral -
nych czy j" zy ko wych zo sta li tu do brze
przy j" ci i szyb ko si" za akli ma ty zo wa li.

Tak wspo mi na! mi" dzy in ny mi Woj ciech
Ki lar. A ja ki by! (l$sk z tych naj wcze %niej -
szych pa na wspo mnie#?

– Mo ja dro ga na !l"sk wio d#a przez Za -

chod nio po mor skie, gdy% na ogó# lu dzi z Wi -

le&sz czy zny oraz za chod niej czy pó# noc nej

Bia #o ru si kie ro wa no na Wy brze %e. Po po by -

cie w obo zach prze sie dle& czych i po przej -

'ciu wie lu ró% nych i d#u go trwa #ych for mal -

no 'ci wraz z ro dzi n" w 1957 ro ku po ja wi li 'my

si$ na !l" sku. Dla cze go na !l" sku? Po nie wa%
tu taj by #a pra ca. Mój oj ciec przed woj n" by#
za trud nio ny na ko lei, a do k#ad niej – w #"cz -

no 'ci ko le jo wej. Po woj nie wszyst ko si$ zmie -

ni #o, ale ko lej wci"% by #a gwa ran tem sta bil -

nej pra cy. Po przy by ciu na !l"sk zna laz#
za j$ cie na ko lei i po prze szko le niu zo sta# kie -

row ni kiem po ci" gu. Ta ki za wód da wa# mu sa -

tys fak cj$, bo mia# na tu r$ po dró% ni ka, któ ra

chy ba by #a w na szych ge nach, bo ja rów nie%,
mi mo zu pe# nie in nej pro fe sji, j" odzie dzi czy -

#em. !l"sk by# wów czas naj bar dziej uprze my -

s#o wio nym re gio nem w Pol sce i to by# dla

mnie szok, jak dla ka% de go, kto po cho dzi# z te -

re nów Wi le&sz czy zny czy Gro dzie&sz czy zny,

gdzie prze mys# by# zni ko my, by #y za to

pi$k ne kra jo bra zy: je zio ra, rze ki, wzgó rza, la -

sy itd. Z tak wiel kim i ci$% kim prze my s#em

ze tkn$ li 'my do pie ro tu taj. Mo ja ma ma za wsze

na rze ka #a i wspo mi na #a, %e u nas by #o pi$k -

nie i czy sto, a tu mu si fi ran ki pra( raz w ty -

go dniu. Szo ko wa #o j" rów nie% to, %e w tym

prze my s#o wym kra jo bra zie, w'ród dy mi" cych

ko mi nów okna s" wy pu co wa ne i wi sz"
w nich czy ste fi ra necz ki. To jej si$ po do ba -

#o. Czy do brze si$ tu czu #a? Nie wiem, ale

pew nie, gdy by tak nie by #o, pró bo wa #a by

gdzie' si$ prze nie'(. My 'l$, %e si$ w ko& cu

za akli ma ty zo wa #a, no i do %y #a s$ dzi we go wie -

ku, 10 dni jej za brak #o do uko& cze nia 107 lat.

Wi da(, to 'l" skie po wie trze jej s#u %y #o. 

– Jak za cz" !a si" przy go da z fil mem i fo -
to gra fi$? Czy to by! przy pa dek, 'e zo sta!
pan fil mow cem?

– To nie by# przy pa dek, %e wy bra #em ta ki

styl %y cia. Gdy cho dzi #em do szko #y w Wo# -
ko wy sku, to wraz z ko le ga mi two rzy li 'my

gru p$ #o bu zia ków. Ja by #em je dy nym Po la -

kiem, po zo sta li to by li Ro sja nie, Bia #o ru si ni,

Uz be cy, kto' z Kau ka zu... Nie zwy k#a mie sza -

ni na. J$ zy kiem ro syj skim w#a da #em bar dzo

do brze, tro ch$ mó wi #em po bia #o ru sku, a pol -

skie go w#a 'ci wie w ogó le nie zna #em. Mie -

li 'my bar dzo faj ne go dy rek to ra – m#o de go,

am bit ne go, wy kszta# co ne go, któ ry %e by nas

od ci" gn"( od #o bu zer ki, chcia# nas czym' za -

in te re so wa(. Za #o %y# wi$c kó# ko te atral ne, 

za in spi ro wa# nas, %e by 'my wy da wa li mie -

si$cz nik, a tak %e za #o %y# kó# ko fo to gra ficz no -

-fil mo we. I od te go si$ za cz$ #o, od 8 kla sy.

Oczy wi 'cie, wcze 'niej w do mu u oj ca by#
apa rat fo to gra ficz ny i usi #o wa #em co' tam ro -

bi(, ale do pie ro szko #a po zwo li #a mi si$ roz -

wi n"(. Jesz cze je den epi zod jest wart wspo -

mnie nia. Otó%, w cza sie przerw wa ka cyj nych

pra co wa #em, %e by za ro bi( na ksi"% ki. Zna la -

z#em si$ w fir mie, gdzie by #em po moc ni kiem

geo de ty, któ ry na uczy# mnie czy ta( pla ny,

mie rzy( zie mi$, ko# ko wa( pla ce bu dów,

a przy oka zji trze ba by #o fo to gra fo wa(. To by -

#a fir ma cy wil na, któ ra by #a przy kryw k" fir -
my woj sko wej z sie dzi b" w Mur ma& sku. Nie

mia #a na zwy, tyl ko nu mer, wte dy nie ro zu mia -

#em o co cho dzi, ale te raz wiem, %e jak si$ po -

da je nu mer fir my czy mia sta, to cho dzi o taj -

ne spra wy. 

– Sko ro nie zna! pan j" zy ka pol skie go, to
jak pan so bie po ra dzi! na po cz$t ku?

– Rze czy wi 'cie, gdy zna la z#em si$ w Ka -

to wi cach, to mia #em pro ble my j$ zy ko we.

Ale bar dzo po mo gli mi stu den ci -wo lon ta riu -

sze z Aka de mii Sztuk Pla stycz nych. By# ta -

Najwa%niejsze

jest patrzenie
Ksi$' ka Mi ro s!a wa S!om czy# skie go to zbe le try zo wa na opo wie%&, osnu -

ta na wspo mnie niach Mie czy s!a wa Chu dzi ka, ope ra to ra ob ra zu, zwi$ -
za ne go z ka to wic kim o%rod kiem te le wi zyj nym od po cz$t ku je go dzia -
!al no %ci, au to ra zdj"& do wie lu pro gra mów TVP, re por ta 'y, fil mów
do ku men tal nych i fa bu lar nych, re ali zo wa nych w kra ju i za gra ni c$, wy -
ró' nia nych i na gra dza nych na kra jo wych i za gra nicz nych fe sti wa lach
fil mo wych. Po ja wie nie si" na ryn ku czy tel ni czym ksi$' ki S!om czy# skie -
go sta !o si" oka zj$ do roz mo wy z jej g!ów nym bo ha te rem. 
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ki aka de mik na uli cy Ka sprza ka, na Ko szut -

ce. Tam cho dzi !em co dzien nie na po ga dusz -

ki, pod czas któ rych ko le dzy mnie po pra wia -

li, t!u ma czy li, jak na le "y da ne s!o wo

po praw nie po wie dzie#. W tym sa mym cza sie

Urz$d Wo je wódz ki szu ka! lu dzi ch%t nych

do wy jaz du na kurs do War sza wy, któ ry

mia! przy go to wa# ich do pra cy w po wsta j$ -
cym w Ka to wi cach o&rod ku te le wi zyj nym.

Na ma wia no mnie, abym si% zg!o si!, ale si% nie

zde cy do wa !em – po pro stu si% ba !em. Przede

wszyst kim wci$" jesz cze mia !em pro ble my j% -
zy ko we, trud no mi by !o wszyst ko zro zu mie#.
Naj pierw mu sia !em so bie to prze t!u ma czy#
na ro syj ski, a do pie ro po tem na pol ski. Po -

za tym od sta wa !em od ró wie &ni ków wy gl$ -
dem, mo je ubra nie by !o in ne, fry zu ra in na,

oczy in ne, lu dzie si% ogl$ da li w tram wa ju. By -

!em dla nich ob cy. Po tem prze czy ta !em

w „Pa no ra mie” ar ty ku!, "e w Ka to wi cach bar -

dzo pr%" nie dzia !a Ama tor ski Klub Fil mo wy

„'l$sk”. Bar dzo mnie to za in te re so wa !o,

wi%c za cz$ !em go szu ka#. Zna la z!em, sie dzi -

ba mie &ci !a si% przy ul. Fran cu skiej. Dwa ra -

zy pod cho dzi !em, bo nie mia !em od wa gi, "e -

by wej&#. A" w ko( cu wsze d!em i spo tka !em

pa na, bar dzo mi !e go, sym pa tycz ne go,

u&miech ni% te go, po tem oka za !o si%, "e to se -

kre tarz klu bu Bo le s!aw Zie li( ski. Za pro si!
mnie na her ba t%, po roz ma wia li &my i tak si%
za cz% !o, ja si% do te go klu bu nie ja ko przy kle -

i!em i czu !em si% tam bar dzo do brze. Jak si%
oka za !o, "e bar dzo du "o po tra fi% zro bi#, to zo -

sta !em ch!o pa kiem do wszyst kie go. Pierw -

szym mo im wzo rem do na &la do wa nia, mi -

strzem, by! pre zes klu bu Nor bert Bo ro now ski,

za wo do wy fo to re por ter w „Pa no ra mie”. Wy -

wo !y wa li &my ta &my fil mo we, wszyst ko by -

!o ro bio ne r%cz nie, ale tech no lo gi% mia !em

opa no wa n$, a po nie wa" po sia da !em bar dzo

du "o wol ne go cza su, to by !em na ka" de

gwizd ni% cie. Do sta wa li &my fil my, któ re ro bi li

cz!on ko wie klu bu, ale wkrót ce rów nie" za cz% -
!y przy cho dzi# ma te ria !y z te le wi zji. In te re -

su j$ ce i trud ne w re ali za cji fil my ro bi li Da nu -

ta i Jan Ma# ko wo wie. Pa mi% tam rów nie", jak

Edward Po lo czek, zna ny fo to gra fik &l$ ski, po -

je cha! z eki p$ na Spits ber gen i tam ro bi! mnó -

stwo fil mów i zdj%#. Trze ba by !o to wszyst -

ko ob ro bi#, a my ba li &my si% strasz nie, "e by

cze go& nie ze psu#. Jak wspo mnia !em, gdy po -

wsta !a te le wi zja, to ma te ria !y fil mo we, któ -

re by !y po trzeb ne do pro gra mów, by !y ob ra -

bia ne w klu bie fil mo wym przy ul. Fran cu skiej.

Po tem trze ba by !o bie ga# na uli c% Li go -

nia 37, gdzie obec nie stoi tzw. De ceb mer,

a wte dy sta !a wil la, w któ rej mie &ci !a si% pierw -

sza sie dzi ba TVP Ka to wi ce. Po ja kim& cza -

sie po wsta !o tam la bo ra to rium, do któ re go si%
prze nio s!em, a mo im sze fem zo sta! Je rzy Ba -

du ra. 

– Ta kich sze fów -na uczy cie li, mi strzów
by !o chy ba znacz nie wi" cej w ci# gu tych
wszyst kich lat?

– Tak, oczy wi &cie. Zresz t$ w ogó le w "y -

ciu mia !em szcz% &cie do na uczy cie li. Du "o by

wy mie nia#, ale wspo mn% cho# kil ka na -

zwisk. Opie ku nem mo je go ro ku by! naj -

pierw An drzej An cu ta, a po tem Adolf For bert,

wspó! za !o "y ciel Pa( stwo wej Wy" szej Szko -

!y Fil mo wej w )o dzi, a na st%p nie znacz nie

m!od si: Mie czy s!aw Ja ho da, Je rzy Wój cik, Wi -

told So bo ci( ski. Po nad dwa la ta by !em

szwen kie rem u Mi ko !a ja Spru di na, u któ re -

go prze sze d!em nie z!$ szko !% za wo du. Mia -

!em szcz% &cie rów nie" pra co wa# z Zyg mun -

tem Sa mo siu kiem, znacz nie m!od szym

cz!o wie kiem, któ ry mia! zu pe! nie in ne, no wa -

tor skie po dej &cie do ka me ry. To pa trze nie

na in nych, lep szych, jak oni ro bi$ film by !o
sza le nie wa" ne. Szko !a szko !$, cz!o wiek si%
oczy wi &cie na uczy tech ni ki, ale naj wa" niej -

sze jest pa trze nie, co ro bi mistrz, by cie z nim

i pod gl$ da nie go. 

– Jak do sz!o do wspó! pra cy z Po lte lem?
– Nie mal od sa me go po cz$t ku w te le wi zji

by !a re dak cja fil mo wa, a jej sze fem by! Ta -

de usz Ko per, z wy kszta! ce nia re "y ser po szko -

le fil mo wej. Bar dzo do nie go przy lgn$ !em.

Trak to wa! mnie mo "e nie jak sy na, ale m!od -

sze go bra ta i wzi$! pod swo je skrzy d!a. Re -

dak cja funk cjo no wa !a oko !o 2 lat, a po tem,

w 1960 ro ku, w War sza wie pod j% to de cy zj%,
"e pro duk cja fil mo wa zo sta nie wy dzie lo -

na i w ten spo sób po wsta !a no wa jed nost ka.

Prze nie &li nas z dnia na dzie(. I by !o to dziw -

ne, bo pra co wa li &my w te le wi zji, ro bi li &my

wszyst ko dla te le wi zji, ale by !y &my jak by

w in nym za k!a dzie – w Za k!a dzie Pro duk cji

Fil mów Te le wi zyj nych w War sza wie z od -

dzia !em w Ka to wi cach. Je go sze fem zo sta!
Jan Ma# ków. Za k!ad za cz$! si% do&# szyb ko

i in ten syw nie roz wi ja#. Po wsta !o no wo cze -

sne la bo ra to rium z bar dzo do bry mi ma szy -

na mi. W 1972 ro ku sze fem Ko mi te tu ds. Ra -

dia i Te le wi zji zo sta! Ma ciej Szcze pa( ski,

któ ry po sta no wi! zro bi# z te le wi zji no wo cze -

sne na rz% dzie pro pa gan dy. Po szli &my w ko -

lor, w tech ni k% naj now szej ge ne ra cji,

a przy tym Szcze pa( ski rz$ dzi! "e la zn$ r% k$.
Gdy moi ko le dzy przy je" d"a li z Za cho du, to

si% dzi wi li, "e ma my ta ki sprz%t, ja kie go na -

wet oni za du "o nie mie li. Szcze pa( ski po sta -

no wi! zro bi# w!a sn$ wy twór ni% fil mo w$, któ -

ra mia !a by sa mo dziel no&# de cy zyj n$
i fi nan so w$. Wte dy po wo !a! do "y cia Cen tral -

n$ Wy twór ni% Pro gra mów i Fil mów Te le wi -

zyj nych Po ltel z odzia !em w Ka to wi cach. Tu

by! po t%" ny prze mys!, tu od by wa !y si%
wszyst kie naj wa" niej sze ma sów ki, wi%c te -

le wi zja po trze bo wa !a w!a snych pro gra mów,

a pro duk cja fil mów w ze spo !ach fil mo wych

by !a kosz tow na i nie za wsze chcia no re ali zo -

wa# te ma ty, któ ry mi by !a za in te re so wa na te -

le wi zja. 

– Jak dzi$ mo% na oce ni& dzia !al no$& Po -
lte lu?

– Uwa "am, "e bar dzo do brze. Szko da, "e
to wszyst ko upa d!o, "e do pro wa dzo no do li -

kwi da cji te go ma j$t ku. By! rok 1991. Z dnia

na dzie( za pa d!a de cy zja o li kwi da cji Po lte -

lu i wszyst kie ar chi wa do s!ow nie wy rzu co no

na &miet nik. My &my na wet "ar to wa li, "e ta -

&my po sz!y na grze bie nie. La bo ra to rium zo -

sta !o znisz czo ne, ma szy ny wy rzu co ne przez

okno na po dwór ko. By !y tak "e bu dyn ki, któ -

re Po ltel wcze &niej prze j$! po O&rod ku Po st% -
pu Tech nicz ne go. Znaj do wa !y si% w nich: ma -

ga zy ny, sto lar nie, &wiet na ha la, ad mi ni stra cja,

mon ta "ow nie, sa la d*wi% ko wa – bar dzo do -

bra, syn chro ni za cyj na ze sto !em tric ko wym,

gdzie mo" na by !o ro bi# ró" ne na pi sy czy wko -

pio wa nia. By !y te" ko stiu my, re kwi zy ty, któ -

re Po ltel wy pro du ko wa! przez la ta swo jej dzia -

!al no &ci. Ale có"… przy sz!y ta kie cza sy, "e
wszyst ko zo sta !o spra so wa ne bez ogl$ da nia

si% na to, czy to jest po trzeb ne, czy nie. Zmar -

no wa no pra c% i za an ga "o wa nie wie lu lu dzi,

znisz czo no ma te ria !y, któ re s$ nie do od two -

rze nia. A prze cie" w Po lte lu wy pro du ko wa -

no mnó stwo fil mów do ku men tal nych – wi% -
cej ni" w War sza wie, rów nie" na po trze by

te le wi zji by !y ro bio ne fil my fa bu lar ne. Po nad -

to bar dzo roz wi n% !y si% us!u gi dla ekip za gra -

nicz nych. Kr% co no na 'l$ sku spo ro ty tu !ów

i Po ltel za ra bia! na tym do sy# do brze. Ju" nie

mó wi%, "e mie li &my mnó stwo wy bit nych

spe cja li stów w za wo dach po moc ni czo -twór -

czych, lu dzi z ogrom nym do &wiad cze niem.

Te go nie da si% na uczy# w "ad nej szko le i oni

te" zo sta li stra ce ni: sto la rze, de ko ra to rzy,

ko stiu mo lo dzy, cha rak te ry za to rzy, gar de ro bia -

ne… Aprze cie" bez nich film nie ist nie je. Lu -

dzie jed ne go dnia zna le* li si% na bru ku, bez

szans na zna le zie nie pra cy w za wo dzie. A by li

to en tu zja &ci, któ rzy ko cha li film, pra co wa li

dla nie go, nie dla pie ni% dzy. To wszyst ko mi -

ty, "e my &my tu za ra bia li z!o te gó ry. To

bzdu ry. Mo im zda niem, sto li cy za le "a !o
na tym, "e by w Ka to wi cach wszyst ko spra -

so wa#. To by !a swe go ro dza ju ze msta za to,

"e za cza sów Gier ka po dob no nam si% tu taj "y -

!o jak w Szwaj ca rii, "e 'l$sk to rze ko mo by -

!a kra ina mio dem i mle kiem p!y n$ ca. 

– Jest w Ka to wi cach na Uni wer sy te cie
'l# skim Wy dzia! Ra dia i Te le wi zji im.
Krzysz to fa Kie $low skie go. Roz wi ja si",
m!o dzi lu dzie zdo by wa j# mnó stwo na -
gród…

–Ale Ka to wi ce z te go nic nie ma j$ – w sen -

sie te go &ro do wi ska, bo nie ma tu taj ba zy pro -

duk cyj nej. Te le wi zja w ogó le prze sta !a wspó! -
pra co wa# z Wy dzia !em. Wi%c ci m!o dzi

lu dzie ucie ka j$ do War sza wy. Na wet gdy kr% -
c$ etiu dy ope ra tor skie czy re "y ser skie, to ja -

d$ do sto li cy, a mo gli by je ro bi# w Ka to wi -

cach, bo s$ tu taj do brze wy po sa "o ne fir my.

Pre sja war szaw ska jest jed nak tak wiel ka, "e
uwa "a j$, "e je &li nie zro bi$ cze go& w War sza -

wie, to ich nie ma. By# mo "e tak jest. Ale to

jest ko lej na kon se kwen cja li kwi da cji Po lte lu

i Ze spo !u Fil mo we go Si le sia Ka zi mie rza

Kut za. 

– Wspo mi na! pan, %e odzie dzi czy! w ge -
nach za mi !o wa nie do po dró %y, %e by !y
cza sy, gdy nie by !o pa na pó! ro ku w do mu.
Czy by !y ja kie$ wy jaz dy, któ re szcze gól nie
za pa d!y pa nu w pa mi" ci, nie bez piecz ne
przy go dy? 

– Fak tycz nie, zna le* li &my si% pa r% ra zy z ko -

le ga mi w sy tu acjach do sy# nie bez piecz nych.

By! ta ki mo ment w hi sto rii, po dob ny do te -

go, co si% obec nie dzie je na Ukra inie. Mam

na my &li pucz Ja na je wa w Mo skwie (nie uda -

n$ pró b% prze j% cia w!a dzy w ZSRR w sierp -

niu 1991 ro ku). Wraz z ko le g$ Ada mem Soj -

k$ wy bra li &my si% jak idio ci, sa mo cho dem,

za w!a sne pie ni$ dze i zna le* li &my si% w &rod -

ku kon flik tu. Gdy to cza sa mi wspo mi na my,

to uzmy s!a wia my so bie, "e prze cie" mo gli nas

za bi#. Wy ka za li &my si% wy j$t ko w$ bez my&l -
no &ci$. Dzi& nie by! bym ju" ta kim wa ria tem.

Po dob na sy tu acja mia !a miej sce w Wil nie,

gdzie ofi cer OMON -u za re pe to wa! bro( i po -

wie dzia! mi, "e mam trzy se kun dy, aby

odej&#, w prze ciw nym ra zie mnie za strze li. 

Ja kie ma pan pla ny na przy sz!o$&?
Z mo imi m!od szym ko le ga mi, a mu sz% za -

zna czy#, "e nie by !a to mo ja ini cja ty wa,

w grud niu 2013 ro ku z!o "y li &my Sto wa rzy -

sze nie Fil mow ców 'l$ skich. Zo sta !o ju" nie

tyl ko za re je stro wa ne, ale na wet ma my ho no -

ro we go cz!on ka, któ rym zo sta! Lech Ma jew -

ski. G!ów nym za !o "e niem Sto wa rzy sze nia jest

„re wi ta li za cja” &ro do wi ska fil mo we go na 'l$ -
sku, aby fil mow cy &l$ scy mie li mo" li wo&# po -

zna nia sie bie na wza jem i swo ich prac. Chce -

my stwo rzy# gru p%, któ ra b% dzie mó wi !a
jed nym, sil nym g!o sem o rze czach, któ re nas

wszyst kich de ner wu j$, a mo "e dzi% ki te mu da -

my wspól nie ra d% na pra wi# to i owo. Chcia! -
bym, "e by w!a dze wo je wódz kie "ycz li wiej

spoj rza !y na lo kal ne am bi cje fil mow ców.

Trud no, "e by si% to &ro do wi sko b!y ska wicz -

nie od ro dzi !o i dzia !a !o, jak oneg daj, ale

mo "e po wo li, gdy w cen trum Ka to wic zo sta -

nie wznie sio ny no wy bu dy nek Wy dzia !u Ra -

dia i Te le wi zji, po wsta nie rze czy wi &cie po rz$d -

na fir ma pro duk cyj na – oczy wi &cie te raz

pry wat na, mo "e spó! ka... Mam na dzie j%, "e
jesz cze w swo im "y ciu b% d% mia! sa tys fak cj%,
"e na 'l$ sku dzia !al no&# fil mo wa – w sze ro -

kim zna cze niu – b% dzie wi docz na. 

Roz ma wia !a 

AGNIESZ KA SI KO RA
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Konrada Swinarskiego wspomina Anna Polony

Jego „charakter pisma”
W Mu zeum Bar ba ry i Sta ni s!a wa Pta -

ków mo gli "my ogl# da$ wy sta w% „W stro -
n% spek ta klu. Emo cje i ruch w szki cach
Kon ra da Swi nar skie go”. Re &y ser uwa &a -
ny za jed ne go z naj bar dziej ory gi nal -
nych i naj wy bit niej szych twór ców w hi sto -
rii pol skie go te atru stwo rzy! w!a sny styl,
in spi ru j#c do dzi" wie lu m!o dych ak to rów
i re &y se rów.

Mia! on te" ogrom ny wp!yw na ak to rów,
któ rych spo ty ka! na po cz#t ku swej

dro gi twór czej. An na Po lo ny, wspa nia !a ak -
tor ka te atrów kra kow skich, po wie dzia !a
w Ka to wi cach przed spo tka niem z pu blicz -
no $ci#, "e pra ca i ob co wa nie z Kon ra dem
Swi nar skim mia !o de cy du j# cy wp!yw na ca -
!e jej "y cie. Nie od ra zu jed nak by !o tak ró -
"o wo. Ak tor ka przy cho dz#c do Sta re go Te -
atru za strze g!a so bie, "e nie chce gra% ju"
wi& cej ról s!u "# cych i po ko jó wek. Tym cza -
sem jej pierw sza ro la w Sta rym to by !a w!a -
$nie po sta% s!u "# cej. Ju" chcia !a zro bi%
awan tu r& dy rek to ro wi Zyg mun to wi Hübne -
ro wi, gdy na gle po czu !a, "e kto$ za ni# stoi.
Od wró ci !a si& i zo ba czy !a po raz pierw szy
Kon ra da Swi nar skie go, któ ry uwiód! j# na -
tych miast swo im !a god nym g!o sem, wzro -
kiem i u$mie chem. No i oczy wi $cie za gra -
!a t& nie wiel k# ról k& w sztu ce Ano ni ma
„'a !o sna i praw dzi wa tra ge dia pa na Ar de na”

– Po tem oka za !o si& – wspo mi na An na Po -
lo ny – "e w sztu ce oprócz tej nie wiel kiej ro -
li, jest ogrom na bal la da, któ r# $pie wa !am.
Tro ch& to by !o za po "y czo ne ze sty lu brech -
tow skie go, czy li tak jak w te atrze Brech ta,
po mi& dzy po szcze gól ny mi sce na mi, zmie nia -
!o si& de ko ra cje, a ja przed kur ty n#, $pie wa -
!am frag men ty bal la dy, któ re za po wia da !y ak -
cje. Ta ki ty po wy epic ki te atr. S!o wa
sta ro ir landz kiej bal la dy na pi sa !a Agniesz ka
Osiec ka. Kie dy pierw szy raz zo ba czy !am
Kon ra da Swi nar skie go a by !o to przed sa l#
prób, po pa trzy li $my si& na sie bie i ja na tych -
miast wte dy po czu !am, "e to jest kto$ nie sa -
mo wi ty, kto$ wy j#t ko wy. Ol$ni !y mnie
przede wszyst kim je go oczy. Spoj rza! na mnie
prze ni kli wie. Mia! ogrom ne, pi&k ne oczy i ja

w $rod ku zro bi !am si& mi&k ka, i ju" nie ta -
ka na stro szo na, i ju" nie ta ka ca !a na NIE.
A przy oka zji po my $la !am so bie: O! Ja ki

przy stoj ny ch!o pak. Pó( niej, pod czas pró by
po wie dzia!: Tam s" dwie g!ów ne ro le. Chcia!
mnie u!a go dzi%, mia! ogrom ne po czu cie
hu mo ru. Oczy wi $cie ro la g!ów na by !a jed -
na i gra !a j# wspa nia le Mi ro s!a wa Du braw -
ska, a ja nie ste ty by !am tyl ko s!u" k#. Kon -
rad Swi nar ski by! nie s!y cha nie in te li gent nym
cz!o wie kiem. Dow cip nym. M# drym. Prze -
ni kli wie pa trz# cym i na cz!o wie ka i na $wiat,
na te wszyst kie me cha ni zmy, któ re na szy mi
dzia !a nia mi kie ru j#. Od ra zu si& zo rien to wa -
!am, "e to b& dzie wy j#t ko we ze tkni& cie si&
dwoj ga lu dzi, z któ re go co$ mo "e wy nik -
n#%. I rze czy wi $cie wy nik n& !o. Dzie si&% lat
wspó! pra cy.

„Pod ba tu t#” Kon ra da Swi nar skie go An -
na Po lo ny wy kre owa !a m. in. Jo asa w „S& -
dziach” i M!o d" w „Kl# twie” S. Wy spia) skie -
go (1968). W obu jed no ak tów kach stwo rzy !a
zna ko mi te ro le. Kry ty ka roz pi sy wa !a si&
o nich z en tu zja zmem. 

Za gra !am – do da je An na Po lo ny – u Swi -
nar skie go je de na $cie czy dwa na $cie ró" nych
ról. A kro i!a si& jesz cze „Ger tru da”, do któ -
rej re ali za cji jed nak nie do sz!o. By! to ró" -
no rod ny re per tu ar, gra !am w ró" nych sztu -
kach, bo i wspó! cze snych, ale przede
wszyst kim w kla sy ce. By! Szek spir, Wy spia) -
ski i Mic kie wicz z „Dzia da mi”... By !o te go
mnó stwo. I jesz cze ten Ano nim. Ale by! tak -
"e i „Woy zeck”, w któ rym mia !am nie du "#
ro l&, ale jed nak gra !am… I by! Kra si) ski
z „Nie -Bo sk# ko me di#” i Je an Ge net ze swo -
imi „Po ko jów ka mi”. Mia !am wi&c pe! ny wa -
chlarz wspa nia !ych ról, wspa nia !ych po sta -
ci. Jesz cze do te go wspó! cze sna sztu ka
pol ska, wów czas wspó! cze sna, bo te raz to ju"
jest kla sy ka, mia no wi cie „'e gnaj, Ju da szu”
Ire ne usza Ire dy) skie go. No wi&c, prze "y !am
w swo jej m!o do $ci co$ fan ta stycz ne go. Fan -
ta stycz ne spo tka nie z fan ta stycz n# ar ty -
stycz n#…, te go na wet nie mo" na na zwa%
przy go d#, to ta ki ar ty stycz ny wzlot! I je "e li
kto$ my $li, "e mia !am na po cz#t ku swej dro -
gi szcz& $cie bo spo tka !am Swi nar skie go, to

my li si& bar dzo. Kto$ mi na wet po wie -
dzia! – po nim ju" by !o z to b# tyl ko go rzej.
Otó" nie, to jest nie praw da. Nie by !o wca le
go rzej, bo to, czym mnie ob da ro wa! w tej na -
szej wspó! pra cy Kon rad Swi nar ski, owo co -
wa !o pó( niej wspa nia le! Po nie wa" ja do pie -
ro doj rze wa j#c, sta rze j#c si&, na by wa j#c
do $wiad cze), w ci# gu tych lat pó( niej szych,
po wo li, po wo li do cho dzi !am do tej praw dy
te atral nej, do tej praw dy ak tor skiej, w!a $ci -
wie do wszyst kie go… do je go przede wszyst -
kim za my s!ów, do je go in ten cji. Do pie ro wte -
dy je od kry wa !am. Po je go $mier ci. Tak to
cza sa mi jest na tym $wie cie.

Gdy An na Po lo ny do wie dzia !a si&, "e Kon -
rad Swi nar ski zgi n#! w ka ta stro fie lot ni -
czej 19 sierp nia 1975 pod Da masz kiem ca !y
$wiat stra ci! dla niej swe bar wy. Dzi$ nie chce
wra ca% do tych bo le snych wspo mnie). One s#
ci# gle "y we – wy wo !u j# !zy i wzru sze nie. Przy -
ta czam za tem frag ment wspo mnie) ak tor ki
z Kro ni ki Ka to wic (tom XI): „Sa mo lot si& roz -
bi!… Mnie za tka !o. Mózg nie chcia! przy j#%
w ogó le tej wia do mo $ci i tak sta !am przez
chwi l&, sta !am… i no gi si& po de mn# ugi& !y…
Nie mo g!am sa ma doj$% do do mu. Za dzwo -
ni !am po mo je sio stry, "e by po mnie przy je -
cha !y tak sów k#. Przy je cha !y i sie dzia !am po -
mi& dzy ni mi $ci $ni& ta na tyl nym sie dze niu,
pa trzy !am na drze wa na plan tach kra kow skich,
na nie bo, i my $la !am so bie: Ja kim pra wem te
drze wa s# zie lo ne, a to nie bo nie bie skie
i s!on ce $wie ci?! Ja kim pra wem?! To wszyst -
ko po win no by% czar ne!! Jak ten cz!o wiek zgi -
n#!, to wszyst ko po win no by% czar ne. To by -
!o tak, jak by ser ce wy rwa no cz!o wie ko wi
z pier si. Tak my $my to z ko le ga mi czu li… To
by !o okrop ne… Po tem ka za li nam gra% Wy -

zwo le nie. My $my ca !y czas gra li to przed sta -
wie nie, "e to Kon rad Swi nar ski umar!. Jesz -
cze na ko) cu, w trze cim ak cie, pierw sze
py ta nie: A có# Kon rad? – kie dy roz ma wia j#
ze so b# uczest ni cy tej sce ny… Mam naj zu pe! -
niej to wra #e nie jak gdy by w$ród nas by!, je -

no nie wi dzi my go. A on zgi nie w dy mie…”

– Ale po tem po wo li to za cz& !o do mnie do -
cho dzi% – do po wia da pa ni An na. To by! dla
mnie ogrom ny dra mat. Nie po tra fi& te go opi -
sa%. Do pie ro wie le lat, czy wie le mie si& cy,
no du "o pó( niej, za cz& !am my $le% o tym w ta -
kich ka te go riach – stra ci !am nie tyl ko przy -
ja cie la, stra ci !am cu dow ne go re "y se ra, swo -
je go mi strza. Od szed! ka wa! mo je go "y cia,
ka wa! mo jej przy sz!o $ci i na dziei… 

– Gdy by dzi" Kon rad Swi nar ski &y!, jak -
by pa trzy! na to co dzie je si% z pol skim te -
atrem, ze Sta rym Te atrem, z tym wszyst -
kim co wy da rzy !o si% w Kra ko wie?

– Nie mam po j& cia. Bo to, "e mnie si& to
po pro stu nie po do ba, "e ja si& w tym (le czu -
j&, to jest mo ja spra wa. We d!ug mnie to nie
jest ju" te atr, któ ry cz!o wie ka przed sta wia, to
nie jest te atr, któ ry si& za g!& bia w isto t& i po -
szu ku je sen su "y cia, isto ty cz!o wie cze) stwa,
sku pia si& na cha rak te rach ludz kich, na dzia -
!a niach cz!o wie ka, tyl ko to jest te atr, któ ry po -
ka zu je tyl ko me cha ni zmy, me cha ni zmy "y -
cia. Jak te le wi zja. To s# wi de okli py.
Przy zwy cza i!am si& do cze go$ zu pe! nie in ne -
go. I na czym in nym wy ro s!am. Dla mnie te -
atr jest zu pe! nie in ne go ro dza ju sztu k#, ani -
"e li ten, któ ry te raz two rz# m!o dzi. A jak on
by to od bie ra!? Trud no po wie dzie%, ale Kon -
rad po tra fi! si& zmie nia%. Po tra fi! i$% ra zem
z cza sem, ze $wia tem, nie kie dy pod pr#d, co
mu nie jed no krot nie za rzu ca no. Mo "e i te raz
by si& od na laz! i two rzy! $wiet ne spek ta kle?
Kto wie? Trud no za nie go mó wi%, ale wiem
jed no – by! cz!o wie kiem nie prze ci&t nym
i cu dow nym re "y se rem.

MA REK MIERZ WIAK 
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• 25. edy cja kon kur su „Gór no !l" skie Kro szon ki 2014” w Mu -
zeum Gór no !l" skim w By to miu

Po mys! kon kur su zro dzi! si" 25 lat te mu w Mu zeum w Gli wi cach.

Przez 23 la ta od by wa! si" pod na zw# „Naj pi"k niej sze kru szon ki”.

Uczest ni czy li w nim kro szon ka rze z te re nu gli wic kie go. Dwa la ta te -

mu im pre z" t" prze ka za no Mu zeum Gór no $l# skie mu w By to miu. Wte -

dy to roz ro s!a si" for mu !a kon kur su i od t#d mo g# w niej uczest ni czy%
mi strzo wie zdo bie nia jaj wiel ka noc nych z ca !e go &l# ska. W 25. ju -

bi le uszo wej edy cji wzi" !a w nich udzia! tak 'e przed sta wi ciel ka (y -

wiec czy zny.

Te go rocz ne spo tka nie kro szon ka rzy mia !o wy j#t ko wy, bar dzo uro -

czy sty cha rak ter, bo wiem !# czy !o w so bie hi sto ri" kon kur su – do -

ro bek po nad 20 lat po ka za no na spe cjal nej wy sta wie – z po ka zem

prac, któ re zo sta !y za kwa li fi ko wa ne, a cz"$% z nich na gro dzo no w te -

go rocz nym kon kur sie.

W tym ro ku zg!o szo no 64 ze sta wy prac (po 5 sztuk ka' -
da) – w su mie 320 kro szo nek. Spo $ród 57 osób, któ re wzi" !y udzia!
w kon kur sie, naj m!od sza mia !a 22, a naj star sza 90 lat. Pra ce na p!y -

n" !y z ca !e go wo je wódz twa $l# skie go, a po raz pierw szy swo je kro -

szon ki zg!o si !o 19 osób. Ju ry oce ni !o je w czte rech ka te go riach: ry -

tow ni czej, ma lo wa nia wo skiem, okle ja nia tech ni ka mi tra dy cyj ny mi

oraz w ka te go rii tech nik no wa tor skich.

Przez ca !y okres trwa nia kon kur su wzi" !o w nim udzia! po nad 500

osób z te re nu ca !e go wo je wódz twa $l# skie go, w prze dzia le wie -

ko wym od 17. do 80. ro ku

'y cia.

Pra ce na gro dzo ne i wy -

ró' nio ne  w kon kur sie rok -

rocz nie wzbo ga ca !y zbio ry

Mu zeum w Gli wi cach, a od

2012 ro ku po wi"k sza j# zbio -

ry Dzia !u Et no gra fii Mu -

zeum Gór no $l# skie go w By -

to miu.

Uro czy sto$% wr" cze nia na -

gród zgro ma dzi !a bar dzo 

licz ne gro no wy ko naw ców 

– twór ców tych nie zwy k!ych

dzie! sztu ki, któ rzy przy by li

cz" sto z ca !y mi ro dzi na mi.

Za in te re so wa nie sztu k# zdo -

bie nia wiel ka noc nych jaj nie

ma le je, a taj ni ki zdo bie nia

prze ka zy wa ne s# z po ko le nia

na po ko le nie. Jak za uwa 'y !o
ju ry kon kur su, po ja wia j# si"
co raz to now sze tech ni ki zdo -

bie nia, ale z pew no $ci# naj wi"k szy za chwyt za wsze wy wo !u j# te mi -

ster nie ry to wa ne. Jak wy ko nu je si" ry to wa ne kro szon ki, mo' na by -

!o zo ba czy% pod czas po ka zu au tor skie go naj star sze go uczest ni ka kon -

kur su, mi strza nad mi strze – Szy mo na Dy lu sa. Prze pi"k nie

pre zen tu j# si" rów nie' kro szon ki ma lo wa ne wo skiem, a tak 'e te bar -

dzo no wo cze sne – a'u ro we, przy po mi na j# ce ra czej mi ster ne ko ron -

ki ni' sko rup ki jaj. 

W$ród licz nych na gród swo je wy ró' nie nie przy zna! rów nie' mie -

si"cz nik „&l#sk”. Spo $ród wie lu cu de niek wy bra li $my kro szon ki wy -

ko na ne przez Igna ce go Ma gie r" z Ry du! tów.

• Pal my, so bót ki i mo je w Mu zeum Miej skim w Ty chach
Na po cz# tek wio sny i czas &wi#t Wiel kiej No cy Mu zeum Miej -

skie w Ty chach przy go to wa !o wy sta w" „O pal mach, so bót kach i mo -
ju. Ob rz" dy i zwy cza je okre su wio sen ne go w Ty chach i oko li cy”.

W cza sie wer ni sa 'u  od by! si" po kaz zdo bie nia kra sza nek (w By -

to miu by !y to kro szon ki) w wy ko na niu Te re sy Dra pa !y z Ty chów

i Lesz ka J"cz my ka z Ka to wic.

Wy sta wa ilu stru je ob rz" dy i zwy cza je okre su wio sen ne go w Ty -

chach i oko li cy, mi" dzy in ny mi czas Wiel kie go Po stu, okres Wiel -

ka no cy, ob cho dy dnia Zie lo nych &wi# tek i Bo 'e go Cia !a. – Na eks -
po zy cji mo! na prze ko na" si#, jak d$u ga mo !e by" pal ma wiel ka noc na,
po zna" zwy czaj pa le nia so bót ki czy do wie dzie" si#, ko mu sta wia -
no mo ja. Fo to gra fie i eks po na ty pre zen to wa ne na eks po zy cji ilu -
stru j% okres od lat mi# dzy wo jen nych do wspó$ cze sno &ci. Za $o !e niem
wy sta wy jest po ka za nie, co z tra dy cyj nej kul tu ry lu do wej ro dzi mych
miesz ka' ców prze trwa $o do dzi siaj i co si# zmie ni $o w po rów na -
niu z la ta mi trzy dzie sty mi ubie g$e go wie ku – tak o wy sta w# sko men -
to wa $a Agniesz ka Szy mu la, au tor ka wy sta wy.

!

Pod pa tro na tem „&l# ska”

Kro szon ki, pal my i wio sen ne oby cza je 
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Wy ni ki 25. Edy cji kon kur su „Gór no &l% skie kro szon ki” og$o si li (od le wej):
dr Do mi nik Ab$a mo wicz dy rek tor Mu zeum Gór no &l% skie go, Ma$ go rza ta K$ych
z Dzia $u Et no gra fii MG i Ma ria Li pa -Ku czy' ska prze wod ni cz% ca ju ry. 

Jak wy ko na" kro szon k# tech ni k% ry -
tow ni cz% pre zen to wa$ Szy mon Dy lus.

Kro szon ki zgro ma dzo ne pod czas 25. edy cji kon kur su mo! na by $o ogl% -
da" w sa lach wy sta wo wych Mu zeum Gór no &l% skie go. 

Po kaz zdo bie nia kra sza nek pod czas wy sta wy w Mu zeum Miej skim w Ty chach.
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Wy da n! przez „Ksi" gar ni" #w. Jac ka”
ksi!$ k" „Wy j!t ko we spo tka nie” Alek -

san dry Za po tocz ny w kwiet niu – mie si! cu
ka no ni za cji Pol skie go Pa pie $a – po wi nien
prze czy ta% ka$ dy, kto po siad& t" umie j"t -
no#%. Ile$ w niej pi"k nych i m! drych s&ów,
pe& nych mi &o #ci do dru gie go cz&o wie ka. Ca -
&e to do bro spro wo ko wa ne zo sta &o pro stym
py ta niem, za da nym przez au tor k" zna nym
i lu bia nym lu dziom sztu ki i spor tu: Kim jest

dla nich Jan Pa we! II?

W 'wi" to Mi &o sier dzia Bo $e go (27
kwiet nia) b" dzie my prze $y wa li og&o sze nie
na sze go Pa pie $a (cho cia$ W&o si rów nie$
mó wi! o Nim „nasz”) wraz z Ja nem XXIII
#wi" ty mi Ko #cio &a ka to lic kie go. Po p&y nie
nie jed na &za. B" d! wspo mnie nia z na szych
nie za po mnia nych spo tka( z Oj cem 'wi" -
tym, za rów no pod czas piel grzy mek do Oj -
czy zny, 'wia to wych Dni M&o dzie $y, au dien -
cji w Wa ty ka nie czy w Ca stel Gan dol fo.
Zno wu b" dzie my przy rze ka li po pra w",
u#ci #nie my so bie d&o nie na znak po ko ju… 

Alek san dra Za po tocz ny by &a je dy n! Pol -
k! pra cu j! c! przy pro ce sie be aty fi ka cyj nym
Ja na Paw &a II, a tak $e wspó& pra cowa&a
w Po stu la cji na eta pie ka no ni za cyj nym te -
go pro ce su. Spod jej pió ra wy sz&y be st sel -
le ry opar te na do ku men tach pro ce so wych:
„Wiel ka ksi" ga cu dów Ja na Paw &a II”
i „No we cu da” oraz bar dzo do brze przy j" -
te przez czy tel ni ków ksi!$ ki: m.in. „Bli scy
'wi" ci”, „Nasz Pa pie$”, „Atak sza ta na”.
Ser cem, du sz! i ro zu mem bli sko zwi! za na
z po s&u g! Pa pie $a z da le kie go kra ju. Zna -
ko mi ta pro pa ga tor ka Je go dzie &a, za rów no
w la tach pon ty fi ka tu jak i po #mier ci wiel -
kie go Po la ka. W Rzy mie tak jak ja, za ko -
cha na po uszy. Uko( czy &a tam Wy dzia& 
Ko mu ni ka cji Spo &ecz nej Pa pie skie go Uni -
wer sy te tu Sa le zja( skie go i Stu dium Pro ce -
dur i Norm w Pro ce sach Be aty fi ka cyj nych
i Ka no ni za cyj nych przy wa ty ka( skiej Kon -
gre ga cji ds. 'wi" tych. Uro dzo na w Wa do -
wi cach, wy cho wa na na 'l! sku... Jest dzien -
ni kar k! od 18 lat pra cu j! c! w Rzy mie,
obec nie akre dy to wa na przy Biu rze Pra so -
wym Sto li cy Apo stol skiej. Jest re dak to rem
uka zu j! ce go si" w sied miu j" zy kach mie -
si"cz ni ka „To tus Tu us”, któ ry wier nie to wa -
rzy szy& pro ce so wi be aty fi ka cyj ne mu i ka -
no ni za cyj ne mu roz po cz"temu $! da niem
san to sub i to. Pi smo to mia &em szcz" #cie po -
zna% i chwa li% od pierw sze go nu me ru.

„Wy j!t ko we spo tka nie” no si pod ty tu&:
„ar ty #ci, dzien ni ka rze i spor tow cy o #wi" -
tym Pa pie $u”. Li sta wspó& au to rów, bo tak
roz mów ców Alek san dry Za po tocz ny na le -
$a &o by okre #li%, jest d&u ga i za cna: Mi cha&
Ba jor, Ewa Bem, Iza be la Be(, An drea Bo -
cel li, An ge lo Bran du ar di, Bar ba ra Bursz ty -
no wicz, Agniesz ka Chrza now ska, Céli ne
Dion, Ha li na Fr!c ko wiak, Krzysz tof Ho -
&ow czyc, Au gust Ja ku bik, Oty lia J" drzej -
czak, Emi lian Ka mi( ski, Ro bert Ko rze -
niow ski, An to ni na Krzysz to(, Mi cha&
Lo renc, Ra do s&aw Pa zu ra, Ry szard Ryn -
kow ski, Ire na San tor, Do ro ta Seg da, An na
Se niuk, Jó zef Skrzek, Da nu ta Sten ka, Ro -
bert Ta lar czyk, Mag da le na Za wadz ka,
Krzysz tof Zie miec.

Do bó lu szcze re i jed no cze #nie nie zwy kle
zo bo wi! zu j! ce s! s&o wa Ra do s&a wa Pa zu ry
umiesz czo ne na skrzy de& ku ksi!$ ki: Wia ry

nie mo" na si# wsty dzi$, wr#cz trze ba %mia -

!o o niej mó wi$, by in ni tak "e od kry li t# Dro -

g#. Ja wcze %niej, nie ste ty, b!& dzi !em... Ta kim

punk tem zwrot nym by! wy pa dek, któ re mu ule -

g!em kil ka lat te mu. Wów czas mo je "y cie si#

prze war to %cio wa !o... Te raz wiem, jak i któ -

r# dy i%$, "e by mia !o ono sens. Isto t& wia ry

jest umie j#t no%$ przyj mo wa nia te go, co si#
dzie je w na szym "y ciu i uzna wa nia za wo l#
Bo ga, a to jest naj trud niej sze. Umie$ od czy -

ty wa$ wo l# Bo ga, któ ra jest cza sa mi nie

po na szej my %li... Zda rza si#, "e to Bo "e dzia -

!a nie by wa bru tal ne. To je dy nie frag ment nie -
zwy k&e go #wia dec twa. Wi" cej o od naj dy wa -
niu przez Pa zu r" dro gi do Bo ga, w czym
ogrom n! ro l" ode gra& Jan Pa we& od Mi &o sier -
dzia prze czy ta cie w ksi!$ ce. Cz" sto roz mów -
cy Alek san dry Za po tocz ny na zy wa j! Pa pie -
$a na szym oj cem lub po pro stu ta t!.
Naj pi"k niej to uj" &a Ewa Bem: Jan Pa -

we! II to mój Ta ta. Na pew no fakt, "e mój

praw dzi wy nie by! przy mnie od wcze sne go

dzie ci' stwa ma tu zna cze nie. Ta ta, ja ko osta -

tecz ne s!o wo, pod po ra, obro na, ochro na,

moc... Ju$ ten ma &y frag ment po wi nien wy -
star cza j! co za ch" ci% do si" gni" cia po ksi!$ -
k", w któ rej od naj du je my i na sze wspo mnie -
nia i naj bar dziej skry wa ne uczu cia. We
wspó& cze snym #wie cie, w któ rym tak &a two
szy dzi si" z dru gie go cz&o wie ka, któ rym rz! -
dzi ka sa i cy nizm, bo imy si" g&o sze nia
pew nych prawd. Lu dzie sztu ki po ka zu j!
nam, $e nie wol no wsty dzi% si" do bra. 

Któ$ nie pa mi" ta 2 kwiet nia 2005 ro -
ku – mo men tu od cho dze nia na oczach
#wia ta 'wi" te go Pa pie $a do Do mu Oj ca
i dni to odej #cie po prze dza j! cych? Ile$ wte -
dy po la &o si" &ez, ile przy rze cze( po pra wy
pa d&o, prze ba cza li #my so bie na wza jem
wi ny… Na jak d&u go wy star czy &o na uki p&y -
n! cej z tam tych prze $y%? Mi cha& Ba jor po -
wia da: Ostat nie ty go dnie cier pie nia, wal -

ki, du my i cz!o wie cze' stwa te go nie zwy k!e go

Pa pie "a mi liar da lu dzi zro bi !y na mnie naj -

wi#k sze wra "e nie w do tych cza so wym "y ciu.

Do dzi siaj, cho$ mi n# !o ju" kil ka lat, pa mi# -

tam ka" dy dzie' z tam te go okre su. Tak jak

przy wy bo rze Ka ro la Woj ty !y na Pa pie "a,

tak i w Je go ostat nim tchnie niu, by li %my

wszy scy ra zem... Szko da tyl ko, "e znów

na za sa dzie zry wu, a nie za pa mi# ta niu

na za wsze te go, co G!o si!. Co, nie ste ty, po -

ka za !y na st#p ne la ta, kie dy ju" Go za bra -

k!o. Prze rób my wi"c raz jesz cze tam t!
lek cj". Po sto kro% war to. Wspa nia &e ar tyst -
ki: pio sen kar ka Ha li na Fr!c ko wiak i kró -
lo wa pol skiej sce ny An na Se niuk przy wo -
&u j! po ezj" Ka ro la Woj ty &y i wo &a j!: nie
wol no o niej za po mi na%, Mag da le na Za -
wadz ka mó wi: Jest nie s!y cha nie m& dra,

pi#k na i zro zu mia !a dla ka" de go, przez swo -

j& pro sto t#. Mu sz" jesz cze przy wo &a% s&o -
wa tak bar dzo skrzyw dzo nej nie daw no
przez bez my#l nych, z&ych lu dzi wspa nia -
&ej ar tyst ki, od twór czy ni nie za po mnia nej fil -
mo wej kre acji Fau sty ny Ko wal skiej, Do -
ro ty Seg dy: Czu li %my po dziw dla Je go

m& dro %ci, ale ko cha li %my Je go ser ce. To by -

!o ser ce Je zu sa Mi !o sier ne go. Cier pi& ce

za wszyst kich, ale ja sne i do bre – ko cha j& -
ce. To dla te go Jan Pa we! II po wie dzia!
%wia tu o sio strze Fau sty nie Ko wal skiej. Wie -

dzia!, "e na sze mu %wia tu po trzeb na jest mi -

!o%$. Ta kich pi"k nych s&ów, wzru sza j! cych
wspo mnie( i za dzi wia j! cych #wia dectw
wia ry jest w tej nie du $ej ob j" to #cio wo ale
o prze bo ga tej tre #ci ksi!$ ce du $o. 

Nie mo g" po wstrzy ma% si" od wspo -
mnie(. Kie dy w 2003 ro ku by &em na pa pie -
skiej au dien cji w Ca stel Gan dol fo Jan Pa -
we& II by& ju$ bar dzo scho ro wa ny i je) dzi&
na wóz ku. Wcze #niej wie dzia &em, $e b" d"
mia& mo$ li wo#% po wie dze nia Mu kil ku
s&ów, przy go to wy wa &em je ca &! noc, $e by
by &o naj kró cej, w mia r" m! drze ale od ser -
ca. „Go#% Nie dziel ny”, w któ rym wów czas
pra co wa &em ob cho dzi& ju bi le usz, o tym
chcia &em po wie dzie%. Za cz! &em mó wi%
i… za po mnia &em j" zy ka w g" bie. Jan Pa -
we& II bar dzo moc no u#ci sn!& mo j! d&o(,
u#miech n!& si" i co# po wie dzia&. Us&y sza -
&em tyl ko: wiem, wiem… Wy sze d&em
przed dzie dzi niec i roz ry cza &em si" jak
dziec ko. By &em na sie bie z&y ale chwi l" po -
tem… bar dzo, bar dzo szcz" #li wy.

To wiel ka rzad ko#%, gdy ju$ sa mo wzi" -
cie ksi!$ ki do r" ki spra wia tak du $! przy -
jem no#%. 'wiet na ok&ad ka za pro jek to wa na
przez El$ bie t" Gu mu lak, do bry pa pier,
czy sty druk, #wiet nie gra ficz nie upo rz!d ko -
wa na za war to#% ozdo bio na zna ko mi ty mi
zdj" cia mi. Trud no uwie rzy%, $e nad t! tak
bar dzo sa tys fak cjo nu j! c! edy cj! pra co wa -
&a jed na oso ba – Bo $e na Pie ty ra (do te go
bez b&"d na ko rek ta, co jest zu pe& n! rzad ko -
#ci! na pol skim ryn ku wy daw ni czym). Je -
#li to wy j!t ko we wy daw nic two nie znaj dzie
ma so we go od bior cy to b" dzie to wy &!cz nie
„za s&u g!” nie udol ne go mar ke tin gu.

Alek san dra Za po tocz ny przy go to wu je
ksia$ k" o… dziw nych re li kwiach Ko #cio -
la ka to lic kie go. Uka $e si" w Wy daw nic twie
'wi" te go Sta ni s&a wa w Kra ko wie. – Ju$
mia &a by% go to wa, ale mam nie ma &e opó) -
nie nie... – zdra dzi &a mi au tor ka. Cze ka my
z nie cier pli wo #ci!.

WI TOLD KO CI* SKI

21 mar ca w Te atrze !l" skim (Sce na w Ma -
lar ni) mia #o miej sce spo tka nie z Alek san dr"
Za po tocz ny, je go or ga ni za to rem by #a Ksi$ -
gar nia %w. Jac ka. Go %& mi au tor ki by li Jó zef
Skrzek i Au gust Ja ku bik, spo tka nie pro wa -
dzi# red. Ja cek Fi lus. 

Tajemnica
#wi"to#ci

Pod patronatem „'l!ska”
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a k!a dem wy daw nic twa „Sa pien -
tia” w Ka to wi cach uka za !a si"
przed pa ro ma mie si# ca mi ksi#$ -

ka prof. He le ny Sy no wiec za ty tu !o wa na
!l" ska oj czy zna pol sz czy zna z per spek ty wy

edu ka cyj nej. Jest mi bar dzo mi !o, $e ty tu!
te go do ko na nia na wi# zu je do mo jej ksi#$ -
ki z ro ku 1991 i do ni niej szej ru bry ki, 
któ r# wio d" ju$ dzie si"% lat. Pra c" 
ka to wic kiej ko le $an ki, za s!u $o nej wy k!a -
dow czy ni Uni wer sy te tu &l# skie go i nie za -
wod nej ju ror ki co rocz ne go kon kur su gwa -
ro we go „Po na szy mu, czy li po 'l# sku”,
go r# co po le cam wszyst kim na uczy cie -
lom, i to nie tyl ko po lo ni stom. 

Po nie wa$ nie daw no te mu pi sa !em w na -
szym mie si"cz ni ku o #l" skim pie ro nie,
a i mó wi !em o nim w swym te le wi zyj nym
S$ow ni ku pol sko@pol skim, bar dzo mnie
roz czu li! frag ment ksi#$ ki na wi# zu j# cy
do ar ty ku !u ks. Emi la Szram ka O pie ro nach

gór no #l" skich z ro ku 1920, w któ rym
uczo ny du chow ny przy to czy! j" zy ko w#
aneg do t". Oto gór nik, przy nió s! szy do do -
mu krup nio ki, zwró ci! si" do $o ny z pro' -
b#: Upiecz te pie ro ny! Us!y sza! ten zwrot
je go sy nek, któ ry – za uwa $yw szy, $e je den
z krup nio ków sma $o nych na pa tel ni p" -
ka – za wo !a!: Ma mul ko, je dyn pie ron puk.

Dziec ko zo sta !o na tych miast skar co ne,
ale nie zo rien to waw szy si", $e mat ka
uczy ni !a to za u$y cie „brzyd kie go s!o wa”,
za pew nia !o j#, $e wi" cej si" ju$ nie ode -
zwie, cho% by wszyst kie pie ro ny po pu ka $y.

Oczy wi 'cie, do nie po ro zu mie nia do sz!o
dla te go, $e pie ron to prze cie$ nie tyl ko prze -
kle( stwo (tak go ode bra !a mat ka), ale
cz" sto $ar to bli we i po zy tyw ne okre 'le nie
cze go' lub ko go', ta kie jak w wy po wie dzi
oj ca o krup nio kach.

Na zwa !em wy $ej ks. Szram ka uczo nym
du chow nym. Bo za iste ta kim by!! Uro dzo -
ny w ro ku 1887 w Twor ko wie ko !o 
Ra ci bo rza, do sko na le zna j# cy gwa r"
z do mu ro dzin ne go i u$y wa j# cy jej
w kon tak tach ro dzin no -s# siedz kich i lo -
kal nych, po 'wi" ci! 'l# skiej mo wie, na uce
i or ga ni za cji $y cia na uko we go na &l# sku
ca !e swo je $y cie, wy zna czo ne ko lej ny mi
eta pa mi: szko !a lu do wa w Twor ko wie,
gim na zjum w Ra ci bo rzu, Wy dzia! Teo lo -
gii Uni wer sy te tu Wro c!aw skie go, 'wi" ce -
nia ka p!a( skie w ro ku 1911, pra ca dusz -
pa ster ska w Mie cho wi cach, Ty chach,
Za brzu, Mi ko !o wie, od ro ku 1926 w Ka -
to wi cach – ja ko pro bosz cza ko 'cio !a
Ma riac kie go, kie ro wa nie pra ca mi przy bu -
do wie ka te dry ka to wic kiej od ro ku 1927,
dzia !al no'% w To wa rzy stwie Przy ja ció!
Na uk na &l# sku – od ro ku 1927 w ro li pre -
ze sa i re dak to ra wy da wa nych przez nie
rocz ni ków, aresz to wa nie w ro ku 1940
i wy wie zie nie do obo zu w Da chau, na -
st"p nie do Gu sen, po tem do Mau thaus sen
i znów do Da chau, gdzie zo sta! za mor do -
wa ny – stru mie nia mi lo do wa tej wo dy 
– w ro ku 1942. Ja ko m" czen ni ka wy nie -
sio no go na o! ta rze w ak cie be aty fi ka cji
w ro ku 1999. 

Naj bar dziej zna nym i naj cz" 'ciej cy to -
wa nym dzie !em na uko wym ks. Emi la
Szram ka – oprócz roz pra wy dok tor skiej po -
'wi" co nej hi sto rii ko 'cio !a 'w. Krzy $a
w Opo lu – jest na pew no !l"sk ja ko pro -

blem so cjo lo gicz ny z r. 1934, ale w je go do -
rob ku sk!a da j# cym si" z oko !o 200 prac do -
ko na nia j" zy ko znaw cze ma j# nie mniej sz#
war to'%.

nym !l" sku z r. 1863, któ re go cy to wa!
w swym ar ty ku le Co s" dzi% o gwa rze #l" -
skiej z ro ku 1920: „Licz ne ger ma ni zmy wci -
sn" !y si" do gór no 'l# skiej pol sz czy zny (po -
dob nie jak ga li cy zmy do in nych j" zy ków
no wo $yt nych), a w nie któ rych oko li cach,
gdzie pol sz czy zna sty ka si" z czesz czy zn#,
wp!yw j" zy ka cze skie go moc no czu% si" da -
je; z tym wszyst kim jed nak mo wa pol skich
Gór no 'l# za ków w ogó le jest tym sa mym j" -
zy kiem, ja kim mó wi wiej ski lud pol ski po -
za ko( ca mi Gór ne go &l# ska”.

Wska zu j#c za' na re la cje mi" dzy gwa r#
'l# sk# a j" zy kiem ogól nym, ks. Szra mek
uwzgl"d nia! re zul ta ty ba da( dia lek to lo -
gicz nych i do wo dzi! za Lu cja nem Ma li now -
skim: „Mo wa &l# za ków nie jest wca le
cze sko -mo raw sko -pol sko -nie miec k# mie -
sza ni n# i nie ró$ ni si" tak da le ce od j" zy -
ka pi 'mien ne go, aby ten by! nie zro zu mia -
!y dla &l# za ków (...), a na wet w nie któ rych
okr" gach (np. ko ziel skim, ra ci bor skim,
ryb nic kim, pszczy( skim) j" zyk lu do wy
wi" cej zbli $a si" do li te rac kie go ani $e li gwa -
ry lu do we np. oko lic War sza wy lub Kra ko -
wa”. Po wta rza! te$ za Ka ro lem Miar k#:
„A cze mu$ to lud gór no 'l# ski za do brych
ka zno dziei uzna je je dy nie tych ka p!a nów,
któ rzy mó wi# czy sto po pol sku? Cze mu$ to
ksi#$ ki mo dli tew ne lud czy ta i ro zu mie czy -
sto pol skie? Dia lekt wie 'nia ka na sze go
jest to j" zyk pra wo -pol ski z cza sów kró lów
Zyg mun tów”.

W za cho wa nych w dia lek cie 'l# skim ce -
chach ar cha icz nych Emil Szra mek wi -
dzia! szcze gól n# war to'%. Dla te go tak cz" -
sto pod kre 'la!, $e na rze cze 'l# skie jest
bli skie j" zy ko wi sta ro pol skie mu (Ja na Ko -
cha now skie go, Ja ku ba Wuj ka, Pio tra Skar -
gi) i sta no wi – jak pi sa! – „sam mi#$sz
i rdze( pol sz czy zny”.

W swo ich ar ty ku !ach upo wszech nia!
stan ba da( nad 'l# sk# pol sz czy zn#, uwzgl"d -
nia j#c nie tyl ko roz pra wy opu bli ko wa -
ne – ta kie np. jak O bo gac twie i pi&k no #ci

pol skie go j& zy ka !l" za ków (1894) ks. Ka -
ro la My 'liw ca, Die po lni sche Mun dart

das Obe rschle si schen In du strie be zirks

(Ber lin 1908) ks. Ema nu ela Ni kla czy
Dia lek ty pol skie !l" ska (Kra ków 1909) Ka -
zi mie rza Nit scha, ale te$ pra ce po zo sta wio -
ne w r" ko pi sach, nie wy da ne z po wo du
'mier ci au to ra – cho cia$ by ks. Mi cha !a
Przy wa ry.

Chwa !a mu i za to, $e zwra ca! uwa g"
na spo sób u$y wa nia gwa ry, do ce nia j#c za -
rów no jej ro l" w co dzien nych kon tak tach
j" zy ko wych, jak i jej wa lo ry es te tycz ne. Po -
wo !y wa! si" tu taj na oce n" mo wy lu du oko -
lic Opo la i Gli wic sfor mu !o wa n# przez geo -
gra fa i po et" Win cen te go Po la: „My 'li
i uczu cia wy ra $a j# si" tu bar dzo pro sto
w sta ro $yt nych for mach (...), ja sno'% mo -
wy wiel ka, bo gac two po j"% nie prze bra ne,
nie ma ani prze wle ka nia w in to na cji, ani
zbyt nich skró ce( lub eli zji (...), przed ostat -
nia g!o ska jest tu za wsze d!u ga (cho dzi
na pew no o ak cent na przed ostat niej zg!o -
sce! – do pi sek mój – J.M.), wszyst ko, co
si" mó wi, jest s!y sza nem, wszyst ko, co si"
s!y szy, wy mó wio nem”.

Dla prof. He le ny Sy no wiec – s!o wa
uzna nia i po dzi" ki, $e w swo jej prze bo ga -
tej tre 'cio wo ksi#$ ce zna la z!a miej sce dla
jed ne go z naj bar dziej za s!u $o nych dla
mo wy ser ca &l# za ków, ja kim by! bez w#t -
pie nia ks. Emil Szra mek. 

!

Ude rza je go ogrom na wra$ li wo'% na pro -
ble my j" zy ko we, a przede wszyst kim rze -
tel na wie dza z tej dys cy pli ny, do sko na lo -
na sys te ma tycz n# lek tu r# naj wa$ niej szych
pu bli ka cji na te mat kul tu ry i gwar &l# -
ska – ta kich au to rów, jak Jó zef )ep kow ski,
Lu cjan Ma li now ski, Ka zi mierz Nitsch czy
Ju liusz Li go(.

Eks po no wa! przede wszyst kim pol ski
ro do wód dia lek tu 'l# skie go, pod pie ra j#c si"
opi nia mi na ten te mat pol skich i nie miec kich
ba da czy, mi" dzy in ny mi Je rze go Sa mu ela
Bandt kie go, Jó ze fa Lom py, Jo han na Got tlie -
ba Schum me la, a przede wszyst kim Ju liu -
sza Ro ge ra – z po cho dze nia Niem ca, na -
dwor ne go le ka rza ksi" cia ra ci bor skie go,
au to ra zbio ru Pie #ni lu du pol skie go na Gór -

Ksi#dz 
Emil Szramek

o dialekcie
'l#skim

N
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bec na wy sta wa przy go to wa na przez
ka to wic kie BWA pt. „Czas syn te zy.
Kla sy cy !l" skiej sztu ki” jest pró b"

przy wró ce nia i utrwa le nia pa mi# ci o kil ku
wspa nia $ych twór cach, sk$a nia j" cych si# ku abs -
trak cji, od dzia $y wa niu sa mej ma te rii ob ra zu, od -
wo $u j" cych si# do wra% li wo !ci od bior cy. Jak
traf nie za uwa %a w tek !cie do ka ta lo gu wy sta -
wy Zu zan na So ko $ow ska, twór cy ci roz wi ja -
j"c swo je dzia $a nia po za kon wen cjo nal ne de -
fi ni cje sztu ki, stwo rzy li no wy, cha rak te ry stycz ny
j# zyk w$a snej twór czo !ci, otwie ra j" cy dro g# ku
nie za le% nej kul tu rze, s" to: Ze non Mo skwa,
Kry stian Bur da, An drzej S. Ko wal ski, An drzej
Urba no wicz, To masz Struk, An drzej Szew czyk
i Lu dwik Po nie wie ra.

Ró! no rod no"# p$asz czyzn 

Ze non Mo skwa (1929–1992)

Ten uro dzo ny we Lwo wie ar ty sta, na &l"sk
prze pro wa dzi$ si# pod ko niec woj ny. W Ka -
to wi cach pod j"$ stu dia na ów cze snym Wy dzia -
le Gra fi ki ASP w Kra ko wie. Zaj mo wa$ si# ma -
lar stwem, sce no gra fi" i pra c" pe da go gicz n".
Od po cz"t ku swo jej twór czo !ci sk$a nia$ si# ku
abs trak cji, fa scy no wa $a go sztu ka in for me lu.
Od lat 60. po !wi# ci$ si# ca$ ko wi cie ma lar stwu
ma te rii, do two rze nia któ re go u%y wa$ farb po -
$" czo nych z na tu ral ny mi ma te ria $a mi, ta ki mi
jak zie mia, pia sek, drew no, me tal, szcz"t ki ró% -
nych przed mio tów. Po wsta wa $y w ten spo sób
ob ra zy – obiek ty o nie zwy k$ych struk tu rach,
we wn#trz nej prze strze ni, na po gra ni czu ma -
lar stwa i re lie fu. Nie któ re ko la %e ar ty sty (tak
jak pre zen to wa ny na wy sta wie „SSS SASSSS”)
od dzia $u j" na od bior c# sil nie abs trak cyj nym,
moc nym zna kiem. Mo skwa si# ga$ po ele men -
ty ma te rii co dzien ne go, pro za icz ne go %y cia
i nada wa$ im no we zna cze nie, funk cjo nu j" ce
w sfe rze sko ja rze' czy sto ob ra zo wych. 

Re kon struk cja cza su 

To masz Struk (1952–2004)

Po cho dz" cy z By to mia ar ty sta uko' czy$ Wy -
dzia$ Gra fi ki w ka to wic kiej fi lii ASP w Kra -
ko wie. Zaj mo wa$ si# sze ro ko po j# t" gra fi k"
i ma lar stwem. Zwi" za ny by$ z Ka to wi ca mi,
Ber li nem i Pa ry %em, po mi# dzy któ ry mi nie -
ustan nie kur so wa$. Lau re at m. in. Grand Prix
Mi# dzy na ro do we go Trien na le Gra fi ki w Kra -
ko wie. Je go twór czo!( jest wie lo war stwo wa,
pe$ na od nie sie' do kul tu ro wych mo ty wów.
Wszyst kie pra ce Stru ka oscy lu j" wo kó$ za gad -
nie' cza su, pa mi# ci, obec no !ci. Przyj mo wa -
$y one kszta$ ty sta ro pol skich por tre tów tru mien -
nych, nie któ re z nich po kry wa$ zra stro wa ny
ob raz blusz czu za ra sta j" ce go !cia n# sta rej
sy na go gi, w in nych mo% na by $o od na le)( za -
pis ru chu i !wia t$a od bi ja ne go przez mor skie
fa le. Wszyst kie mo ty wy prze kszta$ ca ne przez
nie go otrzy my wa $y uni wer sal ny i po nad cza -
so wy cha rak ter. O ob ra zie wo dy w swo ich pra -
cach mó wi$: Przez sze reg lat kie run kiem po -

dej mo wa nych prze ze mnie po dró !y by" brzeg

mo rza. (…) Wpa try wa nie si# w wo d#, bar dziej

ni! ksi$! ki prze ko na "o mnie, !e rze czy wi sto%&
jest zmia n$, nie po dziel nym ru chem, w któ rym

prze sz"o%& i te ra' niej szo%& sta no wi$ jed n$ ca -

"o%&. By& mo !e t"u ma czy to w ja ki% spo sób mo -

je szcze gól ne pre dys po zy cje do po s"u gi wa nia

si# wy obra !e niem wo dy.

Wyj "cie po za ob raz

An drzej Szew czyk (1950–2001)

Ar ty sta uro dzi$ si# w Szo pie ni cach, stu dia
od by$ w cie szy' skiej fi lii U&. Miesz ka$ i pra -
co wa$ w po $o %o nych nie opo dal Ka czy cach
Gór nych. Pod ko niec lat 60. za cz"$ wy ko ny -
wa( swo je pierw sze as sem bla ge i ak cje ar ty -

stycz ne. Od 1977 r. pod j"$ trwa j" c" po nad 20
lat wspó$ pra c# z war szaw sk" Ga le ri" Fok sal.
Przed mio tem je go dzia $a' by $o ci" g$e eks pe -
ry men to wa nie z za gad nie niem ob ra zu, wy kra -
cza nie po za je go ste reo ty po we „ra my”. „Ma -
lo wa$” ob ra zy na lu strach, kar tach ksi" %ek,
u%y wa$ do ich bu do wy go to wych de sek ze
wzo ra mi do zdo bie nia !cian, kon stru owa$
wiel ko for ma to we p$asz czy zny z ty si# cy ka wa$ -
ków kre dek i o$ów ków. Jak czy ta my w ka ta -
lo gu wy sta wy: Bli ski by" mu !y wio" fi lo zo fo -

wa nia, na my s"u nad wspó" ist nie niem ró! nych

ja ko %ci w sztu ce i !y ciu, kie ru j$c si# naj cz# %ciej

in tu icj$ i po trze b$ sca la nia i in te gro wa nia obu

tych sfer. Ze wzgl# du na wy ra zi st" i barw n"
oso bo wo!(, przy lgn# $o do nie go okre !la nie
„eru dy ta wra% li wo !ci”. 

Ezo te ry ka i mi sty cyzm

An drzej Urba no wicz (1938–2011)

Uro dzo ny w Wil nie, stu dio wa$ w Kra ko wie
a na st#p nie w Ka to wi cach na Wy dzia le Gra -
fi ki. Je go sztu ka by $a nie roz $"cz nie zwi" za na
z fa scy na cj" do ty cz" c" fi lo zo fii sta ro %yt nej
i !re dnio wiecz nej, okul ty zmem, bud dy zmem
oraz jun gow sk" psy cho lo gi" g$# bi. Te za in te -
re so wa nia w dru giej po $o wie lat 60. do pro wa -
dzi $y do po wsta nia gru py One iron. Pra cow nia
przy ul. Pia stow skiej 1 w Ka to wi cach sta no -
wi $a wa% ne miej sce spo tka' i pro mo cji al ter -
na tyw ne go my !le nia ar ty stycz ne go i fi lo zo ficz -
ne go. Ar ty sta za ini cjo wa$ po wsta nie Ga le rii
&l" skiej, or ga ni zo wa$ hap pe nin gi i kon fe ren -

cje do ty cz" ce sztu ki. Przez pe wien czas prze -
by wa$ w USA, gdzie m.in. w 1979 r. otrzy ma$
sty pen dium Fun da cji Ko !ciusz kow skiej. Po po -
wro cie do Ka to wic za j"$ si# dzia $al no !ci" pa -
ra te atral n", zwi" za n" z au tor skim Te atrem One -
iron 2. To, co cha rak te ry zo wa $o wszyst kie je go
dzia $a nia, to pró ba wy ra %e nia du cho wych, po -
nad cza so wych war to !ci, nie mo% li wych do od -
da nia je dy nie s$o wem.

Syn te za i eks pre sja

Lu dwik Po nie wie ra (1935)

Ar ty sta uro dzi$ si# w Awirs w Bel gii, ale
od cza sów swo jej m$o do !ci zwi" za$ si# z Ka -
to wi ca mi. Po uko' cze niu ka to wic kie go Wy -
dzia $u Gra fi ki, na le %a$ do tu tej szej gru py Art -
kat, pre zen tu j"c pra ce na wszyst kich jej
zbio ro wych wy sta wach. Zaj mu je si# ma lar -
stwem i gra fi k". Je go pierw sze, na po $y abs -
trak cyj ne drze wo ry ty, w syn te tycz ny spo sób
po dej mo wa $y te mat pej za %u. Ten pe $en asce -
zy, oszcz#d ny spo sób opo wie !ci ce chu je ca -
$" je go twór czo!(. Na obec nej wy sta wie mo -
%e my zo ba czy( ko lo ro we, geo me trycz ne
kom po zy cje sk$a da ne z kil ku p$ó cien. Pe$ ne
we wn#trz nej ener gii pra ce po sia da j" du %" si -
$# wy ra zu. 

Dra mat ma te rii

An drzej S. Ko wal ski (1930–2004)

Uro dzo ny w So snow cu ma larz, gra fik i pi -
sarz. Ab sol went ma lar stwa kra kow skiej ASP.
Zwi" za ny pra c" pe da go gicz n" z Wy dzia $em
Gra fi ki w Ka to wi cach i cie szy' sk" fi li" U&.
Eks pre syj nie ma lo wa ne, wiel ko for ma to we
kom po zy cje ar ty sty, utrzy ma ne w cie p$ych od -
cie niach zie mi, z do miesz ka mi in ten syw nych
ko lo rów s" cha rak te ry stycz ne dla je go twór -
czo !ci. W la tach 60. roz po cz"$ od wa% ne eks -
pe ry men ty ze struk tu r" ob ra zu. Naj wa% niej sza
by $a dla nie go sa ma ma te ria dzie $a i jej wy raz.
Tak mó wi$ o swo ich pra cach: Ob ra zy mo je mo -

g$ by& po trak to wa ne jak pi smo, któ re go w"a -

%ci wo %ci tak czy ina czej %wiad cz$ o cz"o wie -

ku, a na wet tak czy ina czej go okre %la j$ (…).

In te re su je mnie dra mat ma te rii. Wy ra !am go

bie gu no wo skraj ny mi p"asz czy zna mi fak tur: zu -

pe" nie p"a sk$ i spi# trzo n$, na war stwio n$,
spon ta nicz n$.

Ilu zja i geo me tria

Kry stian Bur da (1935)

Ar ty sta uro dzi$ si# w Ry du$ to wach, gdzie tra -
fi$ do s$yn nej szko $y L. Ko na rzew skie go,
a na st#p nie na Wy dzia$ Rze) by war szaw skiej
ASP. Po kil ku la tach po stu diach wró ci$
na &l"sk, gdzie otrzy ma$ pra c# ja ko pro jek tant
wzor nic twa prze my s$o we go w Hu cie Si le sia
w Ryb ni ku. W swo jej twór czo !ci ar ty sta od -
wo $u je si# do kon struk ty wi zmu, uni zmu, mi -
ni ma li zmu i op -ar tu. Eks pe ry men tu je z ma te -
ria $a mi, po szu ku je swo ich roz wi" za'
tech no lo gicz nych. W tyl ko so bie w$a !ci wy spo -
sób ze sta wia ró% no rod ne, kon tra stu j" ce for my
i u%y wa j# zy ka geo me trii. W ma lar stwie ba -
wi si# ko lo rem, uzy sku j"c ilu zj# wy pu k$o !ci
i g$# bi. Je go pra ce or ga ni zu j" we wn#trz ne ryt -
my, na da j"c im spe cy ficz n" dy na mi k#.

* * *

Wy sta wa „Czas syn te zy. Kla sy cy !l" skiej
sztu ki” jest cen nym wy da rze niem. Wspa nia -
le by $o by, gdy by ta eks po zy cja nie sta no wi $a
jed no ra zo we go pro jek tu, ale roz po cz# $a cykl
wy staw pro mu j" cych ko lej ne oso bo wo !ci. 

MI CHA LI NA 
WAW RZY CZEK -KLA SIK

Ka to wic kie BWA 

Kla sy cy 
!l" skiej sztu ki

O

Kim s% kla sy cy "l% skiej sztu ki wspó$ cze -

snej? Oka zu je si&, !e od po wied' na to py -

ta nie spra wia trud no"#. Mi mo i! mo !e my

po szczy ci# si& wie lo ma uta len to wa ny mi

twór ca mi, ich do ro bek by$ (i do t%d cz& sto
jest) nie do ce nia ny, 'le pro mo wa ny i w nie -

wiel kim stop niu ar chi wi zo wa ny. A co

za tym idzie, oso by te od cho dz% w za po -

mnie nie. Ze szko d% dla pol skiej sztu ki i wi -

ze run ku Gór ne go (l% ska. 



49Zenon Moskwa, SSSSASSSS, kola!

Andrzej Szewczyk, bez tytu"u, technika w"asna, kredki, p"yta pil#niowa

Tomasz Struk, „Sans title I”, 2000, papier, druk atramentowy

Zenon Moskwa, bez tytu"u, pomi$dzy 1964-1980, technika w"asna,
p"yta pil#niowa

Ludwik Poniewiera, F-XLV, 2011,
akryl, p"ótno Krystian-Burda-Dynamika, 1972, stal
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JOANNA KNAPEK Odbicie historii mojego miasta,
dyptyk, olej, p!ótno, 140x100 cm, 2012

BEATA SOSNOWSKA Echo I, olej, p!ótno, 120x100 cm, 2013

JOANNA TYC Horyzont I, blacha stalowa, emalia, 50x50 cm, 2012

SYLWIA BO"DYS Projekcja,

olej, p!yta, 85,5x227 cm, 2013

KAROLINA MALUTY Kroniki, olej, p!ótno, 80x80 cm, 2013

ANGELIKA SZKUCIK Synosius – !wi"to wiosny,
dwana#cie video-obrazów, 2013
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C
zwar ty seg ment pro jek tu re ali zo -

wa ne go przez Ka te dr! Ma lar stwa

In sty tu tu Sztu ki Uni wer sy te tu "l# -
skie go no si na zw! „Ak tu alia”. Na st! -
pu je on po „Po sta wach, kon fron ta -

cjach”, „Twór czo $ci ja ko spo tka nie”,

„Po ko le niach”. W ka% dym z nich

uczest ni czy po dob na gru pa ar ty stów

zwi# za nych z Ka te dr# Ma lar stwa: Ja -

go da Ada mus, Ire ne usz Bo tor, Krzysz -

tof Da dak, Lech Ko &o dziej czyk, El% -
bie ta Ku raj, Ro man Ma ciusz kie wicz,

Adam Mo len da i Ta de usz Rus. Ka% dy

etap pro jek tu obok pre zen ta cji dzie& do -

pe& nia j# roz wa %a nia teo re tycz ne – cz! -
sto b! d# ce oso bi stym za pi sem pro ce -

su twór cze go przy po mo cy s&o wa.

Ob raz jest za tem eg zem pli fi ka cj# po -

staw wo bec sztu ki w ogó le, wo bec sie -

bie sa me go, b#d' wo bec pro po zy cji

twór czych po ko le nia wcho dz# ce go

w ma te ri! ma lar sk#, tak %e dys kur sem

z za sta nym „tu i te raz” z ba ga %em, ja -

ki ka% dy ab sol went uczel ni ar ty stycz -

nej w so bie no si. Mo %e go ak cep to wa(
lub od rzu ca(, mo %e z nim dys ku to wa(,
al bo $wia do mie po mi ja(, ale ni gdy nie

po zo sta nie wo bec prze sz&ych fak tów

obo j!t ny. Po zo sta j# za wsze py ta nia

o sens okre $lo nych za cho wa) i wi zu -

al nych efek tów tych %e. 

„Ak tu alia” ma j# ko men to wa( czas te -

ra' niej szy, spraw dzi(, ja k# po zy cj!
wo bec rze czy wi ste go „dzia nia si!” zaj -

mu je ar ty sta, jak na ob raz prze k&a da si!
je go obec no$( w owym „dzia niu si!”. 

Czy „Ak tu alia” da si! ode rwa(
od wcze $niej szych trzech sk&a do wych

te go pro jek tu i roz pa try wa( je wy &#cz -

nie ja ko wspo mnia ne „tu i te raz”?

W ka% dym mo men cie twór czo $ci – nie -

wa% ne, czy kil ka wie ków te mu czy

obec nie, za wsze po wsta j# ce dzie &o to

„ak tu alia”. Jest w nim i po sta wa, i kon -

fron ta cja, jest spo tka nie i de mon stra cja

po ko le nia. Jak za tem uczest ni cz# cy

w pro jek cie ro zu mie j# wie) cz# ce pro -

jekt „Ak tu alia”? Od po wie dzi mo% na

zna le'( w to wa rzy sz# cej wy sta wie pu -

bli ka cji pod ta kim sa mym ty tu &em, b! -
d# cej zbio rem szki ców – wy po wie dzi

ar ty stów bio r# cych udzia& w pro jek cie.

Ja go da Ada mus za uwa %a, %e „za cho wu -

j#c przy zna ne im [daw nym dzie -

&om – przyp. wk] kie dy$ miej sce, prze -

kra cza j# one gra ni ce dyk to wa ne przez

czas. B! d#c star ca mi po cho dz# cy mi

z wie ków wspó& two rz# cych ar se na& co

naj mniej kil ku ty si! cy lat, do tar &y
do wie ku dwu dzie ste go pierw sze go, po -

zwa la j#c si! do tkn#(, zo ba czy(, po s&u -

cha(”. Au tor ka za uwa %a te%, %e „dwu -

dzie sty pierw szy wiek, cho( jesz cze

m&o dy, wszed& od ra zu nie ty le na dwu -

to ro w# dro g!, któ ra dys po nu je dwo ma

kie run ka mi – kie run ka mi do przo du
i kie run kiem wstecz, ale zna laz& si!
W la bi ryn cie au to stra do wych wia duk -

tów i $li macz nic”. Dzi$ jest za tem wy -

pad ko w# ja kie go$ wczo raj. Ina czej

o „ak tu aliach” pi sze Ire ne usz Bo tor. Dla

nie go to nic in ne go jak po ru sza nie si!
w ma lar skiej ma te rii, któ ra w da nym

mo men cie s&u %y za cho wa niu sta nu pa -

mi! ci. Kie dy ma lu je od cho dz# ce,

ruj no wa ne obiek ty po in du strial ne, to po -

wsta j# cy ob raz nie sta je si! od zwier cie -

dle niem sy tu acji, ile do ku men to wa -

niem pa mi! ci. Ist nie j# ce rze czy wi ste

prze strze nie, któ re ma larz za trzy mu je

w za mkni! tym ob sza rze p&ót na to za pis

sta nu umy s&u, to pró ba – wr!cz ma gicz -

na – od czy nia nia z&a. W twór czo $ci Bo -

to ra jest to moc no ak cen to wa ne. Prze -

mi ja nie po przez oso bi ste uczest nic two

w nim, ma sta( si! cza sem te ra' niej -

szym. Nie ma cza su te ra' niej sze go

bez prze mi ja nia. Naj war to $ciow sze dla

te go ar ty sty sta je si! to, co zwy kle jest

za kry te przed ocza mi pu blicz no $ci.

Tam, gdzie nie si! ga po wierz chow na

de ko ra cyj no$(, upi!k sze nie, pod ra so wa -

na rze czy wi sto$( za czy na si! $wiat

prze zna czo ny dla ar ty sty. To, cze go nie

wi da(, za wsze jest ma &o atrak cyj ne,

ale – zda niem Bo to ra – w tym tkwi naj -

wi!k sza war to$(. Prze ciw sta wia prze -

strze ni ofi cjal nej prze strze) wsty dli w#,
wy klu czo n#, na zy wa za ple czem rze czy -

wi sto $ci. 

Bar dzo in try gu j# ce spo strze %e nia

czy ni te% – za bie ra j#c g&os w spra wie

„Ak tu aliów” Krzysz tof Da dak. Przyj -

mu je in te re su j# cy punkt wi dze nia

– ar ty sta ja ko za pro gra mo wa ny, ci# gle

„ak tu ali zo wa ny”, przy spie sza j# cy i nie -

ustan nie wer sy fi ku j# cy zmie nia j# cy

si! sys tem war to $ci i hie rar chii. Twór -

czo$( trak tu je ja ko „ba z! da nych”

o twór cach, je go kon dy cji psy cho fi zycz -

nej, o spo so bie my $le nia i sto sun ku

do rze czy wi sto $ci. Dro g# do roz wo ju

jest nie ustan na kon fron ta cja i czuj -

no$( wzgl! dem oto cze nia i pró b# go -

dze nia za ist nia &ych fak tów z w&a snym

$wia to po gl# dem. Czy – na przy k&a dzie

tej trój ki ar ty stów – „ak tu alia” po -

strze ga ne s# zgo &a od mien nie? Ra czej

nie - to tyl ko kwe stia na zwa nia i przy -

wo &a nia in nych kon tek stów. Roz wa %a -

nia te mo% na pod su mo wa( s&o wa mi

po my s&o daw cy pro jek tu – Le cha Ko &o -

dziej czy ka. Mo %e u nie go mo% na zna -

le'( od po wied' czym s# „ak tu alia”. Ale

chy ba te% nie do ko) ca, cho( do$( sta -

now czo okre $la za da nia dla wspó& cze -

sne go ar ty sty: „War to przy po mnie(, i%
ta kie pro ble my jak mit dzie wi!t na sto -

wiecz ne go ar ty sty eks po nu j# cy re jo ny

du cha nie do st!p ne go ma lucz kim,

stwier dze nie Nie tsche go, i% „sztu ka

jest po to, aby nas nie za bi &a rze czy wi -

sto$(”, za gad nie nie de mo kra ty za cji

sztu ki, pe ne tro wa nie ob sza rów od ra %a -

j# cych, okrut nych, po wszech ne obec nie

de ma sko wa nie ka no nicz nych form wy -

po wie dzi ar ty stycz nej czy te% wspó& cze -

sny nad miar tzw. pro duk cji ar ty stycz -

nej – to tyl ko nie któ re istot ne tre $ci,

z któ ry mi po wi nien ze tkn#( si! obec -

ny twór ca, bio r#c je pod uwa g!
w swych do $wiad cze niach ar ty stycz -

nych”. I po tym pod su mo wa niu na dal

nie wia do mo, czy s# „ak tu alia”, co ma -

j# no we go re pre zen to wa(? Wszak

w ka% dym mo men cie hi sto rii ma lar stwa

s# ja kie$ ak tu alia i re agu j# cy na rze czy -

wi sto$( ar ty $ci. Naj bli% sze od po wie dzi

na to py ta nie jest – mo im zda niem 

– uwa ga Ro ma na Ma ciusz kie wicza:

„Re ak cja na ota cza j# cy $wiat jest na tu -

ral nym od ru chem ar ty sty”. I do da je

na za ko) cze nie swo je go wy wo du:

„Cza sem sta je my bez rad ni wo bec w&a -

snej twór czo $ci, któ ra w pew nym mo -

men cie mu si zmie rzy( si! z ze wn!trz -

no $ci# i cho( nie sie ze so b# wi! cej

w#t pli wo $ci i trud nych py ta) ni% pew -

ni ków, sta je si! im pe ra ty wem i u$wia -

do mio n# ko niecz no $ci#. To jed na

z nie zby wal nych cech twór cze go, $wia -

do me go i od po wie dzial ne go dzia &a -

nia”. A% chce si! do da(: nie tyl ko ar ty -

sty dnia dzi siej sze go. 

Wy sta wa za ty tu &o wa na „Ak tu alia”

przy nio s&a po kaz twór czo $ci nie tyl ko

ar ty stów – pe da go gów, ale i ich wy cho -

wan ków. Mi mo ró% nic po ko le nio wych

ka% dy z nich ma lu je swo je „ak tu alia”.

Ka% dy pie cz! tu je rze czy wi sto$( przed -

sta wio n# w ob ra zie swo j# wra% li wo $ci#,
swo imi do $wiad cze nia mi i po strze ga -

niem re alu. Jak %e s# to od mien ne dzia -

&a nia od r!b ne. Dla ka% de go z twór -

ców – pe da go ga czy twór cy – stu den ta

„ak tu alia” dzie li ró% ni ca po ko le). Ka% -
dy ma swo je „ak tu alia”, ist nie j# ce rów -

no le gle, jak w dwóch wy mia rach. Ró% -
no rod no$( po strze ga nia, pod bu do wa na

wie dz#, umie j!t no $ci# kon fron to wa -

nia, wy ci# ga nia wnio sków i spo strze -

%e) ze spo tka), z roz mo wy po ko le),
do pie ro w pe& ni da je ob raz (ci# gle

prze twa rza j# cy si!) oka la j# cej nas

i prze ni ka j# cej rze czy wi sto $ci. Za tem

sztu ka – ob raz ma lar ski jest swo ist# re -

je stra cj# na sze go „tu i te raz”, czy po -

przez sztu k! twór cy chc# zmie nia(
$wiat, czy go opi sy wa(. Je an Bau dril -

lard pi sa&: „Lo sem sztu ki za tem jest

prze kra cza nie i prze $ci ga nie sa mej

sie bie ku cze mu$ in ne mu, a %y cie

so bie…!”.

WIE S*A WA KO NO PEL SKA 

Czym s#
„aktualia”?
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W k!obuckich lasach
serwituty 
nadal respektowane
Wy da wa" by si# mo g!o, $e Po wsta-

nie Stycz nio we, któ re go 150
rocz ni c# wy bu chu ob cho dzi li %my
w 2013 ro ku, to wy da rze nie na ty le od-
le g!e, $e je dy nie po mni ki, mo gi !y i fil-
my na wi& zu j& do tam tych cza sów. Ale
oka zu je si#, $e re likt w!a %nie z te go
okre su do dzi% funk cjo nu je w le %nic-
twie, w go spo dar ce La sów Pa' stwo-
wych. Mo wa o ser wi tu tach, nie ro ze r-
wal nie zwi& za nych z wy da rze nia mi
sprzed pó! to ra wie ku. Ser wi tu tach,
o któ rych mo $e my pa mi# ta" z lek tur
szkol nych, gdy$ pi sa li o nich, opi su-
j&c XIX -wiecz ne sto sun ki na pol skiej
wsi, W!a dy s!aw Rey mont w no blow-
skich „Ch!o pach”, Ma ria D& brow ska
w „No cach i dniach” czy Eli za Orzesz -
ko wa w „Nad Nie mnem”. 

Na zwa wy da je si# ar cha icz na, nie pa-
su j& ca do dzi siej szej rze czy wi sto %ci.
We dle ter mi no lo gii praw ni czej, ser wi-

tu ty to ro dzaj ogra ni czo ne go pra wa rze-
czo we go – s!u $eb no%", upraw nie nie
ch!o pów po sia da j& cych zie mi# or n&,
po la ny lub ha le do ko rzy sta nia z pa'-
skich la sów. Nada wa ne by !y do po cz&t-
ków XX w. Po cz&t ko wo do ty czy !y
w!a sno %ci kró lew skiej lub dwor skiej,
pó( niej – gdy zmie nia li si# w!a %ci cie-
le la sów – rów nie$ pry wat nej czy
pa' stwo wej. W trak cie Po wsta nia
Stycz nio we go w 1863 r. Tym cza so wy
Rz&d Na ro do wy og!a sza j&c uw!asz cze-
nie w!o %cian, gwa ran to wa! jed no cze -
%nie utrzy ma nie przy wi le jów ser wi tu-
to wych, li cz&c na po par cie po wsta nia
przez ch!o pów. Ma newr ten po wtó rzy!
po tem za bor ca – car Ro sji w uka zie
uw!asz cze nio wym. Ta ka te$ ge ne za do-
ty czy ser wi tu tów dzi siaj  na dal obo wi&-
zu j& cych w Nad le %nic twie K!o buck,
a kon kret nie miej sco wo %ci Ostro wy
nad Oksz&, o któ rej pierw sze prze ka-

zy hi sto rycz ne po cho dz& ju$ z 1241 r.,
a na zwa jej wy st# pu je w de kre tach
W!a dy s!a wa Opol czy ka, z 1383 r.
O Ostro wach wspo mi na te$ w swo ich
kro ni kach Jan D!u gosz (wy wo dz& cy si#
z Zie mi K!o buc kiej), ja ko o wsi za cza-
sów kró la W!a dy s!a wa Ja gie! !y.

T# swo ist& „wy ciecz k# w prze-
sz!o%"” roz po czy nam od wi zy ty u nad-
le %ni cze go Nad le %nic twa K!o buck, 
Je rze go Mi! kow skie go, któ ry nie za-
prze cza s!usz no %ci do mnie ma nia, i$
przy wi lej ser wi tu to wy mo $e tu wy wo-
dzi" si# a$ z cza sów kró lew skich, $e
naj pierw w!ad cy Pol ski nada li go
„osad( com” wsi Ostro wy. Ale…

– Je dy nym ak tem praw nym, ja ki po-
sia dam, a ja ki po twier dza te s!u "eb no-
#ci, jest do ku ment z cza sów car skiej Ro -
sji – mó wi nad le %ni czy i pre zen tu je
i%cie za byt ko w& ksi# g#, spi sa n& ka li gra-
fa mi – Pro to kó! ser wi tu to wy da to wa-
ny la ta mi 1899/1900, spo rz& dzo ny
przez Wy so k& Ko mi sj#, a do ty cz& cy
ma j&t ku „Ostro wy”, na le $& ce go wów-
czas do jed ne go z cz!on ków car skiej ro-
dzi ny, Wiel kie go Ksi# cia Mi cha !a Ale-
k san dro wi cza, któ re go na zwi sko
po ka( n& czcion k& uwiecz nio ne jest
na ok!ad ce. Do ku ment ten nad le %ni cze-
mu po wie rzy li upraw nie ni do ser wi tu-
tów i jest on pie czo !o wi cie prze cho wy-
wa ny w sie dzi bie k!o buc kich le %ni ków.

I w!a %nie w opar ciu o ten pro to kó!,
ostro wia nie za par li si# i mi mo zmie nia-
j& cych si# ustro jów spo !ecz no – po li-
tycz nych utrzy ma li w mo cy przy wi lej.
A dzi% Nad le %nic two K!o buck mu si
w dal szym ci& gu re ali zo wa", rzec
mo$ na, ar cha icz ne ser wi tu ty. Jak
w prak ty ce wy gl& da wy pe! nia nie car-
skie go uka zu? Czy to wiel ki pro blem
dla go spo dar ki le %nej? – Ta s!u "eb no#$
jest swe go ro dza ju ewe ne men tem, ale
i pro ble mem, bo my za to mu si my
p!a ci$. Rocz nie kosz tu je nas to po nad 7
tys. z!, w za le" no #ci od te go, jak ce ny
de ta licz ne si% kszta! tu j& – od po wia da
nad le %ni czy J. Mi! kow ski. 

Re ali za cja s!u $eb no %ci na st# pu je raz
na trzy la ta – na wnio sek upraw nio-
nych. Ze wzgl# dów prak tycz nych po-
ro zu mie nia spi sy wa ne s& nie z ka$ dym
z osob na, lecz z ko mi te tem upraw nio-
nych. To wy god niej sza for ma dla nad-
le %nic twa. – Upraw nie ni sa mi de cy du-
j&, ko go wy bie ra j& do gru py ich
re pre zen tu j& cej i upo wa" nia j& j&
do roz mów z na mi. A my wy li cza my
war to#$ drew na we d!ug obo wi& zu j&-
cych cen de ta licz nych, po mniej sza j&c
t% war to#$ o kosz ty zryw ki i po zy ska-
nia – wy ja %nia pro ce du r# nad le %ni czy.

Wy da wa ne drew no po win no mie"
ce chy zgod ne z za pi sa mi ser wi tu to wy -
mi a w po ro zu mie niu z re pre zen ta cj&
upraw nio nych usta la si# od po wied nie
miej sce je go sk!a do wa nia, miej sce,
z któ re go upraw nie ni w!a snym trans-
por tem je za bie ra j&. 

Tekst i zdj#cia: 
JERZY MACHURA

– To, "e ser wi tu ty prze trwa !y, ma w #ro do wi sku wy d'wi%k zde cy do wa nie po zy tyw ny. Lu dzie mó wi&,
"e La sy Pa( stwo we ma j& sza cu nek dla hi sto rii i tra dy cji – mó wi nad le #ni czy Nad le #nic twa K!o buck
Je rzy Mi! kow ski.
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Czy ka! dy miesz ka niec Ostrów po-

sia da ta ki przy wi lej? Czy li, czy licz ba

upraw nio nych to sta "a licz ba, czy te!
si# roz ra sta, po przez spad ki, dzie dzi-

cze nie?

– Kie dy! by "y upraw nio ne 84 osa dy,

bo ser wi tut to s"u #eb no!$ przy pi sa na

do kon kret nej osa dy – do do mu,

do grun tu je mu przy na le# ne go. Z up"y-

wem cza su te w"a sno !ci dzie li "y si%,
„szat ko wa "y” i pra wo do po bie ra nia

ser wi tu tu te# si% dzie li "o, ale móg" z nie-

go ko rzy sta$ wy "&cz nie ten, kto po zo -

sta wa" na skraw ku tej zie mi, do któ rej

ten przy wi lej by" przy pi sa ny. Bo np. je-

!li kto! si% wy pro wa dzi" i za miesz ka"
w in nej wsi, nie by" ju# w"a !ci cie lem te -

go grun tu a wi%c i ser wi tu ty tra ci", ta -

ka jest isto ta te go pra wa – wy ja $nia J.

Mi" kow ski, wspo mi na j%c przy tym, !e
kie dy$ miesz ka& cy Ostrów zwo "a li

ze bra nie ogól ne wsi i wy st% pi li z wnio-

skiem, by i po zo sta li miesz ka& cy mo -

gli z ser wi tu tów sko rzy sta'. Nad le $ni-

czy za kwe stio no wa" to, bo upraw nie ni

s% tyl ko spad ko bier cy praw ni. A pra-

wo spad ko we wcho dzi tu w gr#, o ile

spad ko bier ca zo sta je na grun cie.

W prze ciw nym ra zie lu dzie by przy je!-
d!a li do Ostrów z in nych wio sek

a mo !e i miast, osie dla li si# tu po wi#k-

sza j%c gro no upraw nio nych. Czy li jest

to li sta za mkni# ta, spo rz% dzo na przez

wspo mnia ny ko mi tet i za ka! dym ra-

zem le ga li zo wa na – uwie rzy tel nia na.

W tym ce lu ko mi tet zwra ca si# do wój-

ta, któ ry czy ni to z mo cy spra wo wa ne-

go urz# du.

Nad le $ni czy do da je, !e zmia ny za-

sz"y je dy nie co do przed mio tu s"u !eb-

no $ci. Kie dy$ w za kres ser wi tu tu

wcho dzi "o nie tyl ko drew no, ale i $ció"-
ka i tzw. ga "# ziów ka: 

– Na wsi zmo der ni zo wa no sys te my

grzew cze, wi%c lu dzie te raz nie po trze-

bu j& ga "% zi, czy li pra wo to na tu ral nie

umie ra. Zresz t& !cio "a te# dzi! nie jest

po trzeb na, bo w go spo dar stwach nie

ma in wen ta rza, ta kie go pod któ rym

trze ba by !cie la$. Kie dy! jesz cze sta-

re cha ty by "y ga co ne ty mi li !$ mi, #e by

by "o w cha "u pie cie plej. 

W Kró le stwie Pol skim do 1912 ro -

ku znie sio no ser wi tu ty w wi#k szo $ci

go spo darstw, a osta tecz nie na te re nach

by "e go za bo ru ro syj skie go przy wi le je

te zni k"y w okre sie mi# dzy wo jen nym,

g"ów nie w la tach 1926–1932. Tak si#
ofi cjal nie po da je. Osta tecz nie? Ostro-

wy nad Oksz% to wi#c swe go ro dza ju

fe no men. Tym wi#k szy, !e i miesz ka&-
cy in nych oko licz nych miej sco wo $ci

po sia da li kie dy$ ta ki przy wi lej, ale dzi$
po zo sta "y je dy nie Ostro wy. W in nych

przy pad kach ser wi tu ty zo sta "y wy ku-

pio ne przez pa& stwo w opar ciu o obo-

wi% zu j% ce prze pi sy. Lu dzie do sta li od-

po wied ni% gra ty fi ka cj# i tym sa mym

stra ci li upraw nie nia do ko rzy sta nia

z la su. We wsi Ostro wy opór by" jed-

nak tak du !y, !e pa& stwo nie mo g"o tej

s"u !eb no $ci wy ku pi'. Trud no zg"#-
bi', dla cze go aku rat w tej wsi przy wi-

lej prze trwa" ty le lat. Ustro je po li-

tycz ne si# zmie nia "y i, co za tym

idzie, pra wo rów nie!, a ostro wia nie nie

od da li ser wi tu tów. Nad le $ni czy, któ ry

pra cu je tu od wie lu lat, te! nie wie sk%d
ta ki sku tecz ny, wie lo let ni a w"a $ci wie

ju! wie lo wie ko wy opór:

– Nie po tra fi% te go wy ja !ni$. Cho$
wiem, #e pro wa dzo ne by "y po wa# ne

roz mo wy na te mat te go by La sy wy-

ku pi "y ser wi tu ty. La sy pro po no wa "y
za mia n% tych s"u #eb no !ci za tzw. "& -

ki Pu cha "y, bo tak na zwa no to uro czy-

sko. La sy chcia "y cz%!$ tych "&k

prze ka za$, na to miast upraw nie ni

do ser wi tu tów chcie li ca "e te "& ki,

i do po ro zu mie nia nie do sz"o – za cho-

wa" si% pro to kó" z 1958 ro ku. Pó' niej

jesz cze te mat wró ci" w la tach 70., ale

te# bez skut ku. Te "& ki to te ren dzi ki,

nie za go spo da ro wa ny, po ro !ni% ty
trzci n&. Pod wzgl% dem eko lo gicz-

nym to cie ka we zbio ro wi sko, ale tyl-

ko pod ta kim. 

Nad le $ni czy Mi" kow ski za pra sza

mnie na wy ciecz k# do Ostrów, by po-

ka za', jak do brze, z po !yt kiem dla do-

bra ogó "u, miesz ka& cy tej miej sco wo-

$ci ko rzy sta j% z ser wi tu tów: – Oni

sprze da j& to drew no, spie ni% #a j& t% ko-

rzy!$, a uzy ska ne !rod ki prze zna cza j&
na ce le spo "ecz ne – mó wi, gdy za trzy-

mu je my si# przed bu dyn kiem szko-

"y. – Gdy w tej szko le bu do wa no sa l%
gim na stycz n& ko mi tet upraw nio nych

si% do "o #y". Po dob nie by "o, gdy przy bu-

do wie ka na li za cji sa ni tar nej wy ni k"y ja-

kie! do dat ko we kosz ty, miesz ka( cy te#
je z ser wi tu tów po kry li – z uzna niem

pod kre $la nad le $ni czy 

Jest te! jesz cze je den plus te go zja-

wi ska: – To, #e ser wi tu ty prze trwa "y, ma

w !ro do wi sku wy d'wi%k zde cy do wa nie

po zy tyw ny. Lu dzie mó wi&, #e La sy

Pa( stwo we ma j& sza cu nek dla hi sto-

rii i tra dy cji. I to tym bar dziej utwier-

dza mnie w prze ko na niu by re ali zo wa$
ser wi tu ty, mi mo #e to pe wien k"o pot

i stra ta fi nan so wa – pod su mo wu je

nad le $ni czy.

T# „wy ciecz k# w prze sz"o$'” ko&-
czy my na „Mo drze wio wej Gó rze” – re-

zer wa cie, ale i miej scu zwi% za nym

z Po wsta niem Stycz nio wym.

– T% dy prze bie ga" trakt zwa ny „zie-

lo nym” i tu, we d"ug prze ka zów oko licz-

nych miesz ka( ców, naj praw do po dob-

niej po wsta( cy wy po czy wa li i zo sta li

za sko cze ni przez ko za ków – do sz"o
do krwa wej po tycz ki – przy bli !a te mat

le $ni czy Le $nic twa Zwie rzy niec, Je rzy
Ma zur kie wicz. – Do wo dem pa mi% ci

po tym zda rze niu jest za wie szo na

na mo drze wiu ka plicz ka – z wi ze run-

kiem !w. Eu sta che go, upa mi%t nia j& ca

czte rech po le g"ych tu po wsta( ców

(Kie dy! umiesz czo na by "a na bu ku, ale

drze wo prze wró ci" wiatr).

* * *

Ostro wy nad Oksz% to nie je dy ne

w kra ju miej sce ko ja rzo ne do dzi$
z ser wi tu ta mi. Ta ki mi s"u !eb no $cia -

mi ob ci% !o ne s% np. la sy w W% choc-

ku (woj. $wi# to krzy skie). Nad je-

zio rem Wi gry na to miast za cho wa "y
si# przy wi le je zwi% za ne z pra wem po-

"o wu ryb – tzw. brze go we, a na Pod-

ha lu ser wi tu ty do ty cz% ce wy pa su

owiec i by d"a.

!

Pro to kó" ser wi tu to wy da to wa ny la ta mi 1899/1900, spo rz& dzo ny przez Wy so k& Ko mi sj%, a do ty cz& -
cy ma j&t ku „Ostro wy”, na le #& ce go wów czas do jed ne go z cz"on ków car skiej ro dzi ny, Wiel kie go Ksi% -
cia Mi cha "a Alek san dro wi cza.
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W !l" skim, zde gra do wa nym kra jo -
bra zie raz po raz wy ra sta j" pi#k ne, u$y -
tecz ne post in du strial ne sym bo le. Jak
cho% by po &o $o ne w sa mym cen trum
Ka to wic obiek ty kul tu ry w miej scu
daw nej ko pal ni czy gli wic kie Cen trum
Edu ka cji i Biz ne su, po wsta &e w po w# glo -
wej prze strze ni.

Mi mo to %wier% wie ku po trans for ma -
cji ustro jo wej od zy ski wa nie te re -
nów po prze my !le, wraz z je go bez cen -
nym, kul tu ro wym dzie dzic twem,
po zo sta je jed nym z naj trud niej szych do
roz wi" za nia pro ble mów eko -
lo gicz nych, spo &ecz nych i eko -
no micz nych. 

Ma my w Pol sce, we d!ug
sza cun ko wych po mia rów,

mniej wi" cej 800 ty si" cy hek -
ta rów te re nów po prze my s!o -
wych. Licz ba ta jest zmien na.
Wci#$ przy by wa no wych,
a z wie lo ma ju$ zdia gno zo wa -
ny mi, naj gro% niej szy mi za sz!o -
&cia mi „po tru ciu”, nie je ste &my
so bie w sta nie do ko' ca po ra -
dzi(. Pro blem ten w naj wi"k -
szym stop niu do ty czy wo je -
wódz twa &l# skie go, gdzie
prze strze' po prze my &le znisz czo na jest
naj bar dziej. 

To kil ka na &cie ty si" cy hek ta rów te re -
nów po prze my s!o wych i nie u$yt ko wa -
nych. T" licz b" uzu pe! nia oko !o 3 ty si# -
ce hek ta rów prze zna czo nych pod
sk!a do wi ska od pa dów. I ty si# ce hek ta -
rów miejsc naj bar dziej zde gra do wa nych
i cz" sto &mier tel nie ska $o nych, któ re po -
win ny by( oczysz czo ne ju$ przed la ty.
Cho dzi szcze gól nie o tzw. bom by na zy -
wa ne eko lo gicz ny mi, cho( w rze czy wi sto -
&ci to bom by che micz ne. Nie zdo !a li &my
si" z ni mi upo ra( przez ostat nie 25 lat.
Przy naj mniej w ska li „blo ku j# cej” prze -
ni ka nie z nich do &ro do wi ska na tu ral ne -
go naj gro% niej szych tok syn.

W prze strze ni 'l" ska

Dota kich miejsc na le $y kil ku hek ta ro -
wa po wierzch nia po ka to wic kiej

Hu cie Me ta li Nie $e la znych
w Szo pie ni cach, od le g!ej za le -
d wie kil ka ki lo me trów od cen -
trum mia sta. Po jej upad ku,
do dzi& nie zdo !a no wy wie%(
i uniesz ko dli wi( wszyst kich
szla mów cyn ko wych. Da lej
s# cz# wg!#b zie mi, ra ko twór cze
tru ci zny i nie znisz czal ne me ta -
le ci"$ kie. 

Nie je dy ny to pro blem szo -
pie nic kiej dziel ni cy. Upa d!y
na po cz#t ku obec ne go wie ku
za k!ad nie przy niós! lu dziom
od de chu. Za to przy czy ni! si"
do po wsta nia w je go oko li cy
get ta bie dy i pa to lo gii. Nie uda -

!o si" te$, mi mo sta ra' daw nej za !o gi, oca -
li( bez cen ne go dzie dzic twa kul tu ro we go
po tym hut ni czym prze my &le. Czy uda si"
zdo by( ko lej ne mi lio ny z!o tych na re wi ta -
li za cj" szo pie nic kiej dziel ni cy Ka to wic?

Jesz cze wi"k szych pie ni" dzy po trze bu -
je Ja worz no na li kwi da cj" sk!a do wi ska
od pa dów „Rud na Gó ra”, ulo ko wa ne go
nad brze giem po to ku W# wol ni ca. Po tok do -
p!y wa do Prze mszy. Wraz z je go wo da mi
prze ni ka j# do Wi s!y i Ba! ty ku stru mie nie pe -
sty cy dów, cy jan ków, fe no li i sub stan cji, któ -
re ze wzgl" du na si !" ra $e nia tra fi !y na spe -
cjal n# li st" Kon wen cji Sztok holm skiej. To
obec nie naj gro% niej sze nie tyl ko w na szym
re gio nie, do k!ad nie roz po zna ne %ró d!o tru -
cizn (po twier dzi! to mi" dzy na ro do wy pro -
jekt FOKS z udzia !em &l# skich na ukow ców)
po sta rych za k!a dach „Or ga ni ka -Azot”. 

Po nad 20 lat trwa roz bra ja nie jed nej
z naj wi"k szych w re gio nie bomb eko lo -
gicz nych, po zo sta !o &ci po 200-let niej dzia -

!al no &ci pro duk cyj nej Za k!a dów Che -
micz nych „Tar now skie Gó ry”. I ko' ca nie
wi da(, cho cia$ bli $ej do nie go ni$ da lej...

Li kwi do wa nie te go nie wy obra $al ne go
za gro $e nia dla wód pod ziem nych – re -
zer wu aru wód pit nych dla )l# ska, po -
ch!o n" !o do t#d set ki mi lio nów z!o tych
i zbyt du $o cza su. Mar no wa no go na po -
ko ny wa nie prze szkód praw nych, roz wi -
k!y wa niu pra wa w!a sno &ci do cz" &ci
te re nów po za k!a dzie i prze py chan ki na -
tu ry ad mi ni stra cyj nej. To nor ma w te go
ty pu przy pad kach.

D!u go mo$ na wy li cza( te re -
ny po prze my s!o we, po zo sta -
wio ne na pa stw" lo su. Bez u -
$y tecz ne, bo na wet nie
oczysz czo ne, przy naj mniej do
po zio mu, gwa ran tu j# ce go za -
in te re so wa nie ni mi in we sto -
rów. S# w&ród nich i te ani
urz" do wo, ani na uko wo nie zi -
den ty fi ko wa ne. Cz" sto ujaw -
nia j# si" sa me. Na gle i nie spo -
dzie wa nie, przez przy pa dek.

Jak splan to wa na ha! da po gór -
ni cza, przy le ga j# ca do Gór no -
&l# skie go Par ku Et no gra ficz ne -
go (skan se nu) w Cho rzo wie,
któ r# za cz" to przed mi strzo -

stwa mi Eu ro 2012 roz ko py wa(. Z na -
dzie j#, $e tu w!a &nie po wsta nie par king dla
ki bi ców roz gry wek, zje$ d$a j# cych na no -
wy Sta dion )l# ski. Tym cza sem roz ko py -
wa na ha! da, wraz z do st" pem tle nu, za cz" -
!a si" pa li( w &rod ku la ta, za snu wa j#c nie
tyl ko Cho rzów czar ny mi smu ga mi dy -
mów i odo rami.

Po dob nych przy pad ków cho( w mniej -
szej ska li by !o i b" dzie wi" cej. Nie wszyst -
kie bo wiem po zo sta !o &ci po &l# skim, sta -
rym prze my &le s# „namierzone”. 

To tyl ko je den z po wo dów, dla któ re -
go na pra wa szkód po prze my &le trwa tak
d!u go...

In ne prze szko dy

Zgod nie z pol skim pra wem, za szko dy
wy rz# dzo ne w &ro do wi sku na tu ral -

nym od po wia da, a wi"c i p!a ci za ich
spowodowanie, spraw ca. Upa dek prze sta -

rza !e go tech nicz nie i tech no lo -
gicz nie prze my s!u, któ ry „tli!
si"” od lat 70. ubie g!e go wie -
ku do pro wa dzi! nie tyl ko
do za pa &ci go spo dar czej. Wy -
two rzy! pust k" w prze strze ni
pol skie go pra wa, reguluj#cego
po st" po wa nie z te re na mi po -
prze my s!o wy mi. 

Po 1989 ro ku prawo po rz#d -
ko wa no i no we li zo wa no pod
po trze by de mo kra tycz ne go
pa' stwa. Nie mal w ka$ dej dzie -
dzi nie. Wie le uczy nio no dla
ochro ny &ro do wi ska. Nada no
jej sta tus usta wo wy. Nie ste ty te -
re ny po prze my s!o we, z ca !# pa -

Te re ny 
po prze my s!o we

w sie ci
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le t! kom pli ka cji, zna la z"y si# po za tym sta -

tu sem.

Przy j# ty w kwiet niu 2004 ro ku „Pro gram

rz! do wy dla te re nów po prze my s"o wych”,

ze wzgl# du na prze wi dy wa ne gi gan tycz -

ne kosz ty ich po rz!d ko wa nia, z gó ry prze -

wi dy wa" ogra ni cze nie dzia "a$ re kul ty wa -

cyj nych do wy bra nych miejsc. Tych

stwa rza j! cych naj wi#k sze za gro %e nie dla

zdro wia lu dzi i &ro do wi ska oraz te re -

nów zde gra do wa nych o du %ej po wierzch -

ni, któ rych re wi ta li za cja by "a jed nym

z pod sta wo wych wa run ków od zy ska nia ich

dla no wych in we sty cji i two rze nia no wych

miejsc pra cy.

Ta kie te re ny w tym pro gra mie zo sta "y
wska za ne. Na pierw szym miej scu te re ny

po gór ni cze w# gla ka mien ne go i rud me ta li

oraz po hut ni cze. Da lej te re ny po in nych

uci!% li wych dla &ro do wi ska ga "# ziach

prze my s"u na ob sza rach Gór ne go i Dol ne -

go 'l! ska. W dru giej ko lej no &ci do re kul -

ty wa cji za kwa li fi ko wa no (bez pod sta wo -

wych na rz# dzi) te re ny po prze my s"o we

w naj wi#k szych aglo me ra cjach. 

Rz! do wy pro gram, stwo rzo ny bez

wspar cia za pi sów pra wa oraz de kla ra cji po -

mo cy fi nan so wej Skar bu Pa$ stwa (w"a &ci -

cie la upa da j! ce go prze my s"u), oka za" si#
tyl ko po bo% nym %y cze niem. 

Ze wzgl# du na ska l# pro ble mu w wo je -

wódz twie &l! skim nie mo% na by "o da lej

cze ka( bez czyn nie. Pod j# to w"a sn! pró b#
sys te mo we go po rz!d ko wa nia te re nów po -

prze my s"o wych..

Do &wiad czo ny w tej dzie dzi nie dr in%. Je -

rzy Zio ra z G"ów ne go In sty tu tu Gór nic twa

wspo mi na, %e w 2004 ro ku, w Urz# dzie

Mar sza" kow skim Wo je wódz twa 'l! skie go

przy st! pio no do two rze nia re gio nal nej ba -

zy ta kich te re nów. Li czy "a ona kil ka set po -

zy cji. I cho( by "a nie pe" na, po sia da "a wie -

le wad i nie przy nio s"a spo dzie wa nych

efek tów, to z ca "! pew no &ci! oka za "a si# po -

%y tecz nym, pio nier skim do &wiad cze niem

i przy dat nym za so bem. Zw"asz cza w kon -

fron ta cji z roz wi! za nia mi ro dem z Pó" noc -

nej Nad re nii – West fa lii, Nord -Pas de Ca -

la is we Fran cji czy bel gij skiej Wa lo nii.

Wzor ce z kra jów Eu ro py z d"u g! tra dy cj!
za go spo da ro wy wa nia ob sza rów po prze my -

s"o wych, z po mi ni# ciem ich b"# dów, by "y
i s! na dal po moc ne. 

Pod sta wo wy wnio sek jest ta ki, %e od zy -

ski wa nie i cy klicz ne wy ko rzy sty wa nie

te re nów po prze my &le w Pol sce po trze bu -

je roz wi! za$ sys te mo wych. Nie wspie ra ich

pra wo, po zo sta wia j!c pro blem gmi nom.

Prze szko dy si# na war stwia j!, pro por cjo nal -

nie do zmie nia j! cych si# co raz szyb ciej

tren dów go spo dar czych i wy ko rzy sty wa -

nia zbyt cz# sto zie lo nych prze strze ni. Ta

jest ogra ni czo na, po prze my s"o wa cze ka

bez u %y tecz nie. 

Ta ki mi te re na mi trze ba za rz! dza( m! -
drze. Zgod nie z za sa da mi zrów no wa %o ne -

go roz wo ju. Bez nad u%y wa nia eko lo gicz -

nej prze strze ni do %y cia. 

To ko lej na lu ka, do ty cz! ca ich po rz!d -

ko wa nia. I wiel kie za nie dba nie. Ma my

prze cie% w Pol sce a% kil ka na &cie, cz# sto po -

wie la j! cych swo j! dzia "al no&( in sty tu cji

ochro ny &ro do wi ska. W %ad nej nie stwo -

rzo no przy s"o wio we go cen trum za rz! -
dza nia te re na mi zde gra do wa ny mi i ochron!
ich kulturowego dziedzictwa. 

Prze !om?

Jak
w tej sy tu acji ra dzi so bie wo je -

wódz two &l! skie? 

Dalej two rzy zr# by w"a sne go sys te mu.

Prze "o mo wym przed si# wzi# ciem mo -

%e sta( si# zre ali zo wa ny w G"ów nym In -

sty tu cie Gór nic twa wspól nie z Urz# dem

Mar sza" kow skim Wo je wódz twa 'l! skie -

go pro jekt pod na zw! Ogól no do st#p na Plat -

for ma In for ma cji „Te re ny prze my s"o we

i zde gra do wa ne” (OPI – TPP). Jest on in -

te gral n! cz# &ci! Otwar te go Re gio nal ne go

Sys te mu In for ma cji Prze strzen nej. 

Pro jekt ten po wsta wa" pod kie run kiem

dr. in%. Ja na Bon da ru ka, kie row ni ka Za k"a -

du Ochro ny Wód z G"ów ne go In sty tu tu

Gór nic twa. 

Zda niem twór ców pro jek tu, je go wiel kim

wa lo rem jest mo% li wo&( sku pie nia pe" nej

in for ma cji o gór no &l! skich te re nach prze -

my s"o wych w jed nym )ró dle i upu blicz nie -

nie jej. Do t!d wie dza o te re nach zde gra do -

wa nych przez prze mys" drze ma "a za mkni# ta
her me tycz nie w wie lu in sty tu tach na uko -

wych i urz# dach. Do st#p do niej by" utrud -

nio ny. Cz# sto te% kosz tow ny. 

Zre ali zo wa ny pro jekt OPI TPP wkrót ce

umo% li wi wszyst kim za in te re so wa nym

ko rzy sta nie z tej zwe ry fi ko wa nej i umiesz -

czo nej w sie ci wie dzy o &l! skich te re nach

po prze my s"o wych. Po zwo li tez kon fron -

to wa( j! z po sia da ny mi in for ma cja mi.

Sprzy ja( te% b# dzie w trans pa rent nej prze -

strze ni sie ci wy mia nie wie dzy o nich po -

mi# dzy na ukow ca mi i gmi na mi. Jej wzbo -

ga ca niu, uzu pe" nia niu i ak tu ali za cji. 

Do t!d nie wszyst kie gmi ny, dys po nu j! -
ce te re na mi po prze my s"o wy mi, któ re na -

da j! si# do w"! cze nia w obieg go spo dar -

czy i po now ne go u%yt ko wa nia przyst!pi"y
do two rze nia &l! skiej ba zy. Cho cia% wa run -

kiem jest tyl ko wy pe" nie nie in te rak tyw ne -

go for mu la rza ich opi su – eTPP.

Uru cho mie nie w sie ci Ogól no do st#p nej

Plat for my In for ma cji o te re nach po prze my -

s"o wych i zde gra do wa nych w sko ja rze niu

ze &ro do wi skiem przy rod ni czym wo je -

wódz twa &l! skie go jest dzi& ko niecz no &ci!.
Go "ym okiem wi da( od cho dze nie od mo -

no kul tu ry prze my s"o wej i ci! g"e zmia ny

na ma pie go spo dar czej 'l! ska. Ta wie dza

jest nie zb#d na in we sto rom kra jo wym i za -

gra nicz nym.

Dla te go OPI -TPP czy li ba za da nych

z wo je wódz twa &l! skie go, za wie ra j! ca kom -

plek so w! in for ma cj# o te re nach prze my s"o -

wych i zde gra do wa nych sta je si# wa% n! cz# -
&ci! re gio nal nej i kra jo wej In fra struk tu ry

In for ma cji Prze strzen nej. Wkrót ce ba za ta,

wpro wa dzo na przez GIG na por tal 'l! skie -

go Cen trum Spo "e cze$ stwa In for ma cyj ne -

go, b# dzie w sta nie za pew ni( spraw n! ob -

s"u g# po zy ski wa nia in for ma cji o prze strze ni

po prze my s"o wej oraz ich opty mal ne wy ko -

rzy sta nie. Ja ko )ró d"a wie dzy o ja ko &ci te -

re nów po prze my s"o wych i ich spe cy ficz nych

wa lo rach.

Ko rzy &ci te go sys te mu trud no prze ce ni(.
B# d! oczy wi ste, gdy za in te re so wa ni za czn!
z nie go ak tyw nie ko rzy sta(. To no wo cze -

sne na rz# dzie sys te mo we go za rz! dza nia in -

for ma cj! o te re nach po prze my s"o wych

w wo je wódz twie &l! skim po win no sprzy -

ja( przy &pie sze niu dzia "a$ re wi ta li za cyj nych

na te re nach zde gra do wa nych. Sta nie si# to
tym szyb ciej, im ch#t niej za czn! z sys te mem

OPI -TPP wspó" pra co wa( wszyst kie gmi ny

i na d! %! za nim „zre for mo wa ni” urz#d ni -

cy czy li no wo cze sna e -ad mi ni stra cja.

JO LAN TA KAR MA* SKA
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siem dzie si! te go szó ste go w hi -
sto rii Osca ra w naj wa" niej szej
ka te go rii otrzy ma# po ru sza j! cy

te mat nie wol nic twa w Sta nach Zjed no czo -
nych po #o wy XIX wie ku Znie wo lo ny. 12
Years A Sla ve Ste ve’a McQu eena – film
nie w!t pli wie do bry, jed nak rów nie nie w!t -
pli wie nie naj lep szy, ja ki po wsta# w 2013
ro ku. Ka" dy, kto na bie "! co $le dzi pre mie -
ry ki no we, móg# by wy mie ni% co naj mniej
kil ka ty tu #ów, któ re je go zda niem bar dziej
za s#u gu j! na Osca ra dla naj lep sze go fil -
mu. Znie wo lo ny nie umy wa si& te" do po -
przed nich (ar cy) dzie# McQu eena – G!o -
du (2008) i Wsty du (2011), któ re prze cie"
„nie zo sta #y przez Aka de mi& za uwa "o ne”. 

Za nim za cznie my obu rza% si& na nie -
spra wie dli wo $ci rz! dz! ce (po no%) naj wa" -
niej szy mi na gro da mi fil mo wy mi na $wie -
cie, kry ty ko wa% wy bo ry ta jem ni czej
Aka de mii oraz za sta na wia% si& dla cze go
nie przy zna no na wet jed nej no mi na cji no -
we mu ob ja wie niu tu rec kie go ki na kon -
tem pla cyj ne go, przyj rzyj my si& za sa dom
przy zna wa nia Osca rów. Nie za po mi naj -
my te" o kon tek $cie kul tu ro wym, z któ -
re go si& one wy wo dz!: wy cho wa ni na hol -
ly wo odz kich fil mach, cz& sto uzur pu je my
so bie pra wo do fe ro wa nia wy ro ków na te -
mat spe cy fi ki ame ry ka' skiej kul tu ry, za -
po mi na j!c o tym, "e na sza wie dza jest naj -
cz& $ciej tyl ko fil mo wym wy obra "e niem
na jej te mat. Osca ry za$, wraz z ce re mo -
ni! ich przy zna wa nia, s! do rocz nym
$wi& tem, któ re ma przede wszyst kim
pod trzy ma% mit Ame ri can Dre am, a nie
wska za% naj lep sze fil my, ja kie po wsta #y
w ci! gu ostat nie go ro ku. Cho% ja ko mar -
ka roz po zna wal ne s! na ca #ym $wie cie, to
fe no men stric te ame ry ka' ski. Spójrz my
wi&c na Osca ry okiem an tro po lo ga, któ -
ry ba da nie zna ny mu kraj, a nie okiem kry -
ty ka fil mo we go, na sta wio ne go przede
wszyst kim na war to$% dzie #a.

Na po cz!t ku na le "y pod kre $li%, "e
w przy pad ku Osca rów ma my do czy nie -
nia z kon kur sem; aby film móg# wzi!%
udzia# w kon kur sie, przede wszyst kim na -
le "y go zg#o si% (do ka" dej ka te go rii
z osob na). Je $li ten ba nal ny fakt po #! czy -
my z za sa d!, w my$l któ rej ka" dy film
ubie ga j! cy si& o no mi na cj& mu si by% wy -
$wie tla ny w okre $lo nym for ma cie, w mi -
ni mum jed nym ki nie w Los An ge les nie -
prze rwa nie przez co naj mniej ty dzie',
do sta nie my pro st! od po wied( na wi&k -
szo$% py ta' o to dla cze go fil mu X nie ma
w gro nie wy ró" nio nych. Ame ry ka' ski
kon tekst wpi sa ny jest w sam re gu la -
min – w przed bie gach od pa da ty si! ce fil -
mów z ca #e go $wia ta, któ rych pro du cen -
ci, agen ci sprze da "y b!d( dys try bu to rzy
nie mo g! so bie po zwo li% na ame ry ka' sk!
pre mie r&. Do te go rocz nej edy cji Osca rów
zg#o szo no i za kwa li fi ko wa no 289 fil -
mów pe# no me tra "o wych (fil my do ku -
men tal ne i krót ko me tra "o we rz! dz! si& in -
ny mi pra wa mi). To licz ba w hi sto rii
Osca rów re kor do wa, kie dy jed nak po rów -
na my j! z ilo $ci! fil mów wy pro du ko wa -
nych w Sta nach Zjed no czo nych w 2013
ro ku (3591 ty tu #ów wg IMDB) oka zu je si&
ona nie wiel ka – zw#asz cza, je $li we( mie -
my pod uwa g& fakt, "e w$ród zg#o sze'

o prze zwy ci& "a niu trau my i po now nym
sta wa niu na no gi. Cu arón opo wia da nam
nie gro( n! przy po wie$%, roz pi& t! mi& dzy
mi ni ma li zmem a nie zno $n! pom p! i sk! -
pa n! w ta blo ido wym fe mi ni zmie. Wra "e -
nia mi, któ re do mi nu j! jest za chwyt war -
stw! wi zu al n! i obo j&t no$% na lo sy
bo ha te rów.

Z ko lei Wi taj w klu bie bu dzi nie smak.
In spi ro wa na fak ta mi opo wie$% o Ro nie
Wo odro ofie, za ra "o nym wi ru sem HIV fa -
nie ro deo, któ ry wal cz!c o swo je "y cie,
przy oka zji prze zwy ci& "a swo j! ho mo fo -
bi& i po ma ga znie na wi dzo nym do t!d
„pe da #om”, to spó( nio ny o kil ka na $cie lat
film roz li cze nio wy, któ ry miast re wi do -
wa%, umac nia sta tus quo. Za ra "! cy mi
prze k#a ma nia mi rze czy wi sto $ci (praw dzi -
wy Wo odro of by# bi sek su al ny), po wierz -
chow nym po trak to wa niem pro ble ma ty ki
AIDS oraz ste reo ty po wy mi re pre zen ta cja -
mi ko bie co $ci i nie he te ro sek su al no $ci,
kry je si& opo wie$% o pa triar cha cie, któ ry
po mi mo w#a snych b#& dów, wy ci! ga po -
moc n! d#o' w stro n& wy klu czo nych.
Wszyst ko za mkni& te jest na kar tach prze -
sz#o $ci, jak by twór cy fil mu chcie li po wie -
dzie% w imie niu Ame ry ki: „zmie ni li $my
si&, ju" daw no ta cy nie je ste $my”. To ko -
lej na ba$', znacz nie bar dziej nie bez -
piecz na ni" Gra wi ta cja.

Na tym tle Znie wo lo ny zda je si& by%
wy j!t ko wo zniu an so wa ny. Cho%, tak jak
w przy pad ku Wi taj w klu bie, ma my
do czy nie nia z fil mem w pew nym wy mia -
rze roz li cze nio wym, McQu een nie od ci -
na swo jej opo wie $ci od te ra( niej szo $ci.
Pro ble my przez nie go po ru sza ne ja wi! si&
ja ko na der ak tu al ne. Re "y ser, miast po kle -
py wa% po ple cach, pro wo ku je do sta wia -
nia so bie py ta' o w#a sne re la cje z nie to -
le ran cj! i ra si zmem.

Wszyst kie trzy fil my #! czy „g#& bo ko hu -
ma ni stycz ne prze s#a nie” i po krze pia j! cy
fi na#, przy wra ca j! cy wia r& w ludz k! do -
bro%, któ ra za wsze zwy ci& "a z bez dusz -
nym sys te mem. Bo ha te ro wie Gra wi ta cji,
Znie wo lo ne go i Wi taj w klu bie z sy tu acji,
w któ re wrzu ci# ich los wy cho dz! z twa -
rz! i du m!. Ubo ga ce ni (przy krym) do -
$wiad cze niem, sta j! si& lep szy mi, sil niej -
szy mi lud( mi.

I tu chy ba le "y naj prost szy klucz, któ -
rym w swo ich wer dyk tach kie ru je si& Aka -
de mia ja ko zbio ro wo$%: nie wy pa da
wszak na gra dza% wir tu ozer skie go, ale
bez wstyd nie he do ni stycz ne go Wil ka
z Wall Stre et Mar ti na Scor se se al bo nie -
co bar dziej sto no wa ne go, ale rów nie za -
ba wo we go i bez pre ten sjo nal ne go w swym
cha rak te rze Ame ri can Hu stle Da vi da O.
Rus sel la. Tym bar dziej nie bez piecz nie by -
#o by wy ró" ni% On" Spi ke’a Jon ze’a, któ -
ry za miast wy chwa la% cz#o wie cze' stwo,
za wra ca wi dzo wi g#o w& post hu ma ni -
zmem i wy tr! ca go z ko le in je dy ne go
s#usz ne go spo so bu my $le nia.

Z dru giej stro ny, sam fakt, "e film
Jon ze’a zna laz# si& w gro nie no mi no wa -
nych do naj wa" niej szej na gro dy, su ge ru -
je, "e w przy pad ku Osca rów nie wszyst -
ko jest ta kie oczy wi ste jak si& wy da je.

PA WE) *WIER CZEK

RUBRYKA M)ODYCH

Odtwarzaj!c
ameryka'ski

sen
znaj du j! si& rów nie" fil my nie an glo j&-
zycz ne.

Dru gim czyn ni kiem, ma j! cym nie ba ga -
tel ny wp#yw na osta tecz ne wer dyk ty,
jest spo sób g#o so wa nia oraz sa ma struk -
tu ra Ame ry ka' skiej Aka de mii Sztu ki
i Wie dzy Fil mo wej, w sk#ad któ rej wcho -
dz! przede wszyst kim fil mow cy wy ró" -
nie ni wcze $niej no mi na cj! do Osca ra. Po -
dzie le ni s! oni na gil die (ak to rów,
mon ta "y stów, ope ra to rów itd.), któ re de -
cy du j! o no mi na cjach we w#a $ci wych so -
bie ka te go riach. Ju" tu taj ro dzi si& py ta -
nie o to, sk!d mie% pew no$%, "e g#o su j! cy
obej rza# wszyst kie ry wa li zu j! ce fil my.
Jed nak wi&k sze w!t pli wo $ci w kwe stii
mia ro daj no $ci bu dzi run da dru ga: na eta -
pie przy zna wa nia w#a $ci wych na gród
no mi no wa nym, wszy scy cz#on ko wie
Aka de mii ma j! pra wo g#o su we wszyst -
kich ka te go riach: i tak w kwe stii Osca ra
za d(wi&k San dra Bul lock ma do po wie -
dze nia rów nie wie le, co spe cja li sta z tej
dzie dzi ny.

Aka de mia re pre zen tu je pe wien de mo -
gra ficz ny prze krój spo #e cze' stwa ame ry -
ka' skie go w wer sji wy ide ali zo wa -
nej – w jej sk#ad wcho dz! ci, któ rzy
spe# ni li Ame ri can Dre am b!d( odzie -
dzi czy li go po ro dzi cach. Wia ra w je go si -
#& jest nad wy raz wi docz na w osca ro wych
wer dyk tach, po dyk to wa nych u$red nie -
niem gu stów sze ro kie go gro na in dy wi du -
ali stów. Pro wa dz! ca te go rocz n! ga l& El -
len De Ge ne res stwier dzi #a, "e wie czór
mo "e si& sko' czy% na dwa spo so by – al -
bo wy gra Znie wo lo ny, al bo wszy scy
cz#on ko wie Aka de mii s! ra si sta mi. W tym
ba lan su j! cym na gra ni cy po li tycz nej po -
praw no $ci "ar cie za wie ra si& kwin te sen -
cja ko lek tyw ne go my $le nia gre mium
przy zna j! ce go Osca ry, któ re od lat ucie -
ka od wszel kich kon tro wer sji i po li ty ki (ta
ostat nim ra zem wdar #a si& na sce n& Ko -
dak The atre bo daj w 2005 ro ku, kie dy Mi -
cha el Mo ore od bie ra# sta tu et k& za Fah ren -
he it 9.11).

Obok Znie wo lo ne go, wiel ki mi wy gra -
ny mi te go rocz ne go roz da nia Osca rów
s! Gra wi ta cja Al fon so Cu aró na i Wi taj
w klu bie Je ana -Mar ca Vallée’go. Za -
miast roz li cza% Aka de mi& z ka" dej przy -
zna nej sta tu et ki z osob na, przyj rzyj my si&
spe cy fi ce sa mych zwy ci& skich fil mów.
Roz gry wa j! ca si& w prze strze ni ko smicz -
nej Gra wi ta cja to wi zu al ny maj stersz tyk
o ni k#ej war to $ci in te lek tu al nej – w war -
stwie sym bo licz nej ba nal na opo wie$%

O
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ka za ny na blu esa” 
– rzecz o Ry szar dzie
Rie dlu, le gen dar nym

wo ka li !cie gru py D"em – to
wiel ki mu zycz ny hit Te atru
#l$ skie go, ja kie go ta sce na
nie mia %a w swym re per tu -
arze. 

Re cen zen ci po zo sta j$ pod
wiel kim uro kiem tej pro duk -
cji, cho& nie mal wszy scy
wska zu j$ na pew ne nie do ci$ -
gni' cia spek ta klu. Jed nak pu -
blicz no!& wa li do Te atru #l$ -
skie go jak w dym i pew nie
tak b' dzie przez kil ka a mo -
"e kil ka na !cie naj bli" szych
se zo nów, bo hit gra si' tak
d%u go, jak d%u go wi dzo wie
chc$ go ogl$ da&. 

Suk ces te go przed sta wie nia
opie ra si' na dwóch fi la rach.
Jed nym z nich jest mu zy ka
D"e mu, na któ rej wy ro s%y
ju" co naj mniej dwa po ko le -
nia m%o dych Po la ków. Nic tak
nie gwa ran tu je suk ce su, jak
mu zy ka, któ ra sta %a si' ju"
kla sy k$ i któ ra by %a wy ko ny -
wa na przez cha ry zma tycz ne go wo ka li -
st', któ re go "y cie ob fi to wa %o w dra ma -
tycz ne splo ty i mia %o tra gicz ny wy miar.
W te atrze ten fi lar wy ko rzy stu je si' z po -
wo dze niem od lat – vi de spek ta kle po -
!wi' co ne Edith Piaf czy Ji mo wi Mor -
ri so no wi. 

Dru gim fi la rem suk ce su ka to wic kiej
sce ny jest de biu tu j$ cy w te atrze m%o dy
wo ka li sta To masz „Ko wal” Ko wal ski.
Je go ta lent mu zycz ny zo sta% ju" wcze -
!niej zwe ry fi ko wa ny i pew nie zde cy do -
wa% o wy gra nej w pro wa dzo nym przez
Te atr #l$ ski ca stin gu na ro l' Rie dla.
Zwy ci'z ca jed nej z edy cji pro gra mu
„Must Be The Mu sic”, wo ka li sta gru py
FBB z Trzeb ni cy, nie po sia da warsz ta -
tu ak tor skie go, ale za to ma blu eso wy
fe eling, a przede wszyst kim na tu ral ny
dar oby cia ze sce n$ i – co wa" niej -
sze – prze ka zy wa nia wi dzom emo cji.
Szcze gól nie wi da& to w ostat nich sce -
nach – kie dy roz ma wia i !pie wa z sy -
nem, a przede wszyst kim, gdy przej mu -
j$ co wy ko nu je pio sen k' – te sta ment
„List do M.”. 

To masz Ko wal ski ma po pro stu cha -
ry zm', któ ra po tra fi %a za kry& warsz ta -
to we nie do stat ki i tre m' de biu tan ta
do te go stop nia, "e mia %o si' po pro -
stu wra "e nie, i" Ry siek Rie del zmar -
twych wsta% i zst$ pi% z nie bios wprost
na sce n' Te atru #l$ skie go. To wa rzy szy
To ma szo wi Ko wal skie mu !wiet ny ze -
spó% mu zy ków gra j$ cych na "y wo,
z Ada mem Snop kiem (in stru men ty
kla wi szo we), Ma cie jem Li pi n$ (gi ta -
ra), Se ba stia nem Kre tem (gi ta ra), Ro -
nal dem Tu czy kon tem (gi ta ra ba so wa)
i Prze my s%a wem Smacz nym (per ku -
sja). I kie dy gra j$ ka" dy z dzie si' ciu
prze bo jów D"e mu, Te atr #l$ ski a"
dr"y w po sa dach, a pu blicz no!& da je
si' wci$ gn$& w za ba w', jak na praw -

dzi wym wiel kim kon cer cie – ta( czy,
wy ma chu je r' ko ma i wzno si okrzy ki,
jak by zna la z%a si' na le gen dar nych %$ -
kach Ja ro ci na. 

Spek takl opar ty jest na sce na riu szu
Prze my s%a wa An ger ma na i Ja na Ki da -
wy -B%o( skie go, na pod sta wie któ re go
po wsta% w 2005 ro ku kul to wy dzi!
film „Ska za ny na blu esa” z To ma szem
Ko tem w ro li g%ów nej. To kan wa,
na któ rej po ka zy wa ne s$ naj wa" niej -
sze fak ty bio gra ficz ne Rie dla. Jed nak
fil mo we dia lo gi prze nie sio ne na sce -
n' nie za wsze brzmi$ do brze, a ma te -
ria% rzad ko po zwa la na zbu do wa nie
po g%' bio nych ról ak tor skich, mi mo i"
part ne ra mi Ko wal skie go s$ tak !wiet -
ni ak to rzy jak Adam Bau mann, Ewa
Ku ty nia, Da riusz Choj nac ki, Ali na

Che chel ska czy Ewa Le -
!niak. Nie ma psy cho lo -
gicz nej pod bu do wy ani
g%ów ne go bo ha te ra ani naj -
bli" szych mu osób, trud -
no – bez do brej zna jo mo !ci
fak tów z "y cia Rie dla, bez
zna jo mo !ci fil mu sprzed
dzie si' ciu lat – zro zu mie&
za cho wa nia i wy bo ry le -
gen dar ne go wo ka li sty. Bar -
dzo bra ku je te" spo %ecz no -
-po li tycz ne go t%a, któ re
m%od sza cz'!& wi dow ni mo -
"e do pie ro po zna& ze !wiet -
nie opra co wa ne go pro gra mu
te atral ne go, w któ rym po -
szcze gól ne eta py "y cia 
Rie dla w za k%ad ce „We hi ku%
cza su” skon fron to wa no z re -
alia mi epo ki, w któ rej "y% 
– i to za rów no ty mi kra-
jo wy mi, jak i za gra nicz-
ny mi.

Re "y ser spek ta klu, Ar ka -
diusz Ja ku bik, chy ba zda wa%
so bie spra w' z nie do stat ków
sce na riu szo wych przed sta -
wie nia i dla te go pod ra so wa%

je po my s%em, dla któ re go in spi ra cj'
zna laz% w ma lar stwie !l$ skich pry mi -
ty wi stów z Gru py Ja now skiej. Po sta -
ci, któ re ze sz%y z p%ó cien na sce n' 
– !wi' ta Bar ba ra, gór ni cy, ru ben sow -
skie pi'k no !ci, kar %y, anio %y, Nie bie -
ski Bud da – nie tyl ko za tar %y gra ni c'
mi' dzy !wia tem re al nym a nar ko -
tycz ny mi fan ta zma ta mi ro dz$ cy mi
si' w ja) ni Ry szar da Rie dla, ale te" po -
zwo li %y wy kre owa& z wo ka li sty D"e -
mu ko lej n$ !l$ sk$ iko n'. 

Ten za mys% do brze wpi su je si'
w cykl „#l$sk !wi' ty, #l$sk prze kl' -
ty”, któ ry spek takl „Ska za ny na blu -
esa” za in au gu ro wa% w Te atrze #l$ -
skim. Mam tyl ko jed n$ pro! b' – by
ma lar stwo Gru py Ja now skiej, wcze -
!niej ju" wy ko rzy sta ne w Te atrze #l$ -
skim w przed sta wie niu wy re "y se ro wa -
nym przez Ro ber ta Ta lar czy ka we d%ug
po wie !ci Ka zi mie rza Kut za „Pi$ ta
stro na !wia ta”, nie sta %o si' dy "ur nym
re zer wu arem pla stycz nych in spi ra cji
to wa rzy sz$ cych ko lej nym re ali za -
cjom po !wi' co nym pro ble ma ty ce !l$ -
skiej, bo w ten spo sób nie tyl ko mo" -
na znisz czy& je go ma gi' i si %'
od dzia %y wa nia, ale tak "e stwo rzy&
mar tw$ kon wen cj' te atral n$. Có" z te -
go, "e !l$ sk$. 

DA NU TA LU BI NA -CI PI* SKA 

Prze my s!aw An ger man, Jan Ki da wa -

-B!o" ski Ska za ny na blu esa, na pod sta wie sce -

na riu sza fil mo we go „Ska za ny na blu esa”.

Ada pta cja i re #y se ria Ar ka diusz Ja ku bik,

ruch sce nicz ny Ja ro s!aw Sta niek, sce no gra -

fia Jo an na Ma cha, Ko stiu my Agniesz ka

Wer ner, kie row nic two mu zycz ne Olaf De ri -

gla soff. Pra pre mie ra 7 mar ca 2014 ro ku

w Te atrze $l% skim im. Sta ni s!a wa Wy spia" -

skie go w Ka to wi cach.

Wielki hit
muzyczny
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Sce na zbio ro wa

To masz „Ko wal” Ko wal ski w ro li Rie dla.
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W!ród dzie" pol skiej li te ra -

tu ry okre su o!wie ce nia R! ko -
pis zna le zio ny w Sa ra gos sie
po zo sta je bez w#t pie nia po -

zy cj# szcze gól n# – po wie!$
eru dy ty, pi sa rza i po dró% ni -

ka Ja na Po toc kie go nie tyl ko

bo wiem znaj du je wci#% no -

wych czy tel ni ków, ale i in spi -

ru je twór ców in nych dzie -

dzin sztu ki. Na sce nie Te atru

im. Ja na Ko cha now skie go

w Opo lu ada pta cj& po wie !ci

przy go to wa" w tym se zo nie

ar ty stycz nym Pa we" 'wi# tek.

OR! ko pi sie… Po toc kie go
mó wi! mo" na w ka te go -

riach fe no me nu – cho! po -
wie#! ze wzgl$ du na sw% za wi -
&% kon struk cj$ fa bu lar n%
i o#wie ce nio wy styl nie na le -
"y do &a twych w lek tu rze, to
jed nak gro no mi &o #ni ków pi -
sar stwa Po toc kie go nie ustan -
nie si$ po sze rza. Nie w%t pli wie
do po pu lar no #ci po wie #ci przy -
czy ni &a si$ jej fil mo wa ada pta -
cja w re "y se rii Woj cie cha Has sa z 1964 r.,
ze Zbysz kiem Cy bul skim w ro li ka pi ta -
na Al fon sa van Wor de na. O tym, i" urok
fan ta stycz nych przy gód m&o de go ofi ce ra
nie ga #nie, #wiad cz% nie tyl ko ko lej ne ada -
pta cje utwo ru, ale i wy da na w ubie g&ym
ro ku hi per tek sto wa wer sja po wie #ci do -
st$p na w in ter ne cie. 

Cho! dzie &o Po toc kie go wy ro s&o
na grun cie fi lo zo fii kla sy cy zmu, w du -
"ym stop niu prze kra cza sw% epo k$.
O#wie ce nio wy ra cjo na lizm &% czy si$ tu
bo wiem z ro man tycz nym mi sty cy zmem,
orien ta li zmem i fan ta sty k%. G&ów ny bo -
ha ter po wie #ci – m&o dy ka pi tan gwar dii
wa lo' skiej – z roz ka zu kró la po dró "u je
do Ma dry tu przez nie bez piecz ne i ta jem -
ni cze gó ry Sier ra Mo re na. Na swej dro -
dze na po ty ka sze reg dziw nych po sta -
ci – mu zu& ma' skie ksi$" nicz ki Emi n$
i Zi bel d$, ka ba list k$ Re bec c$, sta re go Pu -
stel ni ka i miesz ka j% ce go z nim op$ ta ne -
go Pa sze ko, czy wresz cie na czel ni ka Cy -
ga nów Don Ava do ro. Swe przy go dy
skru pu lat nie opi su je Al fon so w ty tu &o -
wym r$ ko pi sie, od da j%c przy tym g&os
tak "e in nym bo ha te rom i ich hi sto riom.
Sta je si$ to mo" li we dzi$ ki za sto so wa -
nej przez au to ra kom po zy cji szka tu& ko -
wej, opie ra j% cej si$ na wie lo stop nio wej
kon struk cji fa bu lar nej, w któ rej jed -
na opo wie#! za wie ra w so bie
ko lej n% – w ten spo sób licz ba
nar ra to rów po wie #ci nie ustan -
nie wzra sta. Wie lo w%t ko wo#!
i po li fo nicz ny cha rak ter dzie -
&a Po toc kie go sta no wi% nie la -
da wy zwa nie dla czy tel ni -
ków i in sce ni za to rów, ale
rów no cze #nie de cy du j% o je -
go atrak cyj no #ci.

Po za war to #cia mi po znaw -
czy mi – wraz z bo ha te rem
R! ko pi su… w$ dru je my przez
kra je Mo rza (ród ziem ne go,
po zna j%c ich kul tu ry, tra dy cje
i re li gie – po wie#! Po toc kie go
sta je si$ tak "e )ró d&em tre #ci

nie wy ra zi sto#! i bez oso bo -
wo#! Al fon sa van Wor de -
na (Ma ciej Na my s&o) od bi ja
si$ ne ga tyw nie na ca &ej in sce -
ni za cji, któ ra w nie wiel kim
stop niu po dej mu je pró b$ na -
kre #le nia za sy gna li zo wa nych
w pro gra mie spek ta klu pro ble -
mów. 

Nie okre #lo na jest rów nie"
rze czy wi sto#!, w któ rej lo ku -
je re "y ser po szcze gól ne po sta -
ci. Z jed nej stro ny na zna czo -
na zo sta je ona em ble ma ta mi
wspó& cze sno #ci, z dru giej za#
od sy &a do mi tycz ne go, fan ta -
stycz ne go #wia ta. Po zy tyw -
n% kon se kwen cj% te go prze -
mie sza nia po rz%d ków jest
wi zu al na stro na spek ta klu.
W za pro jek to wa nych przez
Ju li$ Kor nac k% i Ar ka (le si' -
skie go ko stiu mach do mi nu je
es te ty ka kam pu, pod kre #la j% -
ca za cie ra nie si$ gra nic po mi$ -
dzy sfe r% re li gij n% a co raz
cz$ #ciej anek tu j% c% j% po pkul -
tu r%. Na uwa g$ za s&u gu je rów -

nie" sce no gra fia Mar ci na Chlan dy – funk -
cjo nal na i sym bo licz na za ra zem. Jej
g&ów nym ele men tem jest wiel kie, in du -
strial ne drze wo (szu bie ni ca bra ci Zo -
ta) – wo kó& nie go, na ru cho mej plat for mie
to czy si$ ak cja przed sta wie nia. Istot ne
zna cze nie zy sku je rów nie" #wia t&o, któ -
re go ko lo ry zmie nia j% si$ wraz z ko lej ny -
mi sce na mi.

Wi zu al ne wa lo ry spek ta klu Paw &a
(wi%t ka nie re kom pen su j% jed nak bra ku
wy ra) nej li nii in ter pre ta cyj nej b%d) cho -
cia" by pró by wska za nia kil ku mo" li wych
jej kie run ków. W po rów na niu do po -
przed nich pro jek tów sta no wi% cych efekt
wspó& pra cy du etu (wi% tek -Pa ku &a (w tym
rów nie" tych, któ re zre ali zo wa ne zo sta -
&y na opol skiej sce nie, jak D"u ma, czy
jed no ak tów ki Bec ket ta) in sce ni za cja
R! ko pi su zna le zio ne go w Sa ra gos sie
mo "e roz cza ro wa!. Przede wszyst kim
dla te go, "e po wie#! Po toc kie go po zba -
wio na zo sta &a w niej swych naj wi$k szych
atu tów – dy na micz nej i wart kiej ak cji
oraz zin dy wi du ali zo wa nych bo ha te rów,
któ rych su biek tyw ne opo wie #ci w du "ej
mie rze de cy du j% o atrak cyj no #ci te go
dzie &a. Cho! za mys& od czy ta nia R! ko pi -
su… ja ko wspó& cze snej opo wie #ci o spo -
tka niu z In nym i je go #wia tem, wy da wa&
si$ #wie "y i god ny uwa gi, to jed nak nie

uda &o mu si$ w pe& ni wy -
brzmie! na sce nie.

MAG DA LE NA FIG ZA*

Jan Po toc ki, R! ko pis zna le zio -
ny w Sa ra gos sie. Prze k"ad: Ed -

mund Cho jec ki. Sce na riusz

i dra ma tur gia: Ma te usz Pa ku -

"a. Re %y se ria: Pa we" 'wi# tek.

Sce no gra fia: Mar cin Chlan da.

Ko stiu my: Ju lia Kor nac ka/Arek

'le si( ski. Opra co wa nie mu zycz -

ne i przy go to wa nie wo kal ne:

Ka mi la Pie( kos.

Pre mie ra: Te atr im. Ja na Ko -

cha now skie go w Opo lu, 8 lu te -

go 2014 r.

o cha rak te rze fi lo zo ficz nym i epi ste mo -
lo gicz nym. Te w&a #nie za in te re so wa &y 
re "y se ra opol skiej ada pta cji Paw &a (wi%t -
ka oraz wspó& pra cu j% ce go z nim dra ma -
tur ga Ma te usza Pa ku &$. 

Z sze re gu w%t ków, w ja kie ob fi tu je po -
nad 700-stro ni co we dzie &o, au to rzy spek -
ta klu wy bra li te, któ re kon cen tru j% si$ 
wo kó& spo tka nia z Ob cym, czy ta j%c R! -
ko pis… ja ko wspó& cze sn% „opo wie#!
o fa scy na cji in no #ci% i jed no cze snym le -
ku przed ni%, (…) opo wie#! o kse no fo bii,
fa scy na cji z&u dze nia mi i uwo dze niu re li -
gij nym” (frag ment pro gra mu). Wy ra) nie
i in te re su j% co sfor mu &o wa ne prze s&a nie
spek ta klu nie prze k&a da si$ jed nak
na skon stru owa n% przez re "y se ra rze czy -
wi sto#! sce nicz n%. Za miast na pi$ cia, nie -
po ko ju i ta jem ni cy, ja kie sta! si$ mo g%
)ró d&em spo tka nia od mien nych kul tur
i re li gii, twór cy przed sta wie nia pro po nu -
j% je dy nie opo wie#! o bez re flek syj nie pod -
da j% cym si$ uro ko wi „no wo #ci” bo ha te -
rze. Z je go ko lej nych spo tka' z orien tal n%
kul tu r% i no wy mi re li gia mi nie wy ni ka nic
po za sek su al n% fa scy na cj% mau re ta' ski -
mi ksi$" nicz ka mi (Iza be la Gwiz dak i Ka -
ro li na Pie cho ta), czy wy zna j% c% ka ba &$
Re bec c% (Gra "y na Ro gow ska). O do -
mnie ma nych na stro jach kse no fo bicz nych
czy ta my je dy nie mi$ dzy wier sza mi. Ta

Na styku kultur 
i religii
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I wie ra j# ca re je stra cj$ nie zwy k%e go przed -

si$ wzi$ cia In sty tu cji „Si le sia” ja kim by%
ad re so wa ny do dzie ci kon cert z%o &o ny
z pio se nek dzie ci$ cych Wi tol da Lu to -
s%aw skie go. Nie tyl ko „Si le sia” przy po -
mnia %a so bie (w zwi#z ku z ob cho dzo nym
w 2013 ro ku Ro kiem Lu to s%aw skie go
i Ro kiem Tu wi ma) o ist nie niu tych
utwo rów – nie mal rów no cze 'nie po ja wi -
%a si$ wer sja na gra na przez wo ka list k$
jaz zo w# Do ro t$ Mi' kie wicz z ze spo %em
Kwa dro fo nik. Obie re je stra cje ró& ni#
si$ sty lem in ter pre ta cji, ale i do bo rem
utwo rów. Na p%y cie Pol skie go Ra dia
zna la z%y si$ nie tyl ko pio sen ki „Lu to sa”
fak tycz nie po wsta %e dla od bior cy dzie -
ci$ ce go (w tym naj bar dziej zna ne pio sen -
ki do s%ów Ju lia na Tu wi ma), ale i utwo -
ry nie zwi# za ne z tym „ad re sem”,
mia no wi cie cykl 5 me lo dii lu do wych
z 1952 ro ku, zna ny te& w wer sji skrzyp -
co wej ja ko 4 me lo die !l" skie. Po nad to
wy bra no kil ka in nych pie 'ni, do tek stów
Agniesz ki Bar to, Ja ni ny Osi( skiej i Lu -
cy ny Krze mie niec kiej. Po mi ni$ to w ca -
%o 'ci cykl pie 'ni do s%ów Ka zi mie ry I% -
%a ko wi czów ny, co mo& na od czy ta) ja ko
in for ma cj$ o dy dak tycz nym prze zna cze -
niu pu bli ka cji. Pie 'ni do tek stów I% %a ko -
wi czów ny to bo wiem dzie %o 'mia %o 
dys po nu j# ce no wa tor ski mi 'rod ka mi
wy pra co wa ny mi przez Lu to s%aw skie go
w po cz#t kach flir tu z awan gar d#, pod czas
gdy utwo ry zgro ma dzo ne na p%y cie to
p%o dy je go ofi cjal nej twór czo 'ci lat
50. XX wie ku, po zo sta j# cej w zgo dzie
z dy rek ty wa mi so cre ali zmu, a wi$c na -
sta wio nej na zro zu mia %o') i uni ka nie eks -
pe ry men tów. W la tach 50. Lu to s%aw ski
pi sy wa%, cz$ 'cio wo dla za rob ku, jak nie
wa ha% si$ przy zna wa) w swo ich la tach
pó* nych, roz ma ite „przy st$p ne” utwo ry:
pie 'ni ma so we (do cze ka %y si$ one 'wiet -
nej mo no gra fii pió ra Ma% go rza ty Su %ek),
sty li za cje lu do we i w%a 'nie pie 'ni dla
dzie ci. W tych ostat nich czer pa% pe% n#
gar 'ci# z pol skiej mu zy ki lu do wej: s# tam
skocz ne ryt my obe rko we, po wa& niej sze
po lo ne zo we, a po nad to ca %y re per tu ar
neo kla sycz nych „smacz ków” w po sta ci
ele men tów mo to ry ki, „ka pry 'nych” ryt -
mów, ak cen tów itp. Nie któ re pie 'ni by -
%y pi sa ne dla wy ko naw cy dzie ci$ ce go
i fak tycz nie tra fi %y do szkol nych 'piew -
ni ków (np. Ko tek, Wró be lek, Pió recz ko),
in ne jak Pta sie plot ki, po sia da j# ce cha -
rak ter po pi so wy, kom po no wa% Lu to s%aw -
ski z my 'l# o do ro s%ych wy ko naw cach.
Fi gu ro wa %y w szkol nych p%y to te kach
w epo ce, kie dy w pol skich szko %ach
uczo no jesz cze mu zy ki.

Wy ko naw ca mi oma wia nej p%y ty s#:
mez zo so pra nist ka An na Bo ruc ka, pia ni -
sta Grze go rz Bie gas oraz Or kie stra Aka -
de mii Beetho ve now skiej pod dy rek cj#
Mai Me tel skiej. Ka& da pie'( po prze -
dzo na jest re cy ta cj# tek stu – w tej ro li wy -
st$ pu je ak tor Te atru +l# skie go An drzej
War ca ba. W ksi# &ecz ce p%y ty umiesz czo -
no kil ka re pro duk cji 'licz nych dzie ci$ -
cych ob raz ków po wsta %ych ja ko ilu stra -
cje wier szy.

MAG DA LE NA DZIA DEK

Hayd na) przed si$ wzi$ cie ma j# ce na ce -
lu w%# cze nie do ofer ty pro gra mo wej „Si -
le sii” mu zy ki ora to ryj nej. Ju& roz wa &a -
li 'my na tych %a mach sen sow no')
po ka zy wa nia ora to riów w kszta% cie okro -
jo nym do cz$ 'ci, któ ra w po przed nich stu -
le ciach ucho dzi %a za mniej wa& n#, tj.
do ust$ pów so lo wych. W przy pad ku
Me sja sza, w któ rym nie wy st$ pu j# kon -
kret ne po sta cie, jak w ope rze i kla sycz -
nym ora to rium, a je dy nie „ano ni mo we”
g%o sy oma wia j# sy tu acje, spra wa sce nicz -
no 'ci nie wy da je si$ a& tak wa& na. Mie -
li 'my po pro stu kon cert pi$k nych arii ba -
ro ko wych, o od mien nych „cha rak te rach”,
for mie i na sy ce niu 'rod ka mi wy ko naw -
czy mi. S%u cha cze szcze gól nie go r# co
okla ski wa li arie bra wu ro we, z któ ry mi
im po nu j# co po ra dzi %a so bie so pra nist ka
Ewa Maj cher czyk, dys po nu j# ca od po -
wied nio no 'nym, ela stycz nym i pew nym
in to na cyj nie apa ra tem g%o so wym. Jej
ko lo ra tu ry, wy ko ny wa ne pi$k nym le ga -
tem, by %y wr$cz wzor co we. Ar tyst ka
udo wod ni %a tak &e, &e ro zu mie si$ na za -
wi %o 'ciach re ali za cji ba ro ko wych ozdob -
ni ków. Wi$k sze k%o po ty z prze brni$ -
ciem przez wy zwa nia tech nicz ne
Ha en dlow skich par ty tur, ta kich jak ko lo -
ra tu ry, ale tak &e „w$ drów ki” po przez re -
je stry g%o so we i re ali za cja efek tów re to -
rycz nych mie li po zo sta li wy ko naw cy
(Rok sa na War den ga – mez zo so pran, Syl -
we ster Tar gosz -Sza lo nek – te nor, Ja ro s%aw
Ki ta la – bas), i tu taj wszak &e im po no wa -
%a go to wo') ar ty stów do prze j$ cia si$ wy -
mo w# wy po wia da nych s%ów i sza cu nek
dla wspa nia %o 'ci mu zy ki. Tym ra zem
Woj ciech Stysz – kie row nik ar ty stycz ny
wy ko na nia – za pro po no wa% akom pa nia -
ment na kla we sy nie, któ ry spe cjal nie
spro wa dzo no do Mu zeum. Dla „hi sto -
rycz nej au ten tycz no 'ci” wy ko na nia nie
mia %o to &ad ne go zna cze nia, nie mniej
przy s%u &y %o si$ nie zmier nie bu do wie
„ar cha icz ne go” kli ma tu mu zy ki. 

Pio sen ki Lu to s!aw skie go na p!y cie

Podko niec ubie g%e go ro ku uka za -
%a si$ p%y ta Lu to s#aw ski dzie -

ciom, wy da na przez Pol skie Ra dio, a za -

So na ta mi !a i so na ta -za gad ka

Takza re ko men do wa% utwo ry wy ko -
ny wa ne na kon cer cie In sty tu cji

„Si le sia”, któ ry od by% si$ w czwar tek 13 lu -
te go w Mu zeum Ar chi die ce zjal nym go spo -
darz wie czo ru pro fe sor Le on Mar kie wicz.
Cho dzi %o o utwo ry o wy bit nej pi$k no 'ci
i wiel kim zna cze niu w hi sto rii mu zy ki: So -
na t$ „Ar peg gio ne” D. 821 Fran za Schu -
ber ta i So na t$ d -moll op. 40 Dy mi tra Szo -
sta ko wi cza. Za gra li je wy bit ni ar ty 'ci:
wio lon cze li sta Bar tosz Ko ziak i pia nist ka
Ju sty na Dan czow ska. Pro gram uzu pe% ni -
%o po pu lar ne Ada gio i Al le gro op. 70 Ro -
ber ta Schu man na, któ re, jak wie le utwo -
rów ka me ral nych okre su ro man ty zmu,
zo sta %o przez kom po zy to ra opra co wa ne
rów no cze 'nie na kil ka sk%a dów (ja ko in -
stru ment so lo wy do po my 'le nia jest w nich
tak &e róg). Istot nie mi %# w s%u cha niu so na -
t$ Schu ber ta uczy ni %a jesz cze mil sz# ma -
estria wy ko naw ców, któ rzy po de szli do tej
mu zy ki ak cen tu j#c jej me lo dyj no'), li ryzm
i rów no cze sny tem pe ra ment od zy wa j# cy
si$ we frag men tach qu asi -ta necz nych.
Wio lon cze la Bar to sza Ko zia ka brzmia %a tu
z cu dow n# lek ko 'ci#, ar ty sta za dzi wia% gi$t -
ko 'ci# ar ty ku la cji i ryt mu, któ ra nie ocze -
ki wa nie przy bli &y %a „Schwung” Schu ber -
ta do cho pi now skie go ru ba ta. Pia nist ka
ide al nie zgra %a si$ z so li st# za rów no pod
wzgl$ dem ryt mu, jak i bar wy. Z do') opor -
ne go na roz ka zy pia ni stów for te pia nu, 
ja kim dys po nu je Mu zeum, po tra fi %a wy do -
by) wy rów na ne, de li kat ne bar wy i prze -
pi$k ne pia nis si ma. 

Rów nie mi strzow ski – od po wied nio
bar dziej „wzbu rzo ny” – by% Schu mann,
za' „za gad ko wy” Szo sta ko wicz za brzmia%
kla sycz nie, no wo cze 'nie, od kry wa j#c
jed nak swo je zwi#z ki z tra dy cj# mu zy ki
ro syj skiej – nie tyl ko Pro ko fie wem, obec -
nym w mo men tach „me cha nicz nych”, ale
i Rach ma ni no wem – mrocz nym, ka pry -
'nym, hi ste rycz nym. So na ta d -moll Szo -
sta ko wi cza wy ma ga od wy ko naw ców
ide al ne go zgra nia si$ pod wzgl$ dem ryt -
mu i dy na mi ki, co oczy wi 'cie nie sta no -
wi %o pro ble mu dla oboj ga ar ty stów. Wy -
ma ga wszak &e te& nie rów nie trud niej szej
umie j$t no 'ci wspól ne go „ga da nia”;
i w tym za kre sie Ko ziak i Dan czow ska nie
za wie dli s%u cha czy, po tra fi#c przy ca %ej
dys cy pli nie, po trzeb nej do za gra nia te go
trud ne go dzie %a, wnie') do nie go tro ch$
lu zu, owej ro syj skiej prze ko ry sta no wi# -
cej o pro wo ku j# cym, w%a 'nie za gad ko -
wym sta tu sie te go utwo ru. Za chwy ce ni
s%u cha cze (w'ród któ rych wi dzie li 'my sa -
m# Ka j$ Dan czow sk#) nie do cze ka li si$
bi su. Ale mo gli ku pi) p%y t$, na któ rej zo -
sta% utrwa lo ny pro gram kon cer tu – ka to -
wic ki wy st$p by% bo wiem ele men tem
„tra sy kon cer to wej” pro mu j# cej t$ p%y t$.

Me sjasz w wiel kim skró cie

Trzydni pó* niej (16 lu te go) w tym
sa mym miej scu za brzmia %o

kil ka na 'cie re cy ta ty wów i arii z Me sja -
sza Ha en dla. By %o to dru gie (po pre zen -
to wa nym w stycz niu Stwo rze niu !wia ta
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pe lem, któ rym pró bu je przed wcze !nie

prze ci"# ni# $y cia. 

Ju$ w pierw szym zda niu Za lew ski

ujaw nia to, co w in nych oko licz no -

!ciach in ter per so nal nych by %o by se kre -

tem: „Po dró $o wa %em, cze ka j"c na prze -

rzut”. Fra za ta sta no wi do sko na %" my!l
prze wod ni" pre zen to wa ne go al bu mu,

obez w%ad nia j" c" emo cjo nal nie od bior c&
na po cz"t ku lek tu ro wej przy go dy. Oto

bo wiem na szym oczom uka zu je si& za -

pis z pro gu ist nie nia, no tat ka na kre !lo -

na pió rem i obiek ty wem po !piesz nie

w po cze kal ni, w któ rej jed nym prze my -

ca si& do bre, in nym z%e wia do mo !ci.

Gdzie w ocze ki wa niu na „prze rzut zdro -

wia”, pró bu je si& z%a pa# !wiat z je go tu
i te raz, z fe eri" barw, pl" ta ni n" kszta% tów,

d'wi& ków i sma ków. W tej uciecz ce

przed ko( cem da ty tra c" wa$ no!#, nie li -

czy si& su ma po ko na nych ki lo me trów,

mar szru ty i wo li nie ob ci" $a $ad na mi -

sja, naj istot niej sze sta je si& te raz sma ko -

wa nie, prze $y wa nie chwil i spo tka(.

Dzi& ki te mu ksi"$ ka Gdzie !mier" nie si# -
ga to szcze gól na do ku men ta cja pa sji $y -

cia. Mo zai ka oso bi stych po dró $y w g%"b
i przed sie bie. Utrwa le nie wy !ci gu z cza -

sem, mo ty wo wa ne go prze ko na niem, $e
zd" $y si& jesz cze uj rze# i po ka za# w%a -

sne spoj rze nie, za nim za mknie si& nie po -

wta rzal na ksi& ga twa rzy.

Ten swo isty pa mi&t nik, a za ra zem

w pew nym sen sie te sta ment, to trze cia

od s%o na twór czo !ci Za lew skie go, z któ -

r" mia %am mo$ li wo!# za po zna# si&.
Po wie !cio wy de biut ) $cia na (Wy -

daw nic two Po li graf, 2010) ) za ska ku -

je j& zy ko w" doj rza %o !ci" po cz"t ku j" ce -

go pi sa rza, umie j&t no !ci" swo bod ne go

snu cia wie lo w"t ko wej nar ra cji, in ter dy -

scy pli nar n" wie dz" oraz po li sen so rycz -

nym ob ra zo wa niem. Ak cja osa dzo na za -

sad ni czo w ogra ni czo nej prze strze ni

blo ku roz bi ta zo sta je na kil ka wza jem -

nie si& prze pla ta j" cych stru mie ni cza su.

W ten spo sób au tor uni ka li ne ar nej bu -

do wy fa bu %y, w pu %ap k& któ rej cz& sto

wpa da j" de biu tan ci, co ko( czy si& nad -

mier n" sym pli fi ka cj" !wia ta przed sta -

wio ne go oraz zu bo $e niem wa lo rów ar -

ty stycz nych utwo ru. Dru gi ty tu% ) Bez
pa mi# ci ) nie zo sta% jesz cze opu bli ko -

wa ny, jed nak po lek tu rze je go ma szy no -

pi su mo g& po wie dzie#, $e pi sarz z jed -

nej stro ny wy ko rzy sta% swój wro dzo ny

ta lent do wy %a wia nia sur re ali zmu ukry -

te go w fa% dach $y cia, z dru giej da% do -

wód nie ma %e go do !wiad cze nia po dró$ -
ni cze go oraz zdol no !ci trans po no wa nia

go w li te rac k" tkan k&. 
Al bum Gdzie !mier" nie si# ga to ko -

lej ny krok w od kry wa niu mo$ li wo !ci

twór czych, ja kie kry j" w so bie licz ne wy -

pra wy au to ra (In die, Mon go lia, Ku ba, Taj -

lan dia, Pe ru, Sri Lan ka i in.). To od bi cie

oso bo wo !cio we go ko la $u, któ ry bu du je

syl wet k& pre zen to wa ne go ar ty sty: kra ko -

wia nin, a rów no cze !nie uro dzo ny po dró$ -
nik, wy cho wa ny w!ród olej nych farb i za -

grun to wa nych p%ó cien, fo to graf bie dy, sy -

ne ste tyk, sma kosz taj skiej kuch ni, fi lo log

z wy kszta% ce nia i astral ne go na masz cze -

nia, uza le$ nio ny od roc ko wej mu zy ki, zo -

e mat po dró $y ma bo ga t" tra dy -

cj& w li te ra tu rze. Wy star czy

przy po mnie# cho cia$ by kla sycz -

n" po wie!# L. Ster ne’a, przy wo %y wa n"
tu taj nie bez przy czy ny. G%ów ny bo ha -

ter Po dró %y sen ty men tal nej re je stru je

ota cza j" cy go !wiat nie ty le fak to gra ficz -

nie, co emo cjo nal nie. Po dob nie czy ni Pa -

we% Da niel Za lew ski. Je go w& drów ka

z obiek ty wem przez kon ty nen ty, mia sta,

wio ski i obrze $a cy wi li za cji to nie tyl ko

utrwa la nie fak tów, bu do wa nie ko la $u
wie dzy o Zie mi, mo zai ki od le g%ych kul -

tur ta kich, jak hin du ska, mon gol ska czy

arab ska, ale na de wszyst ko uwiecz nia nie

wzru sze(, na po tka nych twa rzy i u!ci !ni& -
tych d%o ni. 

Rów nie cz& sto po dró$ po ja wia si& ja -

ko mo tyw al bu mów fo to gra ficz nych,

jed nak tom Gdzie !mier" nie si# ga to nie

zwy k%y fo to re por ta$ z licz nych wy cie czek

au to ra, ale za pis sy ne ste tycz ne go od bio -

ru !wia ta oraz swo iste go dan ce ma ca bre
pi sa rza -fo to gra fa, któ ry od kil ku lat ucie -

ka przed kre sem eg zy sten cji. Ów ko niec

ma ja czy na ho ry zon cie ja ko ko niecz no!#
przy pi sa na ludz kiej kon dy cji, a za ra -

zem ja ko sper so ni fi ko wa ne fa tum, przy -

bie ra j" ce twarz ch%od nej Atro pos ze skal -
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dia kal na ry ba, du sza nie po kor na i nie zwy -

kle emo cjo nal na, ko lek cjo ner eks tre -

mal nych prze $y# i spo tka( z od mien ny -

mi kul tu ra mi. S%o wem, cz%o wiek, któ ry

po mi mo ci" $" ce go nad nim fa tum, wy -

mu sza j" ce go ci" g%" go to wo!# na no wy

prze rzut w dro dze, ma ogrom ne szcz& !cie

do $y cia i lu dzi. Ten pierw szy ro dzaj po -

wo dze nia po zwa la mu wy kra da# Atro pos

ko lej ne cen ty me try. Do wo dem te go dru -

gie go s" wy j"t ko we ka dry z al bu mu, tak -

$e te pod pi sa ne prze stro g": „Nie! Krad -

niesz mi du sz&! Nie fo to gra fuj mnie! Chy -

ba, $e mi za p%a cisz”.

Dla cze go ksi"$ ka Za lew skie go oma -

wia na jest i po le ca na na %a mach „*l" ska”?

Dwa s" zna cz" ce po wo dy. Pierw szy za -

wie ra si& w ty tu le: Gdzie !mier" nie si# -
ga. Gór ny *l"sk z$y% si&, zrós% z odej -

!ciem bli skich, jak cz%o wiek przy zwy cza -

ja si& do naj wi&k szych na wet nie wy gód,

dla te go ro zu mie i po wol ne za ni ka nie,

i gwa% tow ny fi na%. Wy j" ce sy re ny, ko %y -

sz" ce si& szaf ki i szklan ki, sty py i dy mi" -
ce ha% dy oswo i%y nas z my !l", $e co dzie(
du chy pod zie mi mu sz" ze bra# swe $ni -

wo. *mier# to wa rzy szy nam ni czym jed -

na z $y wych, po dob nie jak Jo achi mo wi

Ryb ce, st"d jej na tu ral na obec no!# tak $e
w pro zie i po ezji. Z te go 'ró d%a zro dzi -

%o si& za pew ne prze czu cie pod mio tu li -

rycz ne go z wier sza Po pió& T. Ki jon ki:

„(…) Prze pa li %a si& je sie(, w kr"g li !cie

skru sza %e | (…) Czy nie czu jesz co we !nie

dzie je si& z twym cia %em? || Nie miej z%u -

dze(, zbyt wie le do ko %a tych zna ków. |

Mo $e to ju$ ostat nia twa je sie( bie da ku,

| I w pó% prze rwa ny so net z trwo gi onie -

mia %y”.

Dru ga przy czy na, dla któ rej oma wia -

ny jest al bum Za lew skie go to fakt, $e
Gór ny *l"sk ma o wie le wi& cej wspól -

ne go z po dró $", ani $e li wy da wa# by si&
mo g%o na pierw szy rzut oka, zw%asz cza

mniej zo rien to wa ne go, w któ r" stro n& pa -

trze#. Tu taj lu dzie od wie ków pe re gry -

nu j" w g%"b zie mi. Ka$ dy zjazd do ko -

pal ni to w& drów ka w cza sie po ska mie -

nia %e kwia ty pa pro ci, a za ra zem freu dow -

skie zst& po wa nie w g%"b sie bie. Nie

spo sób nie przy po mnie# tak $e dwóch

zbio rów G. Mor cin ka ) Li sty spod mor -
wy oraz Li sty z mo je go Rzy mu ) któ rych

tre!# uk%a da si& w po wo jen n" tu %acz k&
au to ra po Eu ro pie oraz dro g& je go doj -

rze wa nia do po wro tu do Pol ski. Re gion

ten na zna czo ny jest rów nie$ przy mu so -

w" wo jen n" po nie wier k", któ rej li te rac -

kie prze two rze nie za wie ra po wie!# A. Ly -

ski Du chy woj ny. Dzien nik %o& nier -
ski 1942-1944. A to prze cie$ je dy nie nie -

licz ne przy k%a dy. Te mat po dró $y w cza -

sie i prze strze ni po *l" sku to w" tek

god ny szer sze go opra co wa nia, wy kra cza -

j" ce go po za ra my re cen zji. W tym miej -

scu pra gn& za pro po no wa# czy tel ni kom

przede wszyst kim to wa rzy sze nie eks kur -

sjom Paw %a Da nie la Za lew skie go, któ ry

prze mie rza !wiat wszerz i wzd%u$, pró -

bu j"c wy gra# wy !cig ze !mier ci" i od na -

le'# nie zdo by ty jesz cze przez ni" przy -

czó %ek. 

KA TA RZY NA BE RE TA

T

Pa we! Da niel Za lew ski: Gdzie !mier" nie
si# ga. Wy daw nic two Astra: Kra ków 2013,
ss. 472, ok!. twar da, il. kol.
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hc!c od da" s#usz no$" ksi!% ce,

o któ rej po ni %ej, czu j& si& zo bo -

wi! za ny do „zej $cia na zie mi&”.

Je $li pi sa rza, kry ty ka czy re cen zen ta

mo% na okre $li" ja ko ko go$, kto ob ser wu -

je $wiat ni czym war tow nik ga le ri& ska -

za' ców z wie %y stra% ni czej, to z tym tyl -

ko za sad ni czym za strze %e niem, %e po $ród

lu stro wa nych przez sie bie aresz tan tów

nie tra ci z oczu sa me go sie bie. Tak po -

st& po wa" – ja ko kry tyk li te rac ki – zda -

je si& Jó zef Gór dzia #ek, o któ re go ksi!% -
k& pt. „Kan to ry gra nicz ne” ni niej szym mi

cho dzi. Ta ki mi te% wi dzi twór ców $l! -
skich, któ rych utwo ry pod da je su mien -

nej kry ty ce.

Co jed nak zna czy „zej$" na zie mi&”?

W przy pad ku cz#o wie ka jest to wy móg

nie jed no znacz ny. Jest bo wiem cz#o wiek

isto t! kre so w!. Zie mia, po któ rej st! pa jest

na zna czo na po li ty k!, opl! ta na spo #ecz ny -

mi za le% no $cia mi, wrze od je go na mi&t -
no $ci czy ka mie nie je od ga sn! cych ocze -

ki wa', zmie nia po sta ci we dle po etyc kich

czy wr&cz ma gicz nych in ter pre ta cji. S#o -

wem: zie mi! jest nie tak to, na czym cz#o -

wiek krok sta wia, jak to, co zo sta #o przez

nie go stwo rzo ne.

Cz#o wiek, któ re go pró bu je zro zu mie"
Jó zef Gór dzia #ek – i w tym je go po sta wa

przy po mi na mi kry ty ków mi& dzy woj nia,

s#ow nych szer mie rzy uka zu j! cych wie lo -

wy mia ro wo$" ludz kie go $wia ta – jest

szcze gól nie usy tu owa ny. Tak w cza sie, jak

i w prze strze ni. Au tor roz pa tru je kon tekst

czte rech zna mien nych dla hi sto rii dwu -

dzie sto wiecz nej Pol ski – zw#asz cza jej za -

chod nich ru bie %y – wy da rze'. Mia no wi -

cie: po wsta nia $l! skie, dru ga woj na $wia -

to wa, okres pe ere low ski oraz czas trans -

for ma cji prze #o mu lat osiem dzie si! tych

i dzie wi&" dzie si! tych. Wszyst ko to uka -

za ne zo sta #o w pla nie sym bo licz nym.

Ob sza ra mi gra nicz ny mi s! tu np. mit

i rze czy wi sto$", kon wen cja ga tun ko wa

i $wiat przed sta wia ny, im pe ra tyw ar ty -

stycz ny i $wiat re al ny czy te% oby cza jo we

kon we nan se i d! %e nia jed nost ki, al bo

po pro stu prze #om epok. 

Jó zef Gór dzia #ek po szu ku je w swych

lek tu rach cz#o wie ka pod da ne go pró bom,

do ma ga j!c si& od li te ra tu ry, aby by #a
ku( ni! ludz kie go cha rak te ru. Wy móg

kon fron ta cji jest tym bar dziej uza sad -

nio ny, %e bo ha te ro wie in te re su j! cych au -

to ra utwo rów %y j! na sty ku – kul tur al bo

epok. Czy ta j!c ostat ni! po wie$" Gu sta wa

Mor cin ka „Gór ni czy za kon”, kry tyk wy -

ty ka au to ro wi „pew n! nie po rad no$" li te -

rac k!”, a to dla te go, %e uni ka on pod da -

nia swych bo ha te rów za sad ni czej pró bie,

spro wa dza j!c ich „na mar gi nes te atru

dzia #a' pod sta wo wych”. Ów man ka ment

nie zu pe# nie re kom pen su je prze cie% to, i%
po wie$" Mor cin ka pia stu je „ide& etycz n!
gór ni ków”, któ rej nie sprze nie wie rza si&
jej g#ów ny bo ha ter Kurc. Do ko ny wa -

na przez li te ra tu r& – kon so li du j! ca wspól -

no t& – mi to lo gi za cja po win na uwzgl&d nia"
pul su j! ce wci!% %! da nia rze czy wi sto $ci.

Pa ro krot nie pod nie sio ny jest w „Kan -

to rach gra nicz nych” za rzut uchy la nia

si& au to ra od star cia ze $wia tem re al nym.

Tak jest w przy pad ku Le ona Bie la sa. Jak -

kol wiek do ce nia Gór dzia #ek gro te sko wo -

-sa ty rycz n! for m&, po przez któ r! Bie las

na mo ty wa cji, wi&k szy sto pie' pa sji, od -

wa gi, wy trwa #o $ci, wia ry w sie bie, doj rza -

#o $ci po pro stu”. Zda nia to tak krze pi! ce,

%e po zwo li #em so bie na przy wo #a nie

d#u% sze go frag men tu. My $l&, %e mo% na ów

pas sus eks tra po lo wa" na cz#o wie ka

w ogó le – na ka% de go miesz ka' ca Zie mi.

To pró bu je wy wal czy" ja ko po stu lat dla

li te ra tu ry Jó zef Gór dzia #ek – uka za nie dra -

ma tu ludz kie go uwi k#a nia, he ro izmu

prze kra cza nia ogra ni cze' czy nie mo cy do -

ko na nia wy bo ru. 

Cho cia% s! w tej ksi!% ce frag men ty

oschle abs trak cyj ne, czy ni! ce lek tu r&
mo zol n!, to jed nak bez cen nym wy na gro -

dze niem s! te zda nia, w któ rych wy ra %a
si& kry tycz ny nerw au to ra. Je go czy ta nie

jest kon fron ta cj! cz#o wie ka po szu ku j! ce -

go spr& %y ny ludz kich dzia #a'; przy po mi -

na niem „sta re go” pi sar skie go im pe ra ty -

wu „od da wa nia spra wie dli wo $ci wi dzial -

ne mu $wia tu”. A $wiat to znacz nie prze -

kra cza j! cy gra ni ce „tu” i „te raz”.

DA RIUSZ KO Z)OW SKI
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uka zu je zde rze nie „od wiecz nej” oby -

cza jo wo $ci miesz ka' ców Ko new ki

(„S#aw na jak Sa ra je wo”) z hi tle row skim

na je(d( c!, to jed nak do strze ga w tym spo -

so bie przed sta wia nia rze czy wi sto $ci

„opo ry au to ra wo bec ma te rii $wia ta”

i na zy wa „ka mu fla %em dia gno zy” do ko -

ny wa n! przez nie go oce n& dra ma tycz -

nych wy da rze'. 
Po dob ne za strze %e nia Jó zef Gór dzia #ek

wy su wa w sto sun ku do pi sar stwa Ja -

na Paw #a Kra sno d&b skie go czy W#o dzi -

mie rza Pa( niew skie go. Pa r& zda' o tym

dru gim. 

W#o dzi mierz Pa( niew ski, w swych

ese jach, opie cz& to wu je co dzien n! pol sk!
rze czy wi sto$" pa te tycz ny mi apo fteg ma -

ta mi, a te sze lesz cz! pa pie rem. Kry tyk za -

rzu ca ese i$cie po zy cj& iro ni sty, któ ry

uni ka „oso bi stej od po wie dzial no $ci”:

„Kry ty ka, iro nia, szy der stwo, gro te ska ja -

ko pod sta wo wy in stru ment po zna nia,

w#adz twa ese ju nie wy star cza, nie tra fia

do wspó# cze sne go od bior cy”. Chy ba – do -

daj my – %e ob ra ca my si& w kr& gu ad o ru -

j! cych wza jem nie swe mal kon tent ne ko -

mu na #y dla – chwi lo we go przy naj mniej 

– duf ne go za po mnie nia o wa dze w#a sne -

go ist nie nia. Je $li au tor pi sze o „tra fia niu

do od bior cy”, to za rzut wzgl& dem Pa( -
niew skie go b& dzie s#usz ny tyl ko wów czas,

je $li owo tra fia nie ro zu mie" b& dzie my nie

ja ko „tra fia nie w gu sta”, lecz tra fia nie

w sed no ludz kiej spra wy. Ze stron „Kan -

to rów gra nicz nych” prze ma wia tro ska

o cz#o wie ka. Naj wa% niej szy jest on i je -

go zma ga nie si& z ma te ri! rze czy wi sto $ci.

Kry tyk jak by wy ra %a czy tel ni cze ocze ki -

wa nie: „Po ka% mnie nie ta kim, ja kim je -

stem, ale ta kim, ja kim móg# bym by"”.

A mo% li wo $ci zda j! si& by" ko rek tu r! tra -

dy cji do ko na n! przez od wa g&…
… al bo przez li te ra tu r&. Tak jest w przy -

pad ku bo ha ter ki po wie $ci „Na prze ciw

Astrei” Ni ny Kra che ro wej, któ ra mi ja j!c
za mek na Ostro gu, „ni gdy na wet ani ra -

zu nie po my $la #a, %e to za mek $l! skich

ksi! %!t Pia stów z ro du kró lów pol skich”.

Do pie ro lek tu ro we do $wiad cze nia zmie -

ni #y jej opty k&: „Nie by# to ju% za mek nie -

miec kie go ksi& cia, lecz skarb ni ca wspo -

mnie' o prze sz#o $ci Ostro ga i Ra ci bo rza”.

To w#a $nie zna czy po sze rza nie ho ry zon -

tów. Cz#o wiek po trze bu je zna" nie tyl ko

swe miej sce w sze re gu, ale i miej sce te -

go sze re gu w – je $li nie ko smicz nej, to

na pew no hi sto rycz nej – de fi la dzie.

Naj bar dziej in spi ru j! ca mnie my$l tej

ksi!% ki zo sta #a wy ra %o na przy oka zji

pre zen ta cji syl wet ki oraz twór czo $ci Bo -

le s#a wa Lu bo sza. Nic nie za po wia da #o,

aby ten ak tyw ny spo #ecz nie dzien ni karz

oka za# si& li te rac k! re we la cj!. Sta #o si& tak

za spra w! je go po ema tu „Czte ry po ry od -

ku pie nia”. Po twier dze nie znaj du je tu po -

wie dze nie, %e kto$ „prze rós# sa me go sie -

bie”. „Po ku si# bym si& za ry zy ko wa" te z&,
i% praw dzi wa in dy wi du al no$" pi sar ska

ujaw nia si& w pe# ni do pie ro wte dy, kie dy

za prze cza j!c do tych cza so wej zwy k#o $ci

prze kro czy za kl& ty próg prze ci&t no $ci, do -

tych cza so wej mi ni mal nej mo% li wo $ci.

W ka% dej oso bo wo $ci twór czej tkwi

szan sa na lep sze re zul ta ty kre acyj ne ni%
za zwy czaj. Cza sem do osi! gni& cia pod -

wy% szo ne go stan dar du wy star czy zmia -

C

Jó zef Gór dzia !ek, Kan to ry gra nicz ne. Ese -
je, „"l#sk” Ka to wi ce 2012, ss. 133.
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Iwo na Ko la si ska, Jo lan ta
Piecz ka: Cap nie ko za, czy li zrób
ze mn, co chcesz. Z prof. dr. hab.
n. med. Paw em Lam pe roz ma -
wia j… Ka to wi ce 2014, ss. 143,
ilustr. nlb. 
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ap to te ko za, cho ro -
dza ju m skie go! Ty le
zoo lo gia! Li te ra tu ra

i kul tu ra wy ró nia j kil ka zna cz -
cych kóz, by przy wo a tyl ko
Da li z Dzwon ni ka z No tre Da -
me Wik to ra Hu go. Ko za Amal tea
po dob no na Kre cie wy kar mi a
Zeu sa, a na sza li te ra tu ra szczy ci
si ko z, (cho ca pem) zu pe nie
nad zwy czaj n, Ko zio kiem Ma -
to kiem z ksi ki K. Ma ku szy -
skie go i M. Wa len ty no wi cza.
Ma to ek by m dr cem, bo otwie -
ra drzwi do kra iny umie chu.
Wy wiad -rze ka z prof. Paw em
Lam pem na wi zu je do tej zna ko -
mi tej ko ziej tra dy cji, mi mo e
w ty tu le znaj du je si twier dze nie
Cap nie ko za, czy li zrób ze mn,
co chcesz po cz tek swój bio rc
z za baw nej aneg do ty, ubar wia j -
cej roz mo w. Ale tyl ko ty tu jest
ko micz ny, resz ta jest se rio,
a chwi la mi, gdy mo wa o sta nie
pol skiej su by zdro wia, wrcz
przy gn bia j ca.

Roz mo wa pro wa dzo na przez
ka to wic kie dzien ni kar ki Iwo n
Ko la si sk i Jo lan t Piecz k wie -
dzie czy tel ni ka przez me an dry
pol skiej rze czy wi sto ci me dycz -
nej trud nej, po wi ka nej dla su -

by zdro wia, bo le snej dla pa cjen -
tów, ale wy pro wa dza te po za co -
dzien no, w gó ry, po zwa la jc
do strzec in ny wy miar ist nie nia.

Pa we Lam pe nie skry wa go -
ry czy, gdy mó wi o sy tu acji w kli -
ni kach i szpi ta lach. Po ka zu jc
z jed nej stro ny wy bit nych le ka -
rzy, ogrom ny po stp w mo li wo -
ciach wspó cze snej chi rur gii
prze wo du po kar mo we go, zdu -
mie wa j ce ope ra cje, z dru giej
z go ry cz wy zna je, e na rz dzia
do tych za bie gów po cho dz
z pierw szej po o wy lat sie dem -
dzie si tych ubie ge go wie ku.
Zmie nia j si po ko le nia chi rur -
gów, wi dzi my po sta ci ne sto rów
(prof. prof. J. Ga si skie go, 
S. Szysz k, Z. Gór k, do cen ta Pa -
li wo d), kie dy pio nie rów chi rur -
gii trzust ki, ich na stp ców, po tem
doj rze wa nie ko lej nych ge ne ra -
cji – a za ple cze szpi tal ne wci
pa mi ta „wcze sne go Gier ka”. Ta
go rycz moc no wy brzmie wa
w ksi ce i ma swo ich kon kret -
nych ad re sa tów. Pi szc o swych
po przed ni kach w chi rur gii prze -
wo du po kar mo we go, Lam pe chy -
li go w z sza cun kiem, ad nie ry -
su je re la cj mistrz -ucze, ale te
wska zu je na po wszech n nie -
wie dz na te mat wka du l skiej
me dy cy ny w ogrom ny, wia to wy,
po stp w tej dzie dzi nie. A za ra -
zem ape lu je o uho no ro wa nie ich
w prze strze ni mia sta i re gio nu, bo
mo g by po wo dem do du my dla
Ka to wic. 

Obok me dy cy ny dru gim wa -
nym nur tem s gó ry, y cio wa pa -
sja pro fe so ra. S gó ry bli skie, ro -
dzin ne -Be ski dy i wy so kie: Ta try,
Al py, An dy i Hi ma la je. W tym
wy mia rze te Lam pe za ist nia,
na wet wcho dzc do Ksi gi Re -
kor dów Gu in nes sa, gdy naAcon -
ca gui ura to wa ko le g, któ re mu
per fo ro wa wrzód dwu nast ni cy.
To pic lód i oso lo ny pyn po da -
jc kro plów k, a son d od pro wa -
dza jc kwa n tre z o d -
ka – oca li czo wie ka. Uro czy sko
na Ma gu rze, naj bar dziej wa sne
miej sce na zie mi, prze a mu je na -
strój wy po wie dzi, po ka zu je in ny
wy miar y cia; na dra ma tycz n
wal k chi rur ga o ludz kie ist nie -
nie na ka da „nie ko cz c si
opo wie o miej scu uro dze nia”,
pik nie gór i uro dzie wia ta. 

Dys kret ne, acz dy na micz ne
py ta nia dzien ni ka rek spla ta j si
w spój n opo wie z wy po wie -
dzia mi prof. Lam pe go, a ca o ci
do pe nia j zna ko mi te fo to gra -
fie, uka da j ce si w dru gi nurt
nar ra cji. Na ko niec jesz cze jed na
re flek sja, uka za a si pra wie jed -
no cze nie, wy da na przez Znak
roz mo wa Je rze go Il l ga z An -
drze jem Szcze kli kiem, pt. Such
ab so lut ny. War to te dwie ksi ki
po rów na: dwaj wy bit ni le ka rze,
po dob na pol ska wspó cze sno
i mi o do gór, a dwie ró ne po -
sta wy wo bec y cia, od mien ne
oso bo wo ci i fi lo zo fia. 

KRY STY NA 
HE SKA -KWA NIE WICZ

C

Ja ne Ju ska Spó nio na ko -
chan ka Czar na Owca 2013.

w
iat

 ju
 n

as
nie

 po
trz

eb
uje

ie dy Wil liam Whar -
ton wy da swo ich
Spó nio nych ko chan -

ków, wy wo a tym skan dal.
Czy tel ni cy obu rza li si, e
omie li si pi sa o po trze bach
sek su al nych lu dzi po sie dem -
dzie sit ce. Spo e cze stwo za -
ka da, e na eme ry tu rze czo -
wiek jest ju tyl ko dziad kiem,
my li o swo ich do le gli wo -
ciach, cho dzi na spa ce ry,
a przede wszyst kim od wie -
dza przy chod nie.

Spó nio na ko chan ka Ja ne
Ju ski jest ko lej nym po twier -
dze niem wy jt ku. W wie ku
moc no doj rza ym na dal mo -
na pra gn dru gie go czo wie -
ka w spo sób fi zycz ny, a po cig
nie umie ra w okre lo nym wie -
ku, bo tak chce oto cze nie.

Spó nio na ko chan ka opo -
wia da hi sto ri sa mot nej, bo
przed wie lu la ty roz wie dzio -
nej, eme ry to wa nej na uczy -
ciel ki, któ ra da je w pra sie
ogo sze nie, ob wiesz cza j ce
wia tu o tym, e szu ka m -
czy zny, z któ rym chcia a by
prze y chwi le unie sie, za -
nim sko czy 67 lat.

Ko lej ne rand ki, na któ re
uma wia si ko bie ta sta j si
przy czyn kiem do swo iste go
ra chun ku su mie nia i ana li zy
ca o cio wej swo je go y cia.
Bo ha ter ka sta ra si zna le
przy czy n swo jej sy tu acji.
Dla cze go na ko niec y cia zo -
sta a sa ma. Oczy wi cie ma

ro dzi n, przy ja ció, do ro se go
ju sy na. Ale gdzie w trak cie
y cia za tra ci a sa m sie bie,
y a dla in nych, a dla sie bie nie
znaj do wa a ju cza su.

Ko lej ni m czy ni, z któ ry -
mi si spo ty ka, od kry wa j
w niej po ka dy ener gii sek su -
al nej, któ rej si po so bie nie
spo dzie wa a. A jed nak… s
za sta rzy, by bu do wa z ni
trwal szy zwi zek. I naj cz -
ciej ko czy si na kil ku upoj -
nych dniach w po ko jach ho te -
lo wych, kil ku sto sun kach, spa -
ce rach, roz mo wach. Spó nie -
ni ko chan ko wie roz sta j si
z nie sma kiem. Ich cia a od ma -
wia j po su sze stwa. Zresz t
w tak zwa nej dru giej po o wie
y cia, ta pierw sza cz ci y
ju tak bar dzo licz ny mi zo bo -
wi za nia mi, e nie spo sób jej
od dzie li, by za cz wszyst ko
od no wa. Ko lej ne pró by si -
gni cia po spe nie nie ko cz
si po ra k i co raz gb szy mi
ra na mi w ser cu bo ha ter ki.
Na szcz cie ta nie tra ci po czu -
cia hu mo ru i umie po dej
do wszyst kie go z dy stan sem.
Tak tu ma czy swo je nie do
ko ca uda ne pró by zbli e-
nia z dru gim czo wie kiem:
„Go to wa by am za o y si
o wszyst ko, e Jo nah chcia
spraw dzi, czy jesz cze mo e.
Po za tym, tak jak ja, nie mia
co zro bi ze swo j na mit no -
ci. wiat ju nas nie po trze -
bu je. Je ste my sta rzy. Na mit -
no w na szym wie ku?”

Spó nio na ko chan ka z po zo -
ru wy da wa si mo e eme ry -
tal n od po wie dzi na po pu lar -
ne ostat nio po wie ci ero tycz -
ne dla go spo dy do mo wych.
Ale za wie dzie si ten, kto b -
dzie szu ka w niej pi kant nych
scen ero tycz nych. Ow szem,
s, ale na pi sa ne ze sma kiem.
Ja ne Ju ska po sza nie co da lej
i na pi sa a m dr po wie o y -
ciu, o tym, co w nim wa ne,
o czym wszy scy do sko na le
wie my, e to mi o, ale na co
dzie o to nie dba my. Prze bu -
dze nie i od kry cie na no wo tej
sta rej praw dy przy cho dzi cza -
sem za pó no. Dla te go ko -
chan ka jest spó nio na. Gdy by
sza no wa a mi o i swo je pra -
gnie nia jesz cze w mo do ci, jej
y cie mo go by po to czy si
zu pe nie ina czej. 

Jest to tak e po wie o sa -
mot no ci w wie cie, w któ rym
ma my wszyst ko na wy ci -
gni cie r ki, je ste my do brze
od y wie ni, a pod sta wo we po -
trze by s spe nia ne nie ja ko
ta mo wo. Ale czy to wy star -
cza? Oka zu je si, e naj wa -
niej sze w y ciu to mie si
do ko go przy tu li nad ra -
nem…

KA TA RZY NA KRZAN

K



63

si ki hi sto rycz ne pra sa (po za
spe cja li stycz ny mi ty tu a mi na -
uko wy mi) od no to wu j do

rzad ko i to w okre lo nych przy pad kach.
Po pierw sze wte dy, kie dy wy da rze nia
z prze szo ci na gle za czy na j si ko ja rzy
z dniem dzi siej szym i to wa nie ten kon -
tekst wspó cze sny zmu sza do po wro tu
do fak tów opi sa nych przez hi sto ry ków,
cho by (a mo e przede wszyst kim) po to,
e by prze le dzi jak si ja ka sy tu acja roz -
wi n a, ja kie by y jej kon se kwen cje, ja kie
b dy wów czas po pe nio no. Wia do -
mo – hi sto ria jest na uczy ciel k y cia. Li -
te ra tu ra hi sto rycz na zo sta je za uwa o na
przez po pu lar ne me dia tak e wte dy, kie -
dy ba da cze do cie ra j do ró de, któ re zu -
pe nie wy wra ca j na sz do tych cza so w
wie dz. Oka zu je si na przy kad, e od na -
le zio ne gdzie po la tach do ku men ty zmu -
sza j nas do re wi zji utrwa lo nych „od za -
wsze” s dów. Trze ci gru p pu bli ka cji hi -
sto rycz nych, któ ry mi in te re su j si dzien -
ni ka rze, sta no wi pra ce zaj mu j ce si
wy da rze nia mi – na zwij my to – „sen sa cyj -
ny mi”. Po zor nie do tej wa nie ka te go rii
za li czy mo na ksi k Edwar da Du gaj -
czy ka, ju cho by dla te go, e w pod ty tu -
le zna la zy si te „afe ry szpie gow skie”. Ale
czy tel nik, któ ry spo dzie wa si, e jest to
ja ka „li te ra tu ra ak cji” z bo ha te ra mi w sty -
lu Ja me sa Bon da, moc no si roz cza ru je. 

Spró bu j na jed nym przy ka dzie po ka -
za, czym ró ni si pra ca uczo ne go
od twór czo ci dzien ni ka rzy po szu ku j cych
jak naja trak cyj niej szych dla ma so we go
czy tel ni ka spo so bów opo wia da nia o hi sto -
rii. Spra wa do ty czy Wan dy Swo row -
skiej, o ny mar sza ka Sej mu l skie go
Kon stan te go Wol ne go. Po dej rze wa no,
e z ar chi wum m a wy kra da do ku men -
ty zwi za ne z ple bi scy tem i po wsta nia mi
po to, e by sprze da je Niem com. W tek -
stach dzien ni kar skich, któ re mia em oka -
zj prze czy ta, au to rzy kon cen tro wa li
si na oso bie pa ni mar sza ko wej. Wszy -
scy pod kre la li, e by a pik n ko bie t
(by mo e w ogó le naj pik niej sz na l -
sku). W do dat ku eman cy po wa n – zdo -
by a za wód (w Pa ry u za po zna a si
z taj ni ka mi no wo cze snej w tam tych cza -
sach ko sme ty ki, po tem mia a wa sny za -
kad i pew nie am bi cje, e by sta si pol -
sk Co co Cha nel). Sza cow na do pew ne -
go mo men tu pa ni mar sza ko wa pew ne go
dnia wda a si w ro mans z mo dym ofi -
ce rem, za pew ne bar dziej atrak cyj nym
od za pra co wa ne go m a i wy pro wa dzi -
a si z do mu za bie ra jc ele ganc kie me -
ble. Kon stan ty Wol ny po dob no ci ko
prze y roz sta nie z o n, ale w ko cu si
z ni roz wiód. Na dal jed nak da wa jej pie -
ni dze, do wy da wa nia któ rych mia a
ogrom ny ta lent. Nie ste ty, jej ko cha nek
do bo ga tych nie na le a. Dla te go mu sia -
a ukra owe do ku men ty i sprze da je
Niem com (mi mo to ofi cer pik n Wan d
po rzu ci). Na to, e tak wa nie by o nie
ma jed nak do wo dów, po za li sta mi Ka zi -
mie rza Ol szow skie go, po sa pol skie go
w Ber li nie. Ta szpie gow sko -mi o sna hi -
sto ria na pew no prze ma wia do emo cji czy -
tel ni ków, któ rzy mo e na wet by li by
w sta nie prze ba czy Swo row skiej po dwój -
n zdra d i do strzec w niej ofia r woj sko -
we go uwo dzi cie la.

si z ka dej mar ki czy zo tów ki. Ce nio no
ich za spryt, in te li gen cj i umie jt no ra -
dze nia so bie w trud nych sy tu acjach. Nie -
ste ty, sa bo prze szko le ni, cz sto by li wy -
a py wa ni przez pro fe sjo na li stów z kontr -
wy wia du. Wte dy ro dzi na prze y wa a tra -
ge di – zo sta wa a bez rod ków do y cia.
Za Hi tle ra ka ra no ich mier ci.

Na uwa g za su gu je te roz miar zja wi -
ska. Ze ró de pol skich wy ni ka, e
przed s dem pod za rzu tem szpie go stwa
sta n o 400 osób, spo ród któ rych 190 ska -
za no. Da ne nie miec kie nie s zna ne, ale
mo na chy ba mnie ma, e cho dzi o po dob -
ne licz by. 

My l, e ten szpie gow ski pi ta val, pre -
zen tu j cy spra wy pol skie i nie miec kie,
wzbu dzi za in te re so wa nie nie tyl ko czy tel -
ni ków za in te re so wa nych hi sto ri l ska,
ale i mi o ni ków li te ra tu ry opo wia da j cej
o ma o zna nych a na praw d sen sa cyj nych
wy da rze niach z prze szo ci, któ rych bo -
ha te ra mi by li au ten tycz ni lu dzie. 

BOG DAN WI DE RA 

M
ar

 sz
a

 ko
 w

a
M

a t
 

H
a r

i?

Edward Du gaj czyk nie wda je si w roz -
wa a nia na te mat uro dy pa ni Wan dy, nie
zaj mu je si mi dzy wo jen n „lo ve sto ry”.
Od wo u je si do kon kre tów – wspo mnia -
nych wy ej li stów, in nej ko re spon den cji
oraz bar dzo sk pych ma te ria ów pra so -
wych. Po se Ol szow ski rze czy wi cie wie -
lo krot nie oskar a o n mar sza ka Wol ne -
go o prze ka zy wa nie Niem com wa nych
do ku men tów. Przede wszyst kim jed nak
sta ra si za szko dzi sa me mu Wol ne mu.
Có bo wiem pi sze? Oto kil ka frag men tów
li stów za war tych w ksi ce:

(…) ob ser wo wa em za wsze, e pan
Wol ny jest w utrzy my wa niu pa pie rów
swo ich czo wie kiem bar dzo nie po rzd nym
i nie sys te ma tycz nym. Po za tym, jak wia -
do mo, za pi ja on za wsze ro ba ka. Wo bec te -
go wszyst kie go jest dla mnie rze cz zu pe -
nie pro st, e pa ni Wol ny wy ci gn a
od m a, co tyl ko chcia a, a na stp nie
agen tom nie miec kim za pie ni dze od -
sprze da a.(…)

(…) 2. Za sta no wi si nad mo no ci
spraw dze nia, czy pan Wol ny nie po sia da
jesz cze ja kich in nych do ku men tów i czy
z te go ty tu u nie mo e nam gro zi jesz cze
ja kie nie bez pie cze stwo.

3. Czy jest rze cz mo li w, aby pan Wol -
ny by na dal mar sza kiem Sej mu. (…)

W ko lej nym li cie Ol szow ski pi sze ju
o mar sza ku per „p. Wol ny” pod trzy mu -
jc swo je re we la cje na te mat wy kra dzio -
nych do ku men tów. Naj cie kaw sze jest
jed nak pod su mo wa nie ca ej tej hi sto rii. Au -
tor Pe chow ców wy ra nie stwier dza, e
w ak tach „dwój ki” za cho wa y si la dy
wiad cz ce o tym, i Wan da Wol na rze czy -
wi cie prze ka zy wa a Niem com ja kie do -
ku men ty… ale na zle ce nie pol skie go wy -
wia du! Po za au ten tycz ny mi ak ta mi by y
po dob no w tych ma te ria ach rów nie
pod rób ki. Mo co daw cy jed nak jej za bar -
dzo nie ufa li, Jak by o? Du gaj czyk nie wy -
klu cza, e o na mar sza ka pra co wa a
na dwie stro ny. Ale do pó ki kto nie od kry -
je w ja kim ar chi wum ko lej nych ró de,
trud no do ko ca spra w wy ja ni.

Jak wi da hi sto rycz na wer sja ró ni si
moc no od tej dzien ni kar skiej. Ma o ro man -
tycz na, nie prze ma wia do emo cji czy tel -
ni ka, za to jest praw dzi wa, cho nie do ko -
czo na.

W tym miej scu na le y za zna czy, e hi -
sto rycz na rze tel no wca le nie eli mi nu je
z oma wia nej ksi ki pier wiast ka sen sa cyj -
ne go. lsk by po gra ni czem, mo na si
wic spo dzie wa, e tu taj wy wia dy pol -
ski i nie miec ki szcze gól nie sil nie ze so b
kon ku ro wa y. Au tor uwa a, e trud no
ze sta wia po ziom pra cy sub wy wia dow -
czych obu pastw. I wy ja nia: Ka da od -
no to wy wa a suk ce sy i po no si a do tkli we
po ra ki. Nie ma la dów try um fu, lek ce wa -
e nia prze ciw ni ka, na wet w chwi lach
bez spor ne go osi gni cia. Pra ca wy ma ga -
a po ko ry. Uczo no si na b dach, aby po -
pe nia na stp ne. Fra pu j ce s te in ne
kon sta ta cje Du gaj czy ka. Za uwa a
na przy kad, e pra c w wy wia dzie po dej -
mo wa li miej sco wi, któ rzy trak to wa li j ja -
ko nor mal ne ró do utrzy ma nia. Kwa li fi -
ka cje mie li do kiep skie, by li te mar nie
wy na gra dza ni. Zda rza o si, e su y li
„dwóm pa nom”, przy czym obu oszu ki -
wa li. By li „po l sku” rze tel ni, roz li cza li

K

Edward Du gaj czyk: Pe chow cy. Ksi ga afer
szpie gow skich na te re nie Gór ne go l ska w okre -
sie mi dzy wo jen nym. Wyd. Bi blio te ka GRO TA
In sty tut w Lesz nie, Lesz no 2013, s. 382.
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Cie sz si, e ta ksi ka si uka za a, bo bar dzo ce -

ni em tek sty Ste fa na Szy mut ki, mia em te oka zj kil -
ka ra zy z nim po roz ma wia, oczy wi cie o li te ra tu rze.
Po tem prze wa nie zo sta wa o we mnie od czu cie, e
„roz mo wa” z nim nie zo sta a do ko czo na, e jesz cze
ja ki „za wsze frag ment” do pi sze al bo do po wie. Tak si
ju nie sta nie, ale prze cie dzi ki tej pu bli ka cji do tar
jed nak do mnie je go gos z „dru giej prze strze ni. Gos
nie prze cit ne go ba da cza, kry ty ka i twór cy. Ory gi nal -
ne go my li cie la z „wa snym zda niem”. Na ksi k zo -
y y si ese je, ar ty ku y, re fe ra ty a tak e wy wia dy (je -
den z nich, zwi za ny z Na grob kiem ciot ki Ci li, prze -
pro wa dzi a z Szy mut k mo ja re dak cyj na ko le an ka
Wie sa wa Ko no pel ska), Do wy daw nic twa do  czo na
zo sta a pyt ka z na gra niem roz mo wy z pro fe so rem dla
Ra dia Ka to wi ce An ny Mu sia lik i Hen ry ka Grzon ki pt.
Niy wy no kwia, Mi o ni kom li te ra tu ry t ksi k go -
r co po le cam.

Ste fan Szy mut ko: Po co li te ra tu ra jesz cze jest? PI -
SMA ROZ PRO SZO NE. Wy bór, opra co wa nie i po -
so wie Grze gorz Ol sza ski i Ma rian Jo chem czyk.
Wy daw nic two Uni wer sy te tu l skie go, Ka to wi -
ce 2013, s. 278.

Ta ksi ecz ka o cha rak te rze al bu mo wym to wa rzy -
szy wy sta wie pod tym sa mym ty tu em, któ r w ty skim
mu zeum mo na jesz cze do ma ja ogl da. A war to.
Wiem, bo sam j zwie dzi em, We wst pie do pu bli -
ka cji prof. Ma rek S. Szcze pa ski do ce nia mi syj n dzia -
al no Mu zeum Miej skie go, któ ra przy czy nia si
do po wsta wa nia „wspól no to wej pa mi ci i za ko rze nia -
nia si w mie cie o krót kiej hi sto rii”. Ze swej stro ny
do dam, e au tor ka tek stu w ksi ce Ma ria Li pok -Bier -
wia czo nek zna la za klucz do serc ty szan, któ rzy cht -
nie w cza j si do ko lej nych ini cja tyw mu zeum
i wzbo ga ca j je go zbio ry al bo wy po y cza j eks po na -
ty na wy sta wy cza so we. Ta eks po zy cja jest wy jt ko -
wa, or ga ni za to rzy bo wiem po ka za li nie tyl ko przed -
mio ty, zdj cia, do ku men ty itd. ale rów nie ze bra li
zwi za ne z ni mi opo wie ci, cz sto o lu dziach, któ rzy
ju ode szli. Na wy sta wie mo na wic m. in. zo ba czy
ma szy n do pi sa nia Wa dy sa wa Bo chen ka oraz wy -
da ny w pod zie miu tom wier szy po ety -gór ni ka Jó ze -
fa Kru pi kie go.

Z za ka mar ków szu flad, z za ka mar ków pa mi ci. Wy -
sta wa pa mi tek ro dzin nych ty szan. Wyd. Mu zeum
Miej skie w Ty chach, Ty chy 2014, s. 52.

T ksi k po win ni obo wiz ko wo prze czy ta
(wiem, e te go nie zro bi) licz ni „spe cja li ci od j -
zy ka l skie go”, mo e wów czas do wie dzie li by si,
o czym wa ci wie mó wi. Z my l o nich cy tu j z tek -
stu Sy tu acja j zy ko wa na l sku: „Na ob sza rze obec -
ne go wo je wódz twa l skie go znaj du j si: – trzy ze -
spo y gwa ro we wcho dz ce w skad dia lek tu l skie -
go, od zna cza j ce si swo isty mi ce cha mi: gwa ry po -
u dnio wo l skie (Cie szy skie), gwa ry rod ko wo l -
skie (lsk prze my so wy, oko li ce Gli wic, By to mia,
Tar now skich Gór) i gwa ry pó noc no l skie (oko li ce
Lu bli ca)”, Au tor ka wspo mi na jesz cze o gwa rach z po -
gra ni cza l sko -ma o pol skie go (oko li ce Pszczy ny
i My so wic) oraz o gwa rach opol skich, któ re wy st -
pu j po za te re nem na sze go wo je wódz twa. Z ksi ki
mo na si do wie dzie, jak bar dzo te wszyst kie gwa -
ry si mi dzy so b ró ni, przez co stwo rze nie
z nich jed ne go j zy ka jest nie mo li we i szko dli we dla
j zy ko we go bo gac twa re gio nu. Dzi ku j, Pa ni Dok -
tor, za ten kla row ny wy wód.

He le na Sy no wiec: l ska oj czy zna pol sz czy zna
z per spek ty wy edu ka cyj nej. Wy bór za gad nie. Wyd.
„Sa pien tia”, Ka to wi ce 2013, s. 252.

Pe wien fran cu ski pi sarz, któ re go na zwi ska nie ste -
ty so bie nie za no to wa em, na pi sa: „Po eta da je wier -
szo wi na zwi sko, czy tel nik – swo j twarz”. Jest to dla
mnie od lat jed no z naj wa niej szych i naj praw dziw -
szych zda ja kie wy po wie dzia no o po ezji. Czy tel nik
bo wiem od bie ra utwór po etyc ki „po swo je mu”, cza -
sem na wet wbrew in ten cjom au to ra, ale sta je si dzi -
ki te mu wspó twór c. Ma tusz sam jest au to rem wie -
lu bar dzo do brych wier szy, wic tym bar dziej by em
cie kaw ja k „da twarz” po ezji in nych twór ców. No
i któ re spo ród wspó cze snych utwo rów za li czy
do naj wa niej szej dwu dziest ki. Lu bi czy ta ksi -
ki o po ezji, któ rych au tor nie tyl ko roz bie ra wiersz
„na ato my”, ale te pi sze, e co mu si po do ba (al -
bo nie). Licz nik Ge ige ra prze czy ta em wic z za in te -
re so wa niem, co nie zna czy, e za wsze si z s da mi
Ma tu sza zga dzam lub po dzie lam je go wy bo ry do po -
etyc kiej li sty „top twen ty”. Wi da mam in n „twarz”,
ale ksi k po le cam – cie ka wa.

Sa wo mir Ma tusz: Licz nik Ge ige ra. 20 naj wa niej -
szych wspó cze snych wier szy w in ter pre ta cjach. Wyd.
Fun da cja im. Ja na Ko cha now skie go, So sno -
wiec 2013, s. 198.

Za czn od te go, e wy da nie te go to mi ku by o
gów na na gro d w szó stej ju edy cji Kon kur su Po etyc -
kie go zor ga ni zo wa ne go przez b dzi sk Miej sk Bi -
blio te k Pu blicz n i Po wia to w. Do wiad cze nie na -
uczy o mnie, e by do ta kich in for ma cji pod cho dzi
z lek k nie uf no ci, zda rza si bo wiem, e or ga ni za -
to rzy po dob nych ini cja tyw do sta j pie ni dze „na druk”
i mu sz je wy da nie za le nie od po zio mu ar ty stycz -
ne go. Jed nak Prze ka zy pod pro go we s zbio rem na praw -
d do brych wier szy. Ju otwie ra j cy to mik pt. „nie doj -
rza o” bar dzo mi si spodo ba. Cy tu j frag ment: kie -
dy dzie ci nie bra no na po grze by / mier wi dzia y
w mar twym ka nar ku / nie do ty kal n jak uda mo dej nia -
ni // wu jek po pro stu prze sta wa od wie dza dom / a za -
pach ryb, któ re przy no si co ty dzie / stop nio wo roz -
ka da si w pa mi ci / a ona wy ba cza a (…) Au tor jest
z wy kszta ce nia po li to lo giem i dzien ni ka rzem. Jest te
na pew no po et. Z sa tys fak cj od no to wu j, e wier -
sze pu bli ko wa te w na szym mie sicz ni ku. Za tem za -
ch cam do lek tu ry. 

Pa tryk Chrzan: Prze ka zy pod pro go we. Wyd.
Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na w B dzi -
nie, B dzin 2013, s. 60.

Na stro nie po prze dza j cej ka dy wiersz jest wy dru -
ko wa ne zda nie ja kie go fi lo zo fa, po ety, mó wic
naj ogól niej – saw ne go czo wie ka, al bo cy tat z ja kiej
wi tej Ksi gi. Haj duk przy ta cza m.in. so wa Mar ka
Au re liu sza, Ezo pa, Si mo ne We il, Szek spi ra, Ma chia -
vel lie go itd. Ten cy to wa ny frag ment jest dla au to -
ra – jak mi si wy da je – ró dem in spi ra cji do na pi -
sa nia wa sne go wier sza. Raz b dzie to pro sta „wa ria -
cja na te mat”, in nym ra zem roz wi ni cie „zo tej my -
li” w ob raz czy aneg do t, cza sem – co w ro dza ju
po le micz ne go vo tum se pa ra tum. Przy kad dla ilu stra -
cji. Cy tat: Po wie dzia em i uspo ko iem swo je su mie -
nie. Wul ga ta, Eze chiel. Wiersz ty tu o wy „W mil cze -
niu i na dziei”: Czy mo dli twa – to za pach mo rza / czy
mo dli twa – to za pach ogro dów / czy mo dli twa – to zra -
nio ny ptak / krzy kiem czo wie ka / wy ma chu j ce go krzy -
em / któ ry ju nie jest dro go wska zem / wska zu j cym
dro g – do Pa na // tra dy cja / w smut ku i a o bie / wy -
ci ga r ce do wszyst kich wi tych / a oni – ta cy wi -
ci / jak – my. 

Eu ge niusz Haj duk: W mil cze niu i na dziei. Wier -
sze. Wyd. „lsk” Sp. z o.o. Wy daw nic two Na uko -
we, Ka to wi ce 2013, s. 62.
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By o co w tym, e na War szaw -
skiej 37 mie ci si „Mar chot”,

a pod tym sa mym nu me rem na Ra ci bor -
skiej na sza Bu da, je li za o y, e my -
li y nam si cza sem ad re sy, to i nie za -
wsze tra fia li my tam gdzie na le y. 

Ale bez prze sa dy, do Piw ni cy doj rze -
wa li my na ogó po stu diach, by wa li my
tam wie czo ra mi by z kim po ga da
po ca o dzien nym sie dze niu w pra cow -
ni, z prze rw na szyb kie co w po bli -
skim ba rze. No wi cju szom nie by o
wej tak a two, przy drzwiach czu wa -
o na zmia n dwu Cer be rów, psy chicz -
nie i fi zycz nie po dob nych do bo ha te rów
ów cze sne go fil mu wo skie go „Lu dzie
i ka pra le”, To to i Pa olo Stop pa czy li Fra -
nek i Spi ka. 

Z pierw szym mo na by o si ci cha -
pk na pi, z dru gim w naj lep szym przy -
pad ku po sztur cha.

Sa mot ne mu by wal co wi naj le piej by -
o si przy ba rze, za wsze przy sia da si
kom pan, nie za wsze zna ny. 

Tych „nie zna nych” by o wie lu, wcho -
dzi li bez pro ble mów a wy cho dzi li
z Szwej kow sko za pi sa ny mi man kie ta mi
któ ra mu cha czyj por tret obe sra a. 

Zda rza o si tak e, e na uli cy War szaw skiej by li mun du -
ro wi, ci za bar dzo lu bi li za gl da do czy ich do wo dów oso -
bi stych, szcze gól nie tym, któ rych stan wska zy wa na spo -
y cie.

Tak i mnie kie dy za trzy ma no na ro gu Fran cu skiej, a by
to dzie w któ rym znik n y mi do ku men ty w piw nicz nych
nie sprzy ja j cych przy god nych oko licz no ciach.

Ju mnie bra li ja ko bez pa stwow ca, gdy e gna j cy si
z przy ja ció mi nie opo dal sto j cy Wi tek Pa ka, pod szed i rzek: 

... pój cie go Pa no wie, ja go znam, to mój mod szy ko -
le ga.

Pu ci li... 
Kie dy po tem sie dzc przy ba rze w „Mar cho cie” przy su -

chi wa em si roz mo wom star szych ju uzna nych ko le gów ar -
ty stów, wród któ rych prym wiód mistrz pdz la Wi told, mój
nie daw ny wy baw ca. 

Dys pu ta do ty czy a sztu ki wspó cze snej, tej przez wiel -
kie „S”. 

Kie dy ju omó wio ne zo sta -
y wszel kie w tym za kre sie
pro ble my sztu ki wia to wej,
po wró co no na na sze re gio nal -
ne po dwór ko. 

Za sta na wia no si nad sta -
nem ma lar stwa na l sku
i w ko cu pa do sa kra men tal -
ne py ta nie: 

– Jak my lisz Wi tek, kto
jest naj lep szym ma la rzem
na l sku? 

Za pa do krót kie mil cze nie,
Wi tek Pa ka zmarsz czy czo -
o, do tkn i prze tar je do ni,
spoj rza na su fit i rzek:

– Wie cie, chy ba ja!


Die ter Tre eck  – pi sarz, po eta, sa ty ryk,
i kry tyk sztu ki, za miesz ka y w Do rt -

mun dzie, wiel ce za su o ny w two rze niu
do bro s siedz kich sto sun ków po mi dzy
Niem ca mi a Pol sk.

Szcze gól nie dla Kra ko wa, po przez obu -
stron n wy mia n twór ców, wy staw a tak -
e ja ko twór ca ko mi te tu re stau ra cji za byt -
ków Kra ko wa w Niem czech, ze bra ne
rod ki przy czy ni y si do re no wa cji wie -
lu obiek tów.

W Niem czech – twór ca pierw szej Ko -
mu nal nej Ga le rii Sztu ki w Berg ka men,
w któ rej i ja wy sta wia em, a tak e or ga -
ni za tor im pre zy ar ty stycz nej Ber ka me ner
Bil der Ba sar (I-VII), któ ra by a jed nym
z naj wa niej szych wy da rze kul tu ral nych
Pó noc nej Nad re nii i West fa lii.

W im pre zie tej bra o udzia mi dzy in -
ny mi licz ne gro no na szych pla sty ków
i mu zy ków.

Die ter da rzy Pol sk szcze gól nym za -
mi o wa niem, by wa tu cz sto i przy ja -
ni si z bar dzo wie lo ma ar ty sta mi, by
tak e o krok od za miesz ka nia w Kra ko -
wie, ale na ga mier ma o pol skie go
wspól ni ka w tym przed si wzi ciu prze -
szko dzi a w re ali za cji za mie rze nia.

Za mi o wa nie do pol skiej sztu ki za owo co wa o ogrom n ko -
lek cj dzie zbie ra nych przez la ta, zgro ma dzo ne w je go do mu
pra ce wy pe nia y ca e wn trze two rzc dla go cia z Pol ski do -
mo w at mos fe r. Z ra cji swych kon tak tów z Pol sk i gosz czo -
ny mi u nie go ar ty sta mi, dom sta si in te re su j cym miej scem
pe ne tra cji na stro jów schy ko we go pe ere lu. 

Któ re go dnia Die ter zo sta dys kret nie uprze dzo ny przez
„ycz li we go” o za in sta lo wa nej plu skwie.

Roz po cz o si po lo wa nie na owa da. Trze ba by o przej rze
set ki rzeb, ob ra zów i in nych przed mio tów, w któ rych mo go
si za gnie dzi ucho es be cji... i zna le zio no. Nie wiem czy zda -
rze nie sta o si przed mio tem ja kie go opo wia da nia, wier szy -
ka czy sa ty ry, my l e nie, Die ter nie zaj mu je si bo wiem czy -
na mi zro dzo ny mi z ta kich po bu dek.

W cza sie na sze go ostat nie go spo tka nia w Kra ko wie u Mi -
cha li ka, wspo mi na jc wie lu ko le gów z prze szo ci, do szli my
do Jar ka mie ta ny, pra wie co zmar e go wy bit ne go gi ta rzy sty
jaz zo we go i kom po zy to ra. 

Spo tka li my si na Flo ria -
skiej – wspo mi na Die ter, Ja rek
bar dzo si ucie szy i rzek: 
– Wpad nij wie czo rem do Ho te -
lu Pol skie go, je stem tam z ze spo -
em, po ga da my i co wy pi je my.

No i spo tka li si wie czo rem,
po tem si roz kr ca o naj pierw
po wo li, po tem kto tkn in stru -
ment... pó niej dru gi i roz po cz -
a si dem se sja... wkrót ce
kto zza cia ny przy szed ze
skar g, e gra j za go no, a Ja -
rek na to: We pan flasz k
i przy chod tu taj... i przy szed
ten i przy szo ty lu in nych, e ca -
e pi tro si ba wi o i ni ko mu to
ju nie prze szka dza o. 
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Odpo wsta nia Gmin nej Bi -
blio te ki Pu blicz nej

w Go do wie jej wa run ki lo ka lo -
we po zwa la y je dy nie na re ali -
za cj pod sta wo wych za da.
Wszyst kie spo tka nia au tor skie,
kon kur sy czy za j cia bi blio -
tecz ne dla dzie ci or ga ni zo wa ne
by y przy wspó udzia le in nych
in sty tu cji, w ich sie dzi bach, co
po wo do wa o, e by y uto sa mia -
ne z ni mi, a nie z bi blio te k. Po -
trze b zmia ny – prócz bi blio te -
ka rzy i czy tel ni ków – za cz y
do strze ga tak e wa dze gmi ny.
Dzi ki wspól nym sta ra niom
prze pro wa dzo no grun tow ny re -
mont i ada pta cj daw ne go bu -
dyn ku stra y gra nicz nej, w któ -
rym zna la za swo je miej sce
bi blio te ka. 

2010 rok by dla GBP w Go do -
wie prze o mo wy. Wte dy po przed -
nia sie dzi ba (54 m2) zo sta a za mie -
nio na na lo kal o po wierzch ni 225
m2, wy po sa o ny w po trzeb ny
sprzt i no we me ble. Mie ci si tu
wy po y czal nia, czy tel nia, od -
dzia dla dzie ci, sa la warsz ta to wa,
za ple cze ad mi ni stra cyj no -go spo -
dar cze, a tak e – w ho lu – ga le -
ria i sta no wi ska kom pu te ro we
dla czy tel ni ków. Od td bi blio te -
ka mo e kre owa swój wi ze ru nek
ja ko in sty tu cji przy ja znej, otwar -
tej i ak tyw nej, któ rej dzia al no
wy kra cza da le ko po za gro ma -
dze nie i udo stp nia nie zbio rów. 

Upo wszech nia my czy tel nic two
i pro wa dzi my ró no rod ne for my
dzia al no ci in for ma cyj nej i kul -
tu ral nej o sze ro kim za si gu, an ga -
u j ce lo kal n spo ecz no.
W 2011 ro ku przy st pi li my do Pro gra mu Roz -
wo ju Bi blio tek Fun da cji Roz wo ju Spo e -
cze stwa In for ma cyj ne go. Wszyst kie pla -
ców ki sko rzy sta y z mo li wo ci, ja kie da wa
udzia w Pro gra mie. Otrzy ma y ze sta wy kom -
pu te ro we i urz dze nia pe ry fe ryj ne prze zna czo -
ne dla czy tel ni ków, dar mo we opro gra mo wa -
nie, a pra cow ni cy uczest ni czy li w szko le niach,
któ rych efek tem by o na pi sa nie Pla nu Roz wo -
ju Bi blio te ki na la ta 2012–2015. Bi blio te ka po -
dej mu je co raz to no we ini cja ty wy w ró nych
ob sza rach dzia a nia: po sze rza ofer t swo ich
usug, wpro wa dza no wo cze sne tech no lo gie,
po zy sku je do fi nan so wa nie wa snych pro jek -
tów w ra mach do stp nych pro gra mów oraz
wspó pra cu je z or ga ni za cja mi po za rz do wy -
mi, fun da cja mi i sto wa rzy sze nia mi.

Sta ra my si za spo ko i ocze ki wa nia ró nych
grup od bior ców. Or ga ni zu je my za j cia bi blio -
tecz ne dla trzy - i czte ro let nich dzie ci (pt. „Wa -
ne spra wy na szych po ciech”), któ re nie
uczsz cza j do przed szko la. Naj mod si dzi -
ki za ba wom z ksi k roz wi ja j wy obra ni
i wra li wo oraz kszta tu j swo j od por no

emo cjo nal n. Na sza ksi ni ca by a jed n
z 25 pol skich bi blio tek re ali zu j cych pro jekt
„Mu uvit – Ru szaj si i od kry waj wiat”, któ -
ry  czy edu ka cj, sport i no wo cze sne tech -
no lo gie. Po nad 100 dzie ci z ca ej gmi ny
przez 30 dni zdo by wa o punk ty za ak tyw no
fi zycz n w szko le, w do mu czy na po dwór -
ku. Ka de 10 mi nut ru chu na gra dza ne by o
jed n mi l wir tu al nej po dró y, któ r dzie ci od -
by wa y na por ta lu Mu uvit. Let nie wa ka cje to
czas za j pla stycz nych dla mo dych czy tel -
ni ków – Ple ne ro wa Szko a Ma e go Ar ty sty,
a zi m or ga ni zu je my „Fe rie z fil mem w bi blio -
te ce” przy wspó pra cy z Cen trum Edu ka cji
Oby wa tel skiej.

Pro wa dzi my Bi blio tecz ne Warsz ta ty Twór -
cze, któ re umo li wia j lo kal nym r ko dziel -
ni kom wy mia n do wiad cze, a tym sa mym
po zna nie no wych tech nik ar ty stycz nych.

W ra mach wspó pra cy z Lo kal n Gru p
Dzia a nia Mo raw skie Wro ta bi blio te ka pod -
j a si udo ku men to wa nia dzie dzic twa ar chi -
tek to nicz ne go i przy rod ni cze go Go do wa, wy -
da jc al bum pt. Ocal my od za po mnie nia 
– za ni ka j ca ar chi tek tu ra i przy ro da Gmi ny
Go dów w fo to gra fii (2013). Re pro duk cje
zdj po cho dzi y ze zbio rów lo kal nych in -
sty tu cji oraz miesz ka ców, któ rych za an ga -
o wa nie przy czy ni o si do po wsta nia cen -
ne go i trwa e go ró da wie dzy o kul tu rze
na sze go re gio nu. 

Dzi ki Kon kur so wi Gran to we mu Ak tyw -
na Bi blio te ka zre ali zo wa li my dwa przed si -
wzi cia. „Spo tka nia lu dzi z pa sj” po zwo li -
y sku pi wo kó bi blio te ki miej sco wych
twór ców i oso by ma j ce ró no rod ne za in te -
re so wa nia. Cy klicz nym spo tka niom, na któ -
rych go cie cht nie opo wia da li o swo im hob -
by, to wa rzy szy y wy sta wy fo to gra ficz ne

i r ko dziel ni cze pre zen tu j ce
ich do ro bek. Pro jekt za ko czy
si w ubie gym ro ku, ale spo tka -
nia od by wa j si na dal. Tra dy -
cj sta o si za pra sza nie na nie
miesz ka ców przez sa mych pa -
sjo na tów, co nie wt pli wie wpy -
wa na po wo dze nie im prez. 

Dru gi pro jekt pt. „Bi blio te ka
on -li ne” mia na ce lu zor ga ni zo -
wa nie warsz ta tów dla se nio rów
z pod staw ob su gi kom pu te ra
i ko rzy sta nia z za so bów In ter ne -
tu oraz utwo rze nie wa sne go
por ta lu in ter ne to we go. W 2013
ro ku zo sta a uru cho mio na stro na
bi blio te ki (www. bi blio te ka.go -
dow.pl), in for mu j ca o po dej mo -
wa nych dzia a niach, z ak tyw nym
new slet te rem i ka ta lo giem zbio -
rów on -li ne, za po mo c któ re go
czy tel ni cy mo g za ma wia po zy -
cje ksi ko we. 

Co ro ku bi blio te ka bie rze
udzia w Kon kur sie Gran to wym
Pro gra mu Rów na Szan se. Uzy -
ska ne rod ki umo li wia j zor ga -
ni zo wa nie cy klu atrak cyj nych
za j dla mo dzie y w wie -
ku 13–19 lat. Ka dy z pro jek tów
trwa pó ro ku. Pierw szy, re ali -
zo wa ny w 2011 ro ku, to „Flash
Ti me – warsz ta ty dzien ni kar sko -
-fo to gra ficz ne”. Rok pó niej od -
by y si za j cia fil mo we „za Kr -
ce ni”, pod czas któ rych po wsta
film pt. Bi blio te ka na pe ry pe -
tiach. W ra mach trze cie go pro -
jek tu mo dzie o wy ze spó mu -
zycz ny Szo wy da py t i da
dwa kon cer ty. W tym ro ku mo -
dzie two rzy lo kal n te le wi zj
in ter ne to w TV Go dów. Uczest -

ni cy pod opie k in struk to rów ucz si spo -
rz dza ma te ria y au dio wi zu al ne. Zdo by te
umie jt no ci wy ko rzy stu j przy mon ta u
krót kich fil mów. Przy go to wu j za pro sze nia
na im pre zy kul tu ral ne, re la cje z wy da rze,
wy wia dy, a tak e son dy ulicz ne. Re zul ta ty
pra cy mo dzie o wej eki py te le wi zyj nej mo -
na obej rze na ka na le TV Go dów na YouTu -
be oraz Fa ce bo oku. Pro gra my re ali zo wa ne
przez mo dych czy tel ni ków pro mu j nie
tyl ko bi blio te k, ale ca  gmi n Go dów.

Dzi siaj GBP w Go do wie, ini cju jc ró no -
rod ne dzia a nia, chro ni do ro bek po ko le, pe -
ni funk cj lo kal ne go cen trum edu ka cji,
wspie ra re gio nal ne ini cja ty wy kul tu ral ne
i sta no wi otwar t prze strze spo tka miesz -
ka ców.

BO E NA HO LESZ

GBP w Go do wie za j a III miej sce w ogo -
szo nym przez Bi blio te k l sk kon kur sie
Gmin ne Ko ali cje na rzecz Roz wo ju Bi blio -
tek 2013.

Z YCIA
BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie

Nowa siedziba 
– wiksze moliwoci
i niebanalne pomysy
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Bi blio tecz ne Warsz ta ty Twór cze – za j cia z two -
rze nia kwia tów pro wa dzi a Te re sa Strz da a
(2014)

„Spotkania ludzi z pasj”. Prelekcja Aliny
Tomas – „Artystyczne rkodzieo” (2013)

Otwarcie nowej siedziby biblioteki z udziaem aktora Franciszka Pieczki
– urodzonego w Godowie (2010)



Roz bu do wa ny i zmo der ni zo wa ny gmach
Fil har mo nii l skiej sta si im po nu j c

bu dow l. Bli sko czte ry la ta trwa y pra ce re -
mon to wo -bu dow la ne. Przez ten czas ze spo -
y fil har mo nicz ne na co dzie ko rzy sta y
z uprzej mo ci in nych in sty tu cji m.in. Aka de -
mii Mu zycz nej, Pa stwo wej Szko y Mu zycz -
nej im. Kar o wi cza w Ka to wi cach czy Cho -
rzow skie go Cen trum Kul tu ry. 

Zmie ni si nie tyl ko gmach: no we roz wi -
za nia ar chi tek to nicz ne, po pra wio na aku sty -
ka, owie tle nie, do bu do wa na no wo cze sna
cz z win d, ka wia ren k i pa tio oraz po -
miesz cze nia mi biu ro wy mi. Pod -
czas kon cer tu in au gu ru j ce go no -
wy roz dzia w hi sto rii Fil har mo nii
l skiej, 28 mar ca 2014 ro ku za -
brzmia y no we, za pro jek to wa ne
przez prof. Ju lia na Gem bal skie go
or ga ny, zbu do wa ne przez re no -
mo wa n fir m „Karl Schu ke Ber li -
ner Or gel bau werk statt” oraz for -
te pian mar ki Sta in way&Sons.
Po pi so we kon cer ty na no wych in -
stru men tach da li: Ju lian Gem bal -
ski, pre zen tu jc Toc ca t i Fu g d -
-moll BWV 565 Ja na Se ba stia na
Ba cha oraz spe cjal nie przy go to -
wa ne na t oka zj au tor skie im -
pro wi za cje, a tak e Piotr Pa lecz -
ny, wy ko nu jc z to wa rzy sze niem
or kie stry pod ba tu t Mi ro sa wa
Jac ka Basz czy ka I kon cert for te -
pia no wy e -moll op. 11 Fry de ry ka
Cho pi na. Wie czór wy pe ni y tak -

e kom po zy cje dwóch wy bit nych kom po zy to -
rów ze l ska: Hen ry ka Mi ko a ja Gó rec kie go
Trzy ta ce op. 34 i Woj cie cha Ki la ra Exo dus,
któ re w tej no wej prze strze ni za brzmia y z wy -
jt ko w si , per fek cyj nie wy ko na ne przez
Or kie str i Chór Fil har mo nii l skiej pod dy -
rek cj ma estro Basz czy ka. Do da trze ba, e
przy go to wa niem chó ru zaj mo wa si chór -
mistrz Ja ro saw Wo la nin.

Od da nie ar ty stom i me lo ma nom od no wio -
ne go gma chu by o pierw szym, ale naj wa -
niej szym kro kiem wej cia Fil har mo nii l skiej
w ju bi le uszo wy, 70. se zon ar ty stycz ny, któ ry

roz pocz nie si we wrze niu te go
ro ku.

Uro czy sta ga la otwar cia obiek -
tu roz po cz a si od so ni ciem
po pier sia Hen ry ka Mi ko a ja Gó -
rec kie go – pa tro na l skich fil har -
mo ni ków, au tor stwa Zyg mun ta
Brach ma skie go. Ak tu te go do -
ko na li Ja dwi ga Gó rec ka, mar sza -
ek wo je wódz twa l skie go Mi ro -
saw Se ku a i dy rek tor F prof.
Mi ro saw Ja cek Basz czyk. 

Przy by li go cie – a wród nich
sw obec no ci za szczy ci li przed -
sta wi cie le kan ce la rii Pre zy den ta
RP, Rz du RP, Par la men tu Eu ro -
pej skie go, po so wie i se na to ro -
wie, du cho wie stwo z me tro po li -
t ka to wic kim abp. Wik to rem
Skwor cem, re pre zen tan ci wadz
wo je wódz kich i miej skich, oraz
wie lu in sty tu cji kul tu ry. Wszy scy

mie li oka zj zwie dzi bu dy nek i po zna je go
no we mo li wo ci.

By o wie le gra tu la cji, ser decz nych sów
i za pew nie oraz po dzi ko wa skie ro wa nych
na r ce wy ko naw ców a tak e wie lo let niej dy -
rek tor Fil har mo nii Gra y ny Szym bor skiej. 
l scy fil har mo ni cy nie po prze sta li na wiel -

kiej ga li otwar cia, ale przez ko lej nych kil ka
dni pre zen to wa li za in te re so wa nym me lo ma -
nom wn trze, kon cer to wa y wszyst kie ze spo -
y fil har mo nicz ne pre zen tu jc atrak cyj ny
pro gram, stwo rzo no mo li wo roz mów z ar -
ty sta mi. 

Za byt ko wy gmach Fil har mo nii, da to wa ny
na 1873 rok, na str cza wy ko naw com i pro -
wa dz cym pro jekt wie le pro ble mów. Pod j ta
przed czte ro ma la ty in we sty cja mo li wa by a
dzi ki fun du szom eu ro pej skim (21 mln z z po -
nad 47 mln wy da nych na t in we sty cj po -
cho dzi o z Unii Eu ro pej skiej) i pie ni dzom
przy zna nym przez sa mo rzd wo je wódz twa
l skie go. (wk)
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KATOWICE

ZNAKI
I 

TWARZE
MIASTA

Imponujco zabrzmiay orkiestra i chór pod batut Mirosawa J. Baszczyka. Znakomicie w tle prezentuje si lnicy prospekt organowy. 

Na ho no ro wych miej scach za sie dli m.in. abp
Wik tor Skworc, prof. Je rzy Bu zek, mar sza ek
Mi ro saw Se ku a i Piotr Uszok – pre zy dent Ka -
to wic. 

Jako pierwszy na organach zagra ich twórca –
Julian Gembalski, wydobywajc niezwyke
odcienie dwików z instrumentu. 

Go  mi ga li by li wi ce pre mier El bie ta Bie kow -
ska i prof. Je rzy Bu zek – b. prze wod ni cz cy Par -
la men tu Eu ro pej skie go. 

Henryk Mikoaj Górecki ma odtd swoje stae
miejsce w murach Filharmonii. Na zdjciu:  Jadwiga
Górecka i marszaek województwa lskiego
Mirosaw Sekua.

Fil har mo nia l ska
– no wa prze strze dla mu zy ki
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Pod patronatem „lska”
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Ju bi le usz Te atru Eko stu dio
Opol skie Eko stu dio wi to wa o pit na sto le cie dzia al no ci, wy -

sta wia jc pre mie r far sy „Mor der czy po kój” (wg Clar ka i Bo bric ka)
w re y se rii An drze ja Czer ni ka, za o y cie la sce ny, któ ra po wsta a ja -
ko je den z pierw szych pry wat nych te atrów na fa li prze mian ustro jo -
wych w na szym kra ju. Eko stu dio pro wa dzi sze ro k dzia al no ar -
ty stycz no -kul tu ral n, si ga jc po kla sy k (Wy spia skie go, Rey mon ta,
Szek spi ra, Mic kie wi cza, Mro ka, Cze cho wa, Ste in bec ka), re ali zu -
jc in sce ni za cje hi sto rycz ne i ple ne ro we wi do wi ska (m.in. uka zu j -
ce dzie je ksi cia opol skie go Mi ko a ja II, wjazd kró la Ja na Ka zi mie -

rza do Opo la, z oka zji 90.
rocz ni cy III po wsta nia l skie go
na Gó rze w. An ny). Te atr re ali -
zo wa rów nie au tor skie przed -
sta wie nia, uka zu j ce zo o n 
hi sto ri l ska Opol skie go. Na
te re nie daw ne go hi tle row skie go
obo zu Lamsdörf (am bi no wi-
ce), wy sta wi spek takl o za ga -
dzie ty si cy je ców ra dziec kich.
W spek ta klu „Za sy pa ni” na przy -
ka dzie dwóch sze re go wych
o nie rzy (Po la ka i Niem ca), za -
sy pa nych w piw ni cy zbom bar do -
wa ne go do mu, po ka za stu dium
za cho wa lu dzi w sy tu acjach eks -
tre mal nych. W swo im do rob ku
Eko stu dio ma bli sko czter dzie ci
po zy cji, wie lo krot nie pre zen to wa -
nych nie tyl ko w Opo lu ale tak e
w No wym Jor ku i Bruk se li: re ci -
ta le pio sen ki, przed sta wie nia dla
dzie ci, wie czo ry po etyc ko -mu -
zycz ne, spo tka nia ze sztu k
opol skich twór ców, spek ta kle ka -
ba re to we i ko me dio we, cha ry ta -
tyw ne ak cje ar ty stycz ne. Sce na
dzia a od pit na stu lat i osi ga
suk ce sy (m.in. Zo ta Ma ska za wy -
sta wie nie „Cho pów” Rey mon ta)
dzi ki za an ga o wa niu i me na -
der skim ta len tom jej dy rek to -
ra – An drze ja Czer ni ka, któ ry
jest w re gio nie pre kur so rem
w za kre sie pro wa dze nia pry wat -
nej in sty tu cji te atral nej, któ ra nie
jest do to wa na ze rod ków pu -
blicz nych.

jw

In sce ni za cja hi sto rycz na w 90. rocz ni c III po wsta nia l skie go
– Gó ra w. An ny 

„Zemsta” A. Fredry z udziaem opolskich liderów sfery polityki, nauki i biznesu

Krzysz tof Wro na w ro li je ca w spek ta klu ple ne ro wym
„y za wszel k ce n” – am bi no wi ce, CMJW

Andrzej Czernik

u kasz Schmidt (wilk) i Mar ce li na Po ap – Olen der w spek ta klu
„Czer wo ny Kap tu rek”
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Ja nusz Onu fro wicz i Bar tosz Dzie dzic w spek ta klu
„Po wi co na przy ja” wg J. Ste in bec ka „My szy i lu dzie”
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Sce na pod gwiaz da mi
Pry wat na in sty tu cja kul tu ry i jed no cze -

nie in te re su j ce zja wi sko na ma pie re -
gio nal nej kul tu ry – tak la pi dar nie mo -
na po wie dzie o Te atrze Eko stu dio, któ ry
wi to wa pit na sto le cie dzia al no ci
ar ty stycz nej. Po czt ki sce ny si ga j wio -
sny 1999 ro ku, kie dy An drzej Czer nik, ak -
tor Te atru im. J. Ko cha now skie go w Opo -
lu, wy sta wi w Mu zeum Die ce zjal nym
„Pi a ta” (nie co za po mnia ny dra mat
Woj cie cha B ka). Suk ces spek ta klu, za -
pla no wa ne go wcze niej ja ko jed no ra zo -
we przed si wzi cie, za ch ci twór ców
do pod j cia ko lej nych wy zwa oy wia j -
cych prze strze opol skich mu ze ów. „Pa -
mit ni ki Ada ma i Ewy” Mar ka Twa ina
okla ski wa no w Mu zeum l ska Opol skie -
go, po czym eki pa Eko stu dia roz po cz a
przy go to wa nia do ple ne ro wych in sce ni -
za cji dzie pol skiej kla sy ki w nie zwy kej
sce no gra fii ar chi tek tu ry drew nia nej skan -
se nu w Bier ko wi cach. Po my sy re y ser -
skie An drze ja Czer ni ka za in te re so wa y
Ja ro sa wa Ga  z – dy rek to ra Mu zeum
Wsi Opol skiej, któ ry udzie li te atro wi nie -
zbd nej po mo cy do re ali za cji am bit -
nych, ale tak e do ry zy kow nych pla nów
(m.in. ze wzgl du na zmien no au ry,
ogra ni cze nia tech nicz ne, wzgl dy prze -
ciw po a ro we). Osta tecz nie w au ten tycz -
nej wiej skiej za gro dzie na sce nie pod
gwiaz da mi wy sta wio no „We se le”. Ple ne -
ro wa in sce ni za cja dzie a Wy spia skie go
sta a si ar ty stycz nym wy da rze niem,
wzbu dza jc spo re za in te re so wa nie mass
me diów i po dziw opol skiej pu blicz no ci.
Na stp ne przed si wzi cie by o jesz cze od -
wa niej sze i trud ne do prze pro wa dze nia.
W czte rech od so nach (zi ma, wio sna, la -
to, je sie) po sta no wio no wy sta wi spek -
takl opar ty na „Cho pach” W. Rey mon -
ta, ci le wi c ka len da rium te atral ne
z cy klem przy ro dy. Pu blicz no na po de -
stach otu lo na ko ca mi, krze pi ca si her -
ba t z ter mo sów, jak i ta z wa chla rza mi
w do niach i w let nich su kien kach, le dzi -
a lo sy ro dzi ny Bo ry nów, prze czu wa jc,
e uczest ni czy w te atral nym mi ste rium.
Po la tach ple ne ro we go gra nia (std
wzi a si na zwa te atru) Eko stu dio otrzy -
ma o w Opo lu wa sn sie dzi b w bu dyn -
ku po daw nych warsz ta tach szkol nych.
Dzi ki te mu po wsta o za ple cze nie zbd -
ne do sta e go funk cjo no wa nia sce ny
i do po zy ski wa nia do cho dów na sfi nan -
so wa nie dzia al no ci mi syj nej te atru,
któ ry ze wzgl du na for m or ga ni za cyj -
n nie otrzy mu je do ta cji ze ró de pu blicz -
nych. Cho cia Eko stu dio pro wa dzo ne
w ra mach pry wat nej dzia al no ci go spo -
dar czej, mu sia o przede wszyst kim sa mo
za ra bia na sie bie, to jed nak za wsze po -
tra fi o wspie ra in nych po trze bu j cych
po mo cy. Przy ka dem te go s licz ne ak cje
cha ry ta tyw ne, na cze le z go n in sce ni -
za cj „Ze msty”, ob sa dzo n przez opol -
skich VIP -ów, dzi ki któ rej uzy ska no
znacz n kwo t na rzecz dzie ci skrzyw dzo -
nych przez los. Nie tyl ko za te za su gi
z oka zji ju bi le uszu Te atru Eko stu dio – An -
drzej Czer nik i je go wspó pra cow ni cy
w pe ni za su gu j na wdzicz no opol -
skiej pu blicz no ci i ser decz ne y cze nia po -
myl no ci w re ali za cji no wych przed si -
wzi daw nej sce ny pod gwiaz da mi. 

JA NUSZ WÓJ CIK

 W Cen tral nym Mu zeum Je ców Wo jen -
nych w ra mach ob cho dów 69. rocz ni cy wy zwo -
le nia Sta la gu 344 Lamsdörf od by o si spo tka nie
pt. „Prze y em!”, któ re go bo ha te rem by Ja ro -
saw Fur ga a, ne stor ro do wi ska opol skich ar ty -
stów lu do wych, je niec obo zów We hr mach tu.

 W Mu zeum l ska Opol skie go za pre zen to -
wa no pu blicz no ci wy sta w „Ga lo pem z Wo y nia
czy li dzie je 19 Pu ku Ua nów Wo y skich” – eks -
po na ty po cho dzi y ze zbio rów Sto wa rzy sze nia 19
Pu ku Ua nów Wo y skich im. gen. Ed mun da Ró -
yc kie go oraz ko lek cji pry wat nych.

 W ra mach cy klu „Twa rze Opo la” w Cen -
tral nym Mu zeum Je ców Wo jen nych od by o si
spo tka nie „Fo to gra fo wa to zna czy wstrzy ma
od dech... Opol skie w obiek ty wie Ro ma na Kwa -
niew skie go”, pod czas któ re go zo sta a przed sta -
wio na bio gra fia i twór czo zna ne go opol skie go
ar ty sty -fo to gra fi ka. 

 Pod czas kon fe ren cji „Wo kó Tra ge dii Gór no -
l skiej. Roz wa a nia – ana li zy – po le mi ki”, któ r
zor ga ni zo wa o CMJW i TSKN na ukow cy z wo je -
wódz twa opol skie go i l skie go pod j li si pró by zde -
fi nio wa nia tra gicz nych wy da rze, któ re mia y

miej sce od 1945 r. nal sku, pre zen tu jc jed no cze -
nie stan wie dzy na te mat Tra ge dii, szcze gól nie
w kon tek cie pa mi ci o tych wy da rze niach.

 Te atr im. Ja na Ko cha now skie go wzi udzia
w ogól no pol skim pro jek cie „Do tknij Te atru” wy -
sta wia jc spek ta kle: „R ko pis zna le zio ny w Sa ra -
gos sie”, „Aja, Han na”, „G ska”, zor ga ni zo wa tak -
e warsz ta ty dla dzie ci i mo dzie y, pod czas któ rych
mo dzi wi dzo wie mo gli po zna te atr z dru giej stro -
ny sce ny. 

 Pierw sze spo tka nie z cy klu wy ka dów pt.
„piew ki i pio sen ki. Pie ni lu do we w tra dy cji i in -
spi ra cji” od by o si w Mu zeum l ska Opol skie -
go. Mu zy cy, et no lo dzy, ani ma to rzy kul tu ry oraz
et no mu zy ko lo dzy przy bli y li pu blicz no ci mu -
zycz n kul tu r lu do w, zwasz cza pie ni, a su -
cha cze mo gli po zna warsz tat et no mu zy ko lo ga. 

 Opol ski Te atr La ki i Ak to ra za pro si pu -
blicz no na pre mie r spek ta klu „Baj ka o szcz -
ciu” przy go to wa ne go z my l o naj mod szych
wi dzach, któ rzy wraz z bo ha te ra mi przed sta wie -
nia mo gli po szu ki wa od po wie dzi na py ta nie: czy
po sia da nie, bo gac two, ma j tek mo g przy nie
praw dzi we szcz cie?
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Wy da rze nie na opol skiej sce nie
– „Opo wie ci z Na rnii”

Na sce nie Te atru im. Ja na Ko cha now skie go
w Opo lu od by a si pre mie ra jed nej z naj wik -
szych re ali za cji w hi sto rii opol skiej sce ny: „Opo -
wie ci z Na rnii: Lew, cza row ni ca i sta ra sza fa”
w re y se rii To ma sza Ko ni ny. Du a Sce na zo -
sta a po wik szo na o kil ka na cie me trów, po zwa -
la jc na stwo rze nie wspa nia ej i je dy nej w swo -
im ro dza ju sce no gra fii prze no sz cej wi dzów
w wiat ma gii za cza ro wa nej kra iny. Wi do wi -
sko przy go to wa no z wiel kim roz ma chem, pod -
czas scen ba ta li stycz nych wy ko rzy sta no naj -
now sze tech no lo gie re ali za cji wi do wisk.
Przed sta wie nie ob fi to wa o w efek ty spe cjal ne
(m.in. map ping), ko stiu my za pro jek to wa ne
przez Jo an n Ja ko -Sro k na wi zy wa y do naj -
bar dziej wy ra fi no wa nych po ka zów mo dy. Po -
ja wie nie si na sce nie Bia ej Cza row ni cy i jej
dwo rzan w nie sa mo wi tych prze bra niach za pie -
ra o dech w pier siach. Suk nia cza row ni cy by -
a praw dzi wym ar cy dzie em, kon struk cj po -
zwa la j c „ro sn” jej i uno si si po nad
sce n. Zna ko mi ta gra ca e go ze spo u ak tor skie -
go i wa lo ry tech nicz ne przed sta wie nia spra wi -
y, e za rów no dzie ci jak i do ro li z naj wik szym
za in te re so wa niem ogl da li przed sta wie nie.
Spek takl jest pierw sz re ali za cj tej nie zwy kej
opo wie ci w pol skim te atrze i ju po pre mie -
rze by o wia do mo, e b dzie wy da rze niem ar -
ty stycz nym se zo nu te atral ne go, wzbu dza j -
cym wiel kie za in te re so wa nie pu blicz no ci. 

XXIII Kon kurs Kro szon kar ski

Wa n ro l w po pu la ry za cji kul tu ry lu do wej
l ska Opol skie go spe nia j od lat kon kur sy or -

ga ni zo wa ne przez Mu zeum Wsi Opol skiej,
a wród nich cie sz cy si naj wik szym za in te -
re so wa niem kon kurs kro szon kar ski. W te go -
rocz nym XXIII Kon kur sie Pla sty ki Ob rz do -
wej „Kro szon ki Opol skie” wzi o udzia
bli sko 180. uczest ni ków. Cie szy fakt, e naj licz -
niej sz gru p sta no wi ci, któ rzy star to wa li
w ka te go rii mo dzie o wej i dzie ci cej (stu
uczest ni ków). Zdo bie nie jaj wiel ka noc nych
jest na Opolsz czy nie naj licz niej re pre zen to wa -
n dzie dzi n lu do wej twór czo ci. Pod czas
kon kur su po wsta y ma e ar cy dzie a na kru chych
sko rup kach, wy ko ny wa ne trze ma tech ni ka mi:
ry tow ni cz (naj po pu lar niej sza), ba ti ko w oraz
tech ni k ob szy wa nia i okle ja nia. Ju ry oce nia -
o pra ce zwra ca jc uwa g na zgod no z re gio -
nal n tra dy cj, pre cy zj wy ko na nia i ogól ne wa -
lo ry ar ty stycz ne. Na gro dy dla lau re atów
kon kur su co ro ku s wr cza ne pod czas Jar mar -
ku Wiel ka noc ne go w MWO. Wród do ro sych
uczest ni ków gów n na gro d im. Je rze go Lip -
ki przy zna no An nie Ozi mek, któ ra wy ko na a
swo j pra c tech ni k ry tow ni cz. W tej sa mej
ka te go rii pierw sz na gro d otrzy ma y rów nie:
u cja Man del ka, Ad rian na Josz ko, Ane ta Hu -
rek, Wio le ta Obrzud i Ha li na Ja ku bow ska.
Wród dzie ci i mo dzie y pierw sze na gro dy
otrzy ma y: Ju sty na Si mon, Ka ro li na No wak, Da -
nie la Jun ghardt, Mag da le na Cze ka a i We ro ni -
ka Bu ja ra. Mu zeum Wsi Opol skiej zor ga ni zo -
wa o kon kurs przy wspó pra cy z Urz dem
Mar sza kow skim Wo je wódz twa Opol skie go
oraz Opol skim Od dzia em Sto wa rzy sze nia
Twór ców Lu do wych. 

Ob cho dy Dnia Przy ja ni
Pol sko -W gier skiej

21-23 mar ca w Székes fehérvár na W -
grzech, przy wspó udzia le tam tej szej Po lo nii
mia miej sce cykl im prez i spo tka z oka zji Dnia
Przy ja ni Pol sko -W gier skiej zor ga ni zo wa ny
tra dy cyj nie przez sa mo rz dy miast Székes -
fehérváru i Opo la, a tak e Ko mi ta tu Fajér
i wo je wódz twa opol skie go. Te go rocz ny Dzie
Przy ja ni Pol sko -W gier skiej uwiet ni kon cert
w Te atrze Mi ha iya Vo ro smar ty z udzia em ar -
ty stów w gier skich i opol skich. Opolsz czy zn
re pre zen to wa li uczest ni cy Wo je wódz kie go
Prze gl du Twór czo ci Ar ty stycz nej „Opol skie
Szma rag dy”, ze spó „Shan ta y ci” z Le wi na
Brze skie go, „Klub Wo ka li sty” z Krap ko wic oraz
gru pa ar ty stycz na „In wen cja” z Brze gu. Ob cho -
dom to wa rzy szy o tak e otwar cie dwóch
wy staw: pa pie skiej wy sta wy fo to gra ficz nej
w ho lu Te atru, uka zu j cej zwiz ki Ja na Paw -
a II z wo je wódz twem opol skim oraz ple ne ro -
wej przy ru inach hi sto rycz nej ba zy li ki Romkért
pt. „Wspól ni W gier sko -Pol scy wi ci”.
W ostat nim dniu wi zy ty opol ska de le ga cja zo -
y a wie ce pod Krzy em Ka ty skim, od so -
ni tym w Székes fehérvár 24 mar ca 2012 r. z ini -
cja ty wy tam tej sze go w gier skie go Zwiz ku
Kom ba tan tów Do skich.

Opo wie ci z Na rnii
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A jed nak Mu zeum
(Gór no)l skie!

Od ja kie go cza su nie tyl ko fa ce bo ok pe -
en jest ape li o obro n Mu zeum Gór no l skie -
go w By to miu. Co i rusz te mat po  cze nia Mu -
zeum l skie go i Mu zeum Gór no l skie go jest
obec ny na a mach pra sy re gio nal nej. Po mys
nie jest no wy, ale od chwi li je go po wsta nia bu -
dz cy sprze ciw, zwasz cza lu dzi zwi za nych
z By to miem, gdzie Mu zeum Gór no l skie ma
swo j sie dzi b. Od ja kie go cza su sym bo licz -
nie oby dwa mu zea  czy oso ba dy rek to -
ra – i tu i tam dr Do mi nik Aba mo wicz. Za -
rz dza nie dwo ma tak wiel ki mi in sty tu cja mi to
nie la da wy czyn, zwasz cza e Mu zeum l -
skie jest na eta pie prze pro wa dzek i nie ustan -
nych pro ble mów tech nicz nych, o któ rych
do no sz me dia. Co jesz cze  czy oby dwa Mu -
zea? To no wa ka to wic ka uli ca imie nia Ta de -
usza Do bro wol skie go – po sta ci wy bit nej,
dy rek to ra Mu zeum l skie go od 1927 ro ku,
twór cy zna ko mi tych zbio rów ma lar stwa pol -
skie go – b d ca jak by prze du e niem uli cy Je -
rze go Du dy Gra cza, pro wa dz ca do no wej sie -
dzi by Mu zeum. 

Zwy kle jak po dej mu je si ofi cjal ne roz mo -
wy na te mat po  cze nia in sty tu cji kul tu ry, to
wia do mo, e cho dzi o pie ni dze – tym ra zem
sa mo rz du wo je wódz twa lskie go. Na ni -
czym tak a two si prze cie nie oszcz dza, jak
na kul tu rze. Li czo ne w dzie sit kach mi lio nów
pie ni dze, któ re wy cie ka j nie wia do mo
jak, nie s tak wa ne, jak de ba ta nad kil ko -
ma mi li na mi dla kul tu ry. De ba ta o po  cze -
niu mu ze ów roz grze wa do czer wo no ci – i nie
tyl ko o ide cho dzi. Zwy czaj nie pra cow ni cy
by tom skiej in sty tu cji oba wia j si – po za
upad kiem pre sti u Mu zeum i mia sta za ra -
zem – o swo je miej sca pra cy. Bo in sty tu cje
kul tu ry – jak wszyst kie in ne za ka dy pra cy za -
trud nia j spe cja li stów, któ rzy w znacz nej mie -
rze prze pra co wa li tu, za pie ni dze wa ci -
we in sty tu cjom kul tu ry – wie le lat, cz sto nie
li czc cza su pry wat ne go, ener gii i ser ca.
W kul tu rze wia do mo – sa mi spo ecz ni cy, oni
tak ma j. 

A tu rad ni Sej mi ku Wo je wódz twa ofi cjal -
nie pod j li uchwa  „w spra wie po da nia
do pu blicz nej wia do mo ci in for ma cji o za mia -
rze i przy czy nach po  cze nia Mu zeum l skie -
go w Ka to wi cach i Mu zeum Gór no l skie go
w By to miu”. Jak czy ta my w in for ma cji pra -
so wej Biu ra Sej mi ku „Gów nym ce lem po  -
cze nia mu ze ów jest kon so li da cja ich ofer ty
pro gra mo wej. Jed nym z istot nych ce lów
wadz re gio nu jest ua twie nie miesz ka com
do st pu do sze ro ko ro zu mia nej ofer ty kul tu -
ral nej”. Wia do mo te, co w przy pad ku tak gi -
gan tycz nej in we sty cji, ja k jest no wa sie dzi -
ba Mu zeum l skie go, ja k ro l spe nia
b dzie Mu zeum Gór no l skie. Bo – jak czy -
ta my – „Mu zeum Gór no l skie w By to miu
w obec nych wa run kach eko no micz nych i or -
ga ni za cyj nych, mi mo cen nych ko lek cji i zbio -
rów, nie jest w sta nie uzy ska roz po zna wal -
no ci po dob nej do in nych mu ze ów, dla
któ rych or ga ni za to rem lub wspó or ga ni za to -
rem jest Wo je wódz two l skie”. 

A tu tak na praw d cho dzi znów o pie ni -
dze na kul tu r i re ali za cj za pi sów w pro jek -
cie unij nym. Czy ta my w uza sad nie niu de cy -
zji: „Od da nie do uyt ku no wej sie dzi by
Mu zeum l skie go w Ka to wi cach – no wo -
cze snej, zlo ka li zo wa nej w cen trum sto li cy re -
gio nu, a jed no cze nie wy ma ga j cej w ko lej -
nych la tach dal szych na ka dów dla
osi gni cia wska ni ków za pi sa nych w stu -
dium wy ko nal no ci pro jek tu – utrwa la b -
dzie prze wa g kon ku ren cyj n Mu zeum l -
skie go, a co za tym idzie spo wo do wa mo e
po st pu j c mar gi na li za cj dzia al no ci
Mu zeum Gór no l skie go”. Mo e… 

WIE SA WA KO NO PEL SKA 
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 W Gli wic kim Te atrze Mu zycz nym od by a
si pre mie ra mu si ca lu Ri char da Rod ger sa i Osca -
ra Ham mer ste ina II pt. „Dwi ki mu zy ki” w re -
y se rii Ma rii Sar to vej, pod kie row nic twem mu -
zycz nym Woj cie cha Rod ka i ze sce no gra fi Yves
Col let, ko stiu ma mi Ta tia ny Kwiat kow skiej
i z cho re ogra fi Jac ka Ba dur ka.

W ra mach Fe sti wa lu Po dró ni ków „Roz jaz -
dy” w Ryb ni ku -Chwa o wi cach od by y si Warsz -
ta ty Fo to gra fii Po dró ni czej, któ re po pro wa -
dzi Ma rek Wa kiel – zna ny fo to gra fik
i dzien ni karz, po dró nik, re dak tor na czel ny e -ma -
ga zy nu o fo to gra fo wa niu i po dró ach.

 W gli wic kim Zam ku Pia stow skim po ka za -
na zo sta a wy sta wa „Ry nek – cen trum re dnio -
wiecz ne go i no wo yt ne go mia sta” pre zen tu j ca
wy ni ki prac ar che olo gicz nych re ali zo wa nych
na gli wic kiej sta rów ce w 2010 ro ku – naj wik sze -

go jak do td wy ko pa li ska, któ re pro wa dzo no
w mia stach Gór ne go l ska. 

 Na Sce nie w Ma lar ni Te atru l skie go, po -
ka za no spek takl „Sy nek” (na pod sta wie tek stów:
Mar ci na Gaw a, Zbi gnie wa Stry ja i Zbi gnie wa
Ka dub ka) – mo no dram wy pro du ko wa ny przez
Za byt ko w Ko pal ni Gu ido w Za brzu i tam te
gra ny na po zio mie 320m pod zie mi, w wy ko na -
niu Mar ci na Gaw a, w re y se rii Ma cie ja Pod staw -
ne go, na gro dzo ny Grand Prix 11 Ogól no pol skie -
go Prze gl du Mo no dra mu Wspó cze sne go
w War sza wie.

 Ga le ria Art No va2 ZPAP w Ka to wi cach za -
pra sza a na wer ni sa ma lar stwa El bie ty Zro bek. 

W gli wic kiej Czy tel ni Sztu ki otwar ta zo sta -
nie wy sta wa Mi le nium Rad ka Szla gi – ab sol wen -
ta ma lar stwa na Aka de mii Sztuk Pik nych w Po -
zna niu, wspó twór cy gru py PE NER STWO,

Opo wie o Zo fii Kos sak

24 mar ca 2014 r. w Bi blio te ce l skiej od by -
a si pro mo cja naj now szej ksi ki dr Jo an ny Jur -
ga y -Ju recz ki Zo fia Kos sak. Opo wie bio gra ficz -
na. Spo tka nie po pro wa dzi a prof. zw. dr hab.
Kry sty na He ska -Kwa nie wicz, któ ra za dba a,
aby dys ku sja wo kó bio gra fii au tor ki Dzie dzic twa
by a me ry to rycz na i nie uni ka j ca trud nych wt -
ków z y cia po wie cio pi sar ki. 

Jur ga a -Ju recz ka z wa ci w so bie swa d opo -
wie dzia a nie tyl ko o gów nej bo ha ter ce pro mo -
wa nej pu bli ka cji, ale rów nie wpro wa dzi a ze bra -
nych w ku li sy po wsta wa nia ksi ki. In te re su j co
przed sta wi a dzie je swej na uko wej mi o ci
do twór czo ci Zo fii z Kos sa ków, opi sa a la ta zbie -
ra nia do ku men tów, pa mi tek, bi be lo tów po nie -
gdy siej szej miesz kan ce Gó rek Wiel kich, a tak e
od naj dy wa nia la dów oraz  cze nia fak tów w jed -
n spój n i praw dzi w opo wie. Efek tem wie lo -
let niej i pro wa dzo nej z nie zwy k pa sj pra cy ba -
daw czej jest wy da na przez PWN ko lej na
w do rob ku Jur ga y -Ju recz ki po zy cja po wi co na
Kos sak -Szczuc kiej. 

Na le y pod kre li za prof. He sk -Kwa nie -
wicz, e Pa ni Dok tor jest wy bit n znaw czy ni y -
cia i twór czo ci au tor ki Nie zna ne go kra ju, cze go
do wo dem s nie tyl ko licz ne pu bli ka cje oraz sta -
ran nie przy go to wa na na spo tka nie pre zen ta cja
mul ti me dial na z bo ga t iko no gra fi, ale rów nie
udzie lo ne w Be ne dyk tyn ce od po wie dzi. A py ta nia
go ci  ks. ab pa D. Zi mo nia, ks. prof. J. Szy mi ka,
prof. A. W grzy niak oraz in nych przy by ych  nie
omi ja y trud nych za gad nie, jak zwiz ki Kos sak
z Wy daw nic twem PAX, po mó wie o an ty se mi tyzm
czy plot ki roz pusz czo nej w cza sach PRL -u przez
me dia, e pi sar ka mia a by se kre tar k Bie ru ta. Jur -
ga a -Ju recz ka w po g bio ny spo sób na wie tli a
wszyst kie pro ble ma tycz ne kwe stie, uka zu jc po -
sta za o y ciel ki „e go ty” ja ko oso by przede
wszyst kim ra tu j cej czo wie ka  i do sow nie:
pod czas woj ny, i w prze no ni: swo imi utwo ra mi
krze wi cy mi wród czy tel ni ków war to ci ogól no -
ludz kie i chrze ci ja skie. 

Na za da ne w Bi blio te ce py ta nie: co po zo sta nie
po Zo fii Kos sak?, s dz, i na le y od po wie -
dzie: jej czo wie cze stwo, g bo ki hu ma nizm,
non kon for mizm oraz wier no etycz nym za sa dom.
Gód te go wszyst kie go od czu wa wspó cze sne
mo de po ko le nie, dla te go war to pod su wa mu lek -
tu ry z do rob ku Kos sak -Szczuc kiej. (KB)

Pa mi ci Nor ber ta Krocz ka

Zbli a si 20. rocz ni ca mier ci pe da go ga
i wspó za o y cie la chó ru „Re so nans con tut ti” z Za -
brza, Nor ber ta Grze go rza Krocz ka. Zna ny z per -
fek cjo ni zmu i da ru wy cho waw cze go, dy ry gent jed -
ne go z naj bar dziej uty tu o wa nych chó rów
ama tor skich w Pol sce, zmar 29 kwiet nia 1994 ro -
ku w Cork (Ir lan dia). 

Nor bert Kro czek by ab sol wen tem Pa stwo wej
Wy szej Szko y Mu zycz nej w Kra ko wie. Po uzy -
ska niu ty tu u ma gi stra sztu ki z po wo dze niem szko -
li mo dzie i do ro sych m.in. w Pa stwo wej Szko -
le Mu zycz nej II stop nia w Gli wi cach. Te go rocz ne
ob cho dy rocz ni cy je go mier ci przy bio r cha rak ter
mu zycz ny. 16 kwiet nia o go dzi nie 18.45 w za brza -
skim ko cie le pw. w. An ny za brzmi „Ein Deut sches
Re qu iem” au tor stwa Jo han ne sa Brahm sa. Wy ko na
je chór „Re so nans con tut ti”, Or kie stra Sym fo nicz -
na Fil har mo nii Za brza skiej pod dy rek cj Sa wo -
mi ra Chrza now skie go oraz so li ci. Msza w in ten -
cji p. Nor ber ta Krocz ka od b dzie si na to miast 26
kwiet nia o godz. 18:00 w ko cie le pw. w. Te re sy
w Za brzu – Mi kul czy cach. (gw)

Ma lar stwo J.-L. Ce ri sier’a
w Mu zeum l skim

Okre la na we Fran cji przy miot ni kiem sin gu lier,
czy li po je dyn czy, oso bli wy, nie spo ty ka ny i szcze -
gól ny, twór czo Je an -Lo uisa Ce ri sie ra go ci
w Mu zeum l skim. Eks po zy cj pre zen tu j c ma -
lar stwo fran cu skie go przed sta wi cie la sztu ki in tu -
icyj nej, któ re go twór czo znaj du je si w zbio rach
naj wa niej szych fran cu skich mu ze ów ko lek cjo nu -
j cych sztu k na iw n mo na ogl da do 4 ma ja
w Ga le rii Sztu ki Po gra ni cza. 

Je an -Lo uis Ce ri sier uro dzi si w 1957 ro ku
w Châte au briant (Fran cja). La ta mo dzie cze
sp dzi w La val i jest to fakt o ty le istot ny, e
w tam tej szym mu zeum znaj du je si bar dzo bo -
ga ta ko lek cja sztu ki na iw nej i tak zwa nej „osob -

nej”, czy li ta kiej, któ r trud no za kwa li fi ko wa,
któ rej trud no nada ja k kol wiek ety kie t. Z wy -
kszta ce nia jest na uczy cie lem j zy ka fran cu skie -
go dla cu dzo ziem ców. W la tach 1989-1992
pra co wa mi dzy in ny mi w Li ceum Fran cu skim
im. René Go scin ny’ego w War sza wie. Miesz ka -
jc w La val, cz sto od wie dza tam tej sze mu -
zeum, za fa scy no wa ny sztu k pierw szych fran -
cu skich pry mi ty wi stów. Zro dzi o to w nim
ch pod j cia wa snych prób ma lar skich.
W 1974 ro ku spo tka si z ma la rzem Ja cqu es’em
Reu me au, któ ry wy war ogrom ny wpyw na je -
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w 2012 no mi no wa ne go do Pasz por tów Po li ty ki w ka -
te go rii sztu ki wi zu al ne. 

 Na Sce nie Ka me ral nej Te atru l skie go od by o
si ko lej ne spo tka nie z cy klu -„Pu der i py” – „Bia as
kon tra De sign” – tym ra zem go ciem Zbi gnie wa
Bia a sa by a Ir ma Ko zi na spe cja li zu j ca si w ba da -
niach nad sztu k no wo cze sn i wspó cze sn, hi sto ri
urba ni sty ki i de si gnem z Gór ne go l ska.

 Dom Kul tu ry w Ryb ni ku -Chwa o wi cach za pra -
sza na dwie wy sta wy fo to gra fii zre ali zo wa nych
na Ukra inie:  An na Nic to Sta nik pt. „Po za ho ry zon tal -
ne” i Uli Strk cykl za ty tu o wa ny „Ukra ina (mój) por -
tret”.

 Mu zeum Gór no l skie w By to miu  przy go to wa -
o spo tka nie, któ re go te ma tem by a twór czo ma lar -
ki An ny Bi li skiej -Boh da no wi czo wej.

 Gli wic cy me lo ma ni mo gli w Pal miar ni Miej skiej
wy su cha re ci ta li for te pia no wych wy bit nych pia ni -

stów z Pol ski, Ukra iny i Ja po nii – De nis Zhda nov,
Grze gorz Niem czuk i Ewa Po boc ka i Rin ko Ko bay -
ashi, któ rzy za pre zen to wa li utwo ry Fry de ry ka Cho -
pi na oraz po wi za ne z ni mi te ma tycz nie dzie a in nych
zna ko mi tych kom po zy to rów.

W dniach 27-28 mar ca w Ka to wi cach mia o miej -
sce wy da rze nie pod na zw „Bar wy zie mi – Ser bia” zor -
ga ni zo wa ne przez MDK „Bo gu ci ce – Za wo dzie” w Ka -
to wi cach, pod pa tro na tem pre zy den ta Ka to wic Pio tra
Uszo ka, rek to ra Uni wer sy te tu l skie go prof. dr.
hab. Wie sa wa Ba ny sia i Kon su la Ho no ro we go Ser -
bii Ran ko To mo vi cia, a w pro gra mie zna la za si pro -
jek cja fil mów E. Ku stu ri cy i S. Go lu bo vi cia, warsz -
ta ty ta ca serb skie go, po kaz fil mu Tu ry stycz nej
Or ga ni za cji Ser bii, wy sta wa fo to gra fii „Nie zna ne
ob li cza Ser bii” oraz pre lek cja i po kaz mul ti me dial ny
„wi ta i oby cza je Ser bii”, in sce ni za cja te atral na, kon -
cert i de gu sta cja po traw serb skich. 

 W cy klu „Mi strzo wie ope ry” In sty tu cja Pro mo -
cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia przy go to wa a
kon cert syn nych arii i du etów z oper Gia co mo Puc -
ci nie go w wy ko na niu Iwo ny So chy (so pran), An ny Wi -
niew skiej -Schop pa (so pran), To ma sza Ku ka (te nor)
i z akom pa nia men tem La ry sy Cza ban (for te pian). 

 W ga le rii „Ate neum” w Ka to wi cach od by si
kon cert z udzia em Ada ma Krze szo wa (wio lon cze la)
przy go to wa ny przez Opium „Si le sia”. 

W cy klu „Mi strzow skie in ter pre ta cje” w Aka de -
mii Mu zycz nej w Ka to wi cach z re ci ta lem wy st pi a
pia nist ka So fya Gu ly ak (Ro sja), któ ra wy ko na a
utwo ry J. S. Ba cha, C. Franc ka, R. Wa gne ra, F. Lisz -
ta, N. Medt ne ra i S. Rach ma ni no wa. 

 Pie ni m.in. I.J. Pa de rew skie go, F. Cho pi na, 
W. Lu to saw skie go oraz hym ny K. Szy ma now skie go
wy ko na a pod czas re ci ta lu w Stu dio Kon cer to wym Pol -
skie go Ra dia Ka to wi ce Ewa Bie gas. 

go wy obra ni i spo sób po strze ga nia wa snej
twór czo ci. 

„Opo wiem Wam o l sku…”

Mu zeum Miej -
skie w Sie mia no -
wi cach l skich
oraz Zwi zek
Pol skich Ar ty -
stów Fo to gra fi -
ków Okrg l ski
by li or ga ni za to -
ra mi wy sta wy 
fo to gra fii: „Opo -
wiem Wam o l -
sku…” au tor stwa
An to nie go Kre -
isa. lsk dla wie -
lu to – zda niem
Kre isa – eg zo -
tycz na, zo o na
i skom pli ko wa na
kra ina, gdzie przy -

szo nam y, cho nie ko niecz nie z na sze go 
wy bo ru.

An to ni Kre is jest czon kiem Zwiz ku Pol -
skich Ar ty stów Fo to gra fi ków, au to rem licz nych
wy staw in dy wi du al nych w kra ju i za gra ni c oraz
uczest ni kiem wie lu wy staw zbio ro wych. 

W set n rocz ni c uro dzin ks. Ja na Ma chy

„Wiek XX – czas m czen ni ków” – pod ta kim ha -
sem w au li Wy dzia u Teo lo gicz ne go U w Ka to wi -
cach od by wa a si se sja na uko wa, przy go to wa na
przez Za kad Teo lo gii Pa try stycz nej i Hi sto rii Ko cio -
a. So wo wstp ne wy go si abp Wik tor Skworc, na -
to miast pre le gen ta mi by li ks dr Adam Ton de ra (po -
j cie m cze stwa w Ko cie le), ks. prof. dr hab.
Hen ryk Misz tal (pro ces ka no ni za cyj ny m czen ni ka
oraz po j cie „in odium fi dei”), o. dr Szcze pan T. Pra -
kie wicz OCD (pod sta wa prze ba cze nia prze la dow -
com). Mo de ra to ra mi se sji by li ks dr Adam Paw lasz -

czyk i ks. prof. dr
hab. Je rzy My -
szor. Dru ga cz
se sji po wi co na
by a ta kim za gad -
nie niom jak stra ty
w sze re gach du -
cho wie stwa die -
ce zji ka to wic kiej
w okre sie dru giej
woj ny wia to wej
(ks. dr Hen ryk Ol -
szar), o ks. Ja nie
Ma sze mó wi ks
dr Da mian Bed -
nar ski, pro ku ra tor

Ewa Koj przed sta wi a te mat na zi stow skie go apa ra -
tu re pre sji na Gór nym l sku pod czas oku pa cji nie -
miec kiej 1939-1945. Powi co no tak e uwa g Hen -
ry ko wi Sa wi ko wi, któ re go he ro icz ne do ko na nia
przed sta wi Mi chal Lu ty ze Sto wa rzy sze nia „Hen -
ryk Sa wik. Pa mie i Dzie o”.

Wyd arze nie m to wa rzy sz cy m se sji by a wy sta -
wa przy go to wa na przez Mu zeum w Cho rzo wie
oraz Wy dzia Teo lo gicz ny Uni wer sy te tu l skie -
go pt. „y cze niem mo im by o pra co wa dla Nie -
go...” z oka zji set nej rocz ni cy uro dzin ks. Ja na Ma -
chy. Pa tro nat ho no ro wy nad wy sta w ob j li ks. abp
Wik tor Skworc Me tro po li ta Ka to wic ki i An drzej
Ko ta la pre zy dent Mia sta Cho rzów. 

„Lu dzie z me ta lu”

W MDK „Po u dnie”  w Ka to wi cach-Pio tro wi -
cach go ci a wy sta wa „Lu dzie z me ta lu” pre zen tu -
j ca pra ce ab sol wen tów i stu den tów Pra cow ni
Wkl so dru ku prof. Ja n Szma tlo cha z Aka de mii
Sztuk Pik nych w Ka to wi cach. Swój szcze gól ny wi -
ze ru nek Pra cow nia za wdzi cza kil ku dzie si cio let -
niej tra dy cji oraz wy jt ko we mu gro nu pro fe so rów
i wy ka dow ców. Wie lu stu den tów i ab sol wen tów
Pra cow ni osi gn o suk ce sy. Moc na gród i wy ró -
nie jest zwi za ny z udzia em stu den tów i ab sol wen -
tów pra cow ni w kra jo wych i mi dzy na ro do wych
prze gl dach gra fi ki, do wo dzc, e gra fi ka l ska nie
po rzu ca jc tra dy cji sku tecz nie po dej mu je dia log
z tym, co ak tu al ne w gra fi ce wia to wej. 

„Afry ka ska przy go da” w Ate neum

Spek takl „Afry ka ska przy go da” przy go to -
wa ny przez l ski Te atr Lal ki i Ak to ra „Ate neum”,
któ rej twór ca mi s Ma rio la Fa jak -So mi ska i Ja -
nusz So mi ski (sce na riusz i re y se ria), Jo lan ta
Brej dak (sce no gra fia) oraz Pa we Du dzik (mu zy -
ka) prze zna czo ny jest dla naj mod szych wi dzów. 

Przed sta wie nie dla dzie ci od 1 do 4 lat (mo g
w nim jed nak uczest ni czy na wet 6-mie sicz ne ma -
lusz ki), to pro sta hi sto ria o ma ym chop cu, któ -
ry we nie prze no si si ze swo je go po ko ju do ba -
nio wej Afry ki i prze y wa tam za baw ne przy go dy
w to wa rzy stwie eg zo tycz nych zwie rzt – so nia,
y ra fy, ze bry czy hi po po ta ma. 

W „Afry ka skiej przy go dzie” wy st pu j: Ka -
ta rzy na Ku de rew ska, Kry sty na No wi ska i Be ata
Za wi lak.

„Ho mo ge mi ni” Ma rii li wy 
w Ga le rii „Ka to wi ce”

W Ga le rii „Ka to wi ce” Zwiz ku Pol skich Ar ty -
stów Fo to gra fi ków mo na by o zo ba czy wy sta -

w fo to gra fii Ma rii li wy pt. „Ho mo ge mi ni”. Wy -
sta wa  jest otwar tym pro jek tem so cjo lo gicz nym.

Au tor ka fo to gra fu je bli ni ta w ich po ko jach, by
cy klicz nie, co kil ka lat wra ca do nich z apa ra tem
i re je stro wa zmia ny w ich fi zycz no ci i oto cze -
niu. Pro jekt roz po cz to w 2011 ro ku.

Ma ria li wa jest ar ty st fo to gra fi kiem (czo nek
Zwiz ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków), ab sol -
went k In sty tu tu Twór czej Fo to gra fii (Ul w Opa -
vie) i ódz kiej „Fil mów ki”. Jest te wy ka dow c
w red nich szko ach fo to gra ficz nych. Zaj mu je si
wie lo ma dzie dzi na mi fo to gra fii ale naj cht niej por -
tre tem, ak tem, mar tw na tu r. Wa niej sze wy sta -
wy in dy wi du al ne to: „Dziec ko”, „Wi zje” (mar twa
na tu ra w uj ciu kre acyj nym), „Pa nop ti cum” (zde -
rze nie wia ta ko biet i m czyzn, po ko le nia lu dzi
mo dych i star szych), „One, oni”, „Re la cje” (mi -
dzy ludz kie zwiz ki uczu cio we), „Je stem!” (pro -
jekt so cjo lo gicz ny do ty cz cy miesz ka ców Do mu
Po mo cy Spo ecz nej), „Ma pa cia a” (akt).

90. uro dzi ny Je rze go Lew czy skie go

Au tor bo daj naj syn niej sze go zdj cia wspó cze -
snej fo to gra fii na l sku – wy bit ny ar ty sta fo to -
gra fik ob cho dzi 90. uro dzi ny! 

Fo to gra fo wa nie wie -
le zna czy o dla Lew -
czy skie go od wcze -
snej mo do ci, kie dy to
na ro dzin nej Lu belsz -
czy nie, do ku men towa
to, co dziao si w miej -
sco wych spo ecz no -
ciach, hi sto ri i oby -
cza jo wo. Z cza sem
za in te re so wa nia fo to -
gra fi prze ro dzi y si
w two rze nie kon cep cji
ar ty stycz nych zwi za -
nych z no wo cze sny mi nur ta mi w sztu ce eu ro pej skiej.
Czer pa z te go wia ta in spi ra cje ar ty stycz ne, re ago -
wa na ów cze sne mo dy i zja wi ska, eks pe ry men to -
wa z ma te ri fo to gra ficz n. Prze omowym wy da -
rze niem by o spo tka nie ze Zdzi sa wem Bek si skim
i Bro ni sa wem Schlab sem. To spo tka nie okre la no
mia nem zja wi ska w fo to gra fii pol skiej – w sztu ce
pol skiej w ogó le. 

Od 1958 ro ku jest
czon kiem Zwiz ku
Pol skich Ar ty stów
Fo to gra fi ków. Jest
lau re atem wie lu na -
gród i wy ró nie
na pre sti o wych fe -
sti wa lach i kon kur -
sach fo to gra fii wia -
to wej. Na le y do
czo ów ki pol skich
fo to gra fi ków, któ -
rzy ukszta to wa li
no w fo to gra fi,
spe cy ficz ne po strze -
ga nie czo wie ka po -
przez kadr fo to gra -
ficz ny. 

By czo o wym przed sta wi cie lem Ka to wic -
kie go Un der gro un du, a fo to gra fia pt. „Nie zna-
ny” z 1959 sta a si jed nym z sym bo li te go 
cza su. 

Do naj syn niej szych cy kli fo to gra ficz nych na -
le y m.in. „Ar che olo gia fo to gra fii”, któ re mu po -
wi ci wie le lat twór cze go y cia. 

Jest tak e teo re ty kiem fo to gra fii, wie le pu -
bli ku je. Jest au to rem „An to lo gii pol skiej fo to -
gra fii”. 
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An to ni Kre is, „l skie ma -
don ny” 

Lew czy ski, „Nie zna ny”, 1959
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 Pod czas VII Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Ta -
necz ne go „Ró a 2014” w Miej skim Do mu Kul -
tu ry wy st pi o w so sno wiec kim Ka zi mie rzu 83
ze spo y (1162 tan ce rzy i tan ce rek), 55 tre ne rów,
w ró nych ka te go riach wie ko wych, uczest ni cy re -
pre zen to wa li 33 mia sta z kil ku wo je wództw.

 8 mar ca w Klu bie im. J. Kie pu ry w So snow -
cu (w Ener ge tycz nym Cen trum Kul tu ry) z oka zji
Dnia Ko biet od by si kon cert w wy ko na niu Grze -
go rza Maj zla z udzia em Ire ne usza Kro sne go.

 13 mar ca w Ener ge tycz nym Cen trum Kul -
tu ry w So snow cu pod czas Week en du Kul tu ry Ir -
landz kiej od by si kon cert ze spo u Da nar, jed -

nej naj cie kaw szych pol skich grup wy ko nu j cych
mu zy k cel tyc k, 15 mar ca wy st pi a le gen dar -
na Gru pa Car ran tu ohill. 

 Ze spó „Re zer wat” wy st pi 15 mar ca
w klu bie 2Do ors w So snow cu.

 31 mar ca w Ener ge tycz nym Cen trum Kul -
tu ry w So snow cu kon cer to wa a l ska Or kie stra
Ka me ral na, w pro gra mie zna la zo si „Sie dem
Ostat nich Sów Chry stu sa” Jo se fa Hayd na.

 29 mar ca w Zam ku Sie lec kim w So snow -
cu otwar ta zo sta a wy sta wa za ty tu o wa na „Tra -
dy cje Zmar twych wsta nia”, to wa rzy sz jej warsz -
ta ty dla dzie ci pt. „Wiel ka noc ny ko szy czek”.

Au gust Hlond w Cze la dzi

24 mar ca w Ga le rii Sztu ki Wspó cze snej
„Elek trow nia” mia miej sce Wie czór Au gu sta
Hlon da, pod czas któ re go za pre zen to wa no wy -
sta w po wi co n pry ma so wi ze l ska. y cie
i pra ca dusz pa ster ska pry ma sa zo sta o po ka za -
ne na kil ku na stu plan szach za wie ra j cych in -
te re su j ce ma te ria y, licz ne ar chi wal ne fo to gra -
fie i do ku men ty. Wy sta wie to wa rzy szy ka ta log
opra co wa ny przez An drze ja Dro go nia i u ka -
sza Ko bie l z ka to wic kie go IPN -u. Wy sta wa by -
a zna ko mi tym uzu pe nie niem spo tka nia au tor -
skie go, pod czas któ re go Cze saw Rysz ka
pre zen to wa swo j naj now sz ksi k po wi -
co n po sta ci pry ma sa ze l ska. Zna ny pu bli -
cy sta i au tor po nad 60 ksi ek, za in te re so wa -
ny gów nie hi sto ri Ko cio a mó wi o Au gu cie
Hlon dzie przy bli a jc je go dom ro dzin ny, do -
ko na nia, tak e wy jt ko w oso bo wo i zna cze -
nie tak e dla wspó cze sne go Po la ka. Spo tka nie
pro wa dzi a Ewa Am bro y, dy rek tor ka Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej i opie kun me ry to rycz ny
GSW „Elek trow nia”. 

„Ko rze niec” w TVP Kul tu ra

1 kwiet nia w ra mach Te atru Te le wi zji na an -
te nie TVP Kul tu ra za go ci so sno wiec ki „Ko rze -
niec”. Spek takl, któ ry po wsta na pod sta wie ksi -
ki Zbi gnie wa Bia a sa, w ada pta cji To ma sza
pie wa ka, wy re y se ro wa ny przez Re mi giu sza
Brzy ka od pre mie ry w ma ju 2012 r. zdo by ju
wie le pre sti o wych na gród. Przy po mnij my tyl -
ko nie któ re: ty tu naj lep sze go spek ta klu w 45.
edy cji „Zo tych Ma sek” i Zo ta Ma ska za naj lep -
sz ro l ko bie c dla Edy ty Osto jak (Es ter Paw -
ner), na gro d gów n dla R. Brzy ka za re y se -
ri na Fe sti wa lu Dra ma tur gii Wspó cze snej
„Rze czy wi sto przed sta wio na” Za brze 2012
i na gro d ak tor sk dla Agniesz ki Bie kow -
skiej, na gro d za mu zy k ory gi nal n dla Jac ka
Grud nia na Mi dzy na ro do wym Fe sti wa lu Te -
atral nym Bo ska Ko me dia w Kra ko wie, gów n
na gro d – Fa na be ria Pu blicz no ci na Wa brzy -
skich Fa na be riach Te atral nych 2012. Spek takl
w no wej od so nie, wpraw dzie znacz nie skró co -
ny do po trzeb te le wi zji obej rze wic mo gli wszy -
scy te atro ma ni. By o war to! 

Ra tu nek dla za byt ko we go ko cio a 

Smut kiem na pa wa wi dok pik ne go, ale po -
pa da j ce go w co raz wik sz ru in za byt ko we -
go ko cio a pw. w. Trój cy w B dzi nie. S siedz -
two od no wio ne go trak tu zam ko we go ujaw ni o

sy pi ce si w wi ty ni ka mie nie, pk ni cia
i szcze li ny w cia nach, nie szczel ny dach. Za byt -
ko wy XIV -wiecz ny ko ció do cze ka si prac re -
mon to wych. Pa ra fii uda o si wy wal czy od szko -
do wa nie z ty tu u szkód gór ni czych. Pierw szy etap
prac zo sta nie za ko czo ny pod ko niec ma ja. Jak
przy sta o na po rzd ny re mont w pierw szej ko -
lej no ci zo sta y za bez pie czo ne fun da men ty
dzi ki sta bi li za cji pod o a, któ ra po le ga a na wy -
ko na niu spe cjal nych od wier tów in iek cyj nych
w ob r bie cian fun da men to wych bry y ko cio -
a. W na stp nej ko lej no ci zo sta n za bez pie czo -
ne cia ny wi ty ni i od no wio ne wn trze. 

„Mul ti kul ti” Ire ne usza Wal cza ka

28 mar ca w Ga le rii Extra va gan ce w So sno -
wiec kim Cen trum Sztu ki od by si wer ni sa ma -
lar stwa Ire ne usza Wal cza ka, za ty tu o wa nej
„Mul ti kul ti”. Ar ty sta uro dzi si w 1961 ro ku
w wid ni cy, jest ab sol wen tem Aka de mii Sztuk
Pik nych w Kra ko wie, Wy dzia u Gra fi ki w Ka -
to wi cach. Dy plom z wy ró nie niem uzy ska
w 1988 ro ku w Pra cow ni Gra fi ki Warsz ta to wej
prof. Sta ni sa wa Klu ski, Pra cow ni Ma lar stwa
i Ry sun ku prof. Jac ka Ry ka y oraz z pro jek to -
wa nia u prof. To ma sza Ju ry. Dwu krot nie otrzy -
ma sty pen dium: Mi ni ster stwa Kul tu ry i Sztu -
ki (1988) oraz The Pol lock -Kra sner Fo uda tion
No wy Jork, USA (1993). W 1988 ro ku roz po -
cz pra c ja ko pe da gog w ma cie rzy stej uczel -
ni w Pra cow ni Ma lar stwa i Ry sun ku prof.
A.S. Ko wal skie go. W swo jej twór czo ci Ire ne -
usz Wal czak z wa ci w so bie prze ni kli wo ci
przy wo u je ele men ty na szej to sa mo ci kul tu -
ro wej: hi sto rie do brze zna ne oraz zja wi ska pe -
ry fe ryj ne, funk cjo nu j ce w wia do mo ci ja ko
to do nio lej szych zda rze. 

Dzie pa mi ci bi sku pa
Ada ma mi giel skie go

25 mar ca, w 22 rocz ni c mia no wa nia przez pa -
pie a Ja na Paw a II bi sku pa Ada ma mi giel skie -
go bi sku pem die ce zjal nym no wo utwo rzo nej die -
ce zji so sno wiec kiej w Mu zeum Za g bia
w B dzi nie od by si „Dzie pa mi ci bi sku pa
Ada ma mi giel skie go”. B dzin bli ski by ser cu
bi sku pa. Je go de cy zj w 1997 r. zo sta o ery go -
wa ne sank tu arium Pol skiej Gol go ty Wscho du
przy ko cie le pa ra fial nym NMP w B dzi nie,
pierw szej w Pol sce wi ty ni – po mni ka mar ty -
ro lo gii Po la ków na Wscho dzie. Rów nie z ini -
cja ty wy bi sku pa, po bli sko 19 la tach od po wsta -
nia die ce zji so sno wiec kiej, w 2011 ro ku
w B dzi nie, zo sta otwar ty Dom w. Jó ze fa, któ -
ry za pew nia miesz ka nie i opie k ksi om eme -
ry tom i ren ci stom so sno wiec kiej die ce zji. Uro -
czy sto ciom to wa rzy szy a wy sta wa. W Pa a cu
Mie ro szew skich za pre zen to wa no pa mit ki zwi -
za ne z ksi dzem bi sku pem, prze cho wy wa ne
w Do mu w. Jó ze fa, m.in. zdj cia z cza sów mo -
do ci, na kry cia go wy – piu sk i bi ret, fu te ra
na mi tr, mu cet, su tan n a tak e stu , któ r bi -
skup mia na so bie pod czas wi zy ty Ja na Paw -
a II w So snow cu w 1999 ro ku. Z kon cer tem mu -
zy ki po wa nej wy st pi Kwar tet Dell’ar te i chór
Sar ma tia Ars Ben dzi nen sis.
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Lau re aci Zo tych Ma sek
w So snow cu

24 mar ca Te atr Za g bia „p ka
w szwach” (co ostat nio Te atro wi we szo ju
w na wyk). Tym ra zem tu my ci gn a 46.
edy cja Na gród Ar ty stycz nych „Zo te Ma -
ski”. Zgod nie bo wiem z tra dy cj, go spo da -
rzem uro czy sto ci jest te atr, w któ rym zre -
ali zo wa no naj lep szy spek takl a w 2012
nie po dziel nie trium fo wa „Ko rze niec”.
Szcz li wie twór cy ga li zre zy gno wa li ze
szcze gó o wych pre zen ta cji wszyst kich no -
mi no wa nych. Uchro ni o to od zbd nych du -
yzn, co nie ste ty wie lo krot nie na „Ma -
skach” si zda rza o. Naj lep si (a prze cie
tyl ko ta cy s no mi no wa ni) do sko na le s
wszyst kim zna ni. Nie by o wic zie wa nia, nie
by o po mru ków na wi dow ni. W na strój do -
nio se go wi ta wpra wi pu blicz no kon -
cert ukra i skiej For ma cji Wo kal nej Ter cja
Pi kar dyj ska. pie wa cy -dy ry gen ci (ze spó
two rzy sze ciu ab sol wen tów Wy dzia u Dy -
ry gen tu ry Kon ser wa to rium we Lwo wie)
z a two ci wci gn li pu blicz no do wspól -
ne go mu zy ko wa nia. By o ra do nie, na -
stro jo wo, by o te i wzru sza j co, kie dy ze
sce ny po py n y echa nie daw nych wy da rze
na Maj da nie. Przy po e gna niu nie mo go si
wic oby bez stan ding ova tion. Nic wic
dziw ne go, e wr cze nie na gród mu sia o po -
cze ka, kil ka na cie mi nut na „za pa nie
od de chu” by o nie zbd ne. Po prze rwie
emo cji nie za bra ko, mo na wpraw dzie
do mnie my wa, e nikt nie zna lau re atów,
ale pew no ci nie mam, wszak zna mie ni t
wik szo pu blicz no ci sta no wi li naj lep si
ak to rzy, a ci wia do mo wszyst ko za gra j, có
to dla nich zdzi wie nie… „Pi ta stro na
wia ta” Ka zi mie rza Kut za w re y se rii Ro -
ber ta Ta lar czy ka zo sta a uzna na za naj lep -
szy spek takl 2013 ro ku. De cy zja ta nie zdzi -
wi a ni ko go, ju po pre mie rze wia do mo by o,
e to hit! Nie za sko czy o wic „zo to” dla
Ro ber ta Ta lar czy ka (za re y se ri) ani dla
Da riu sza Choj nac kie go (za naj lep sz ro l
m sk, tak e za ro l Ran dle McMur phy’ego
w spek ta klu „Lot nad ku ku czym gniaz -
dem”). W wo je wódz twie opol skim trium fo -
wa spek takl pt. „Mor ri son/mier ci syn”, wy -
re y se ro wa ny przez Paw a Pas si nie go
w Te atrze Lal ki i Ak to ra imie nia Aloj ze go
Smol ki. Przed sta wie nie zo sta o uho no ro wa -
ne w 4 z 5 ka te go rii. Szko da, e tak nie licz -
nie zja wi a si eki pa z Opolsz czy zny. Mo -
e w przy szo ci dla po  czo nych ga li
na le a o by po szu ka wik szych obiek tów?
Na du e bra wa za su y li pro wa dz cy Ma -
go rza ta Sa dow ska i Grze gorz Kwas – zro -
bi li to spraw nie, dow cip nie, bez zbd nych
du yzn. Naj lep sza pol ska sce no graf ka nie -
zrów na na Bar ba ra Ptak (Zo ta Ma ska
za ko stiu my do spek ta klu „Noc w We ne cji”
w re y se rii M. Sa wi skie go w Gli wic kim Te -
atrze Mu zycz nym w Gli wi cach) tak ule ga
emo cjom, e za pro si a na sce n dwóch dy -
rek to rów Win cen te go Gra bar czy ka (by e go
dy rek to ra Te atru No we go w Za brzu) i Paw -
a Ga ba r (dy rek to ra Gli wic kie go Te atru
Mu zycz ne go). Obaj pa no wie na „G” w to -
wa rzy stwie wy twor nej da my czu li si zna -
ko mi cie a pu blicz no to wa rzy sk „pe re -
k” na gro dzi a so wi ty mi okla ska mi.
Go spo da rze po ubie go rocz nym desz czu na -
gród mu sie li si za do wo li jed nym „zo -
tem” – dla Paw a Wa lic kie go za sce no gra -
fi do „Bo bicz ka” H. Le vi na w re. . Ko sa.
W przy szym ro ku cze ka my oczy wi cie
na wi cej. 

MA RIA SZTU KA
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Wi zy ta akwi zy to rów

W lu tym czwór ka pra cow ni ków Za ka du
Pro jek to wa nia Gra ficz ne go In sty tu tu Sztu ki
Wy dzia u Ar ty stycz ne go U w Cie szy -
nie – prof. Jó zef Ho ard, dr hab. u kasz Kli,
dr hab. Se ba stian Ku bi ca i dr Mar cin Urba -
czyk – pre zen to wa a swe pla ka ty na wy sta wie
„Ca nvas sers of me ta phors” w ber li skiej Pi -
ga sus Po lish Po ster Gal le ry, któ rej wa ci ciel -
k jest Jo an na Bed nar ska. – To s mo dzi, bar -
dzo zdol ni lu dzie. Wy sta wia j na ca ym wie -
cie, ma j wy ka dy od Chi le a po Ostra -
w – twier dzi o swych wspó pra cow ni kach
prof. Jó zef Ho ard. – Ja na to miast ro bi ta kie
pla ka ty, e do ko ca nie wiem, co na nich
jest – wy zna je ta jem ni czo pro fe sor, któ ry po -
su gu je si skró ta mi po etyc ki mi, zresz t nie
tyl ko w pla ka cie, lecz rów nie ma lar -
stwie. –  czy nas kil ka istot nych spraw – po -
wia da u kasz Kli. Ra zem pra cu je my, ra zem
dys ku tu je my o pro jek to wa niu gra ficz nym,
a spe cjal nie – o pla ka cie. Wszy scy czte rej pro -
jek tu je my pla ka ty. Ka dy z nas ro bi to ina czej,
ale wszy scy uy wa my me ta fo ry ja ko rod ka
ko mu ni ka cji wi zu al nej, nie na chal nej. Nie
uy wa my tych sa mych me ta for, cza sem uy -
wa my po dob nych. Z me ta fo ra mi jest jak
z pre zer wa ty wa mi: we czte rech nie da si uy
jed nej… To zna czy – da si, ale nie sku tecz -
nie. I jesz cze jed no – je ste my nie ustan nie
w dro dze. My, akwi zy to rzy me ta for – wy zna -
je u kasz Kli. W lu tym i mar cu pla ka ty Jó -
ze fa Ho ar da mo na by o rów nie zo ba czy
na wy sta wie w Ga le rii Aka de mic kiej ATH
w Biel sku -Bia ej, któ rej ku ra to rem jest prof.
Er nest Za wa da. 

Wra ca my po swo ich…

„Po win ni my wra ca po swo ich” – zgru -
po wa nie par ty zanc kie NSZ „Bart ka”
1945–1947” to ty tu wy sta wy, któ r 25 mar -
ca otwar to w Mu zeum Re gio nal nym im. ks.
Zyg mun ta Bu ba ka w Be stwi nie. Jej au to rem
jest Bog dan ci but, a kon sul tan tem dr Da riusz
W grzyn z ka to wic kie go IPN. Eks po zy cj za -
pro jek to wa y gra ficz nie Ma go rza ta Ba ca -ci -
but i An na Waj da. Wy sta wa to cz pro jek -
tu ba daw cze go „Po win ni my wra ca po swo -
ich”. Za mia rem jej or ga ni za to rów ze Sto wa -
rzy sze nia Po ko le nie jest za ch ta miesz ka -
ców Be ski dów do ro dzin nych wspo mnie
i wspól ne go do ku men to wa nia lo sów o nie -
rzy ze zgru po wa nia „Bart ka”. Or ga ni za to rzy
pra gn, aby po tom ko wie „o nie rzy wy kl -
tych” zga sza li si do IPN z no wy mi wia do -
mo cia mi i wspo mnie nia mi o par ty zan tach.
Li sta czon ków tej or ga ni za cji wol no cio wej
i po mor do wa nych przez si y ko mu ni stycz ne
jest ci gle otwar ta. Jak stwier dzi pod czas
wer ni sa u au tor wy sta wy Bog dan ci but,
w Be stwi nie los od dzia ów par ty zanc kich
ogni sku je si jak w so czew ce. Tu bo wiem
m.in. po wsta y i tu zo sta y zdra dzo ne! 

Ko men tarz PRL -u

Do 6 kwiet nia po trwa re tro spek tyw na wy -
sta wa twór czo ci fo to gra ficz nej An drze ja Ba -
tu ry w Ga le rii Biel skiej BWA. Eks po zy cja
przed sta wia za rów no zna ne z ró nych cza so -
pism pra ce au to ra, jak i fo to gra fie do td nie pu -
bli ko wa ne – w su mie ok. 200 zdj so cjo lo gicz -
nych i re por ter skich. – Wy sta wa jest ko men -
ta rzem tych 50 lat, któ re prze y em ja ko do ro -
sy czo wiek w Pol sce. To nie jest ko men tarz
obiek tyw ny, gdy nie tyl ko tak wy gl da a
Pol ska. Uwia do mi em so bie, e to, co ro bi em,
to mój re wan za lu kro wa ny, wy ga dzo ny
ob raz rze czy wi sto ci z ofi cjal nych me diów. Na -
wet mi do go wy nie przy cho dzi o, e wie le
z tych zdj uka e si w pra sie. Wik szo zdj
ro bi em do szu fla dy. Fo to gra fo wa em to, prze -
ciw ko cze mu pro te sto wa em. Dla te go ta wy -
sta wa jest dla mnie tak wa na – po wie dzia
7 mar ca pod czas wer ni sa u An drzej Ba tu ro. 
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Dzie ci z bal ko nu
Eme ry to wa na na uczy ciel ka z Boch ni Ele ono -

ra Chmie lar ska, prze cho dzc uli c, usy sza a
krzyk dziec ka sto j ce go na bal ko nie: – Ra tuj cie.
Za raz zje dz mnie po two ry z te le wi zji. Ma ma po -
sza do ap te ki, a ja si bo j! Ra tuj cie mnie! – Ja -
kie po two ry? – za py ta a na uczy ciel ka. – No, te
po two ry z ba jek! – To otwórz drzwi. – Nie mo -
g, bo zje dz mnie po two ry. W ko cu na uczy ciel -
ka po bie ga po ma m i po two ry chop ca nie zja -
dy. Po iry to wa na Ele ono ra Chmie lar ska po sta -
no wi a jed nak co zro bi, e by dzie ci nie ba y si
po two rów z te le wi zyj nych ba jek. Jej dzie ci
i wnu ki wy cho wy wa y si na po zba wio nych agre -
sji i in nych po twor no ci baj kach z biel skie go Stu -
dia Fil mów Ry sun ko wych. Za pra gn a wic za -
o y w pol skich szko ach Klu by Mi o ni ków Bol -
ka i Lol ka. 

Z tym po my sem po sza do Ze spo u Szkó nr 5
w Boch ni. Za rów no dyr. Ewa Gar dziel, na uczy -
cie le, jak i ro dzi ce od nie li si do po my su z en -
tu zja zmem. W ci gu pa ru ty go dni po wo a no
pierw szy klub. Spra w za in te re so wa no fil mo we -
go Lol ka – Ro ma na Neh re bec kie go, sy na Wa -
dy sa wa Neh re bec kie go, po my so daw cy se ria -
lu o sym pa tycz nych urwi sach, oraz Iza be l Thiel,
cór k zmar e go ostat nio ry sow ni ka SFR Ma ria -
na Wan to y. Iza be la Thiel do star czy a bo che -
skim dzie ciom wie le prac oj ca, a Ro man Neh -
re bec ki mnó stwo ma te ria ów i dzie pla stycz nych,
któ re – w licz bie ok. 3500 – spy n y do Biel ska -
-Bia ej od dzie ci z ca e go wia ta w cza sie ubie -
go rocz nych kon kur sów z oka zji 50. rocz ni cy
pierw szej pro jek cji fil mów z Bol kiem i Lol kiem.
S na wet pra ce z Ka ta ru, Ne pa lu, Ja po nii,
Hong -Kon gu, In dii, USA, Au stra lii. To masz
Ga wor i Lech Ko twicz, któ rzy or ga ni zo wa li
wy sta w w biel skim MDK, cht nie po dzie li li si
z dzie mi kon kur so wym do rob kiem.
Nb. 1 kwiet nia w biel skim Sa lo nie Sztuk Roz ma -
itych „Ba zy li szek” od by si wer ni sa prac na -
gro dzo nych pod czas ju bi le uszo we go kon kur su
Bol ka i Lol ka. W mia r roz wo ju Klu bów Mi o -
ni ków Bol ka i Lol ka Ro man Neh re bec ki b dzie
prze ka zy wa pra ce ko lej nym klu bom.

– Ma rian Wan to a wspó pra co wa z wie lo ma
gru pa mi dzie ci, gdy ko cha Bol ka, Lol ka, Rek -
sia i in nych bo ha te rów kre skó wek SFR. Dzie ci
z Boch ni od wdzi czy y mu si, nie ste ty ju po -
miert nie Or de rem B kit nej Nie za po mi naj ki, któ -
ry ode bra a cór ka. Na te re nie Boch ni uczest ni -
czy li my ostat nio wraz z Iza be l Thiel we wspa -
nia ych uro czy sto ciach otwar cia Klu bów Mi o -
ni ków Bol ka i Lol ka z udzia em wadz mia sta
i gmi ny oraz wadz owia to wych. Klu by po wsta -
y nie tyl ko w Boch ni, ale i w ta kich miej sco wo -
ciach jak Po gwiz dów, D bro wi ca, Nie szko wi -
ce. Dzie ci za pie wa y spe cjal nie uo o ny hymn
Bol ka i Lol ka. Ode gra y scen ki z Bol kiem, Lol -
kiem i To l. W ZSG w Po gwiz do wie wiet nie zin -
sce ni zo wa y w spo sób pan to mi micz ny je den z od -
cin ków se ria lu. Ob da ro wa y nas wiel kim tor tem
z bo ha te ra mi kre skó wek. Pa ni Chmie lar ska, pa -
ni Thiel i ja otrzy ma li my ho no ro we czon ko stwo
Klu bów Mi o ni ków Bol ka i Lol ka. Po tym, co
zo ba czy li my w Boch ni i jej oko li cach, to dla nas
na praw d wiel ki za szczyt – opo wia da Ro man
Neh re bec ki. 

Syn Wa dy sa wa Neh re bec kie go otrzy ma
od dzie ci z D bro wi cy chleb z na pi sem: „Na dal -
sz dro g Bol ka i Lol ka w ich przy go dach
po wie cie!” Ce lem klu bów jest bo wiem wspar -
cie ani ma cji pol skiej, aby przy wró ci a pro duk -
cj wiet nych fil mów, nie tyl ko z Bol kiem i Lol -
kiem, ale i in ny mi bo ha te ra mi, któ rzy b d znów
do star cza pol skim dzie ciom ra do ci, a nie prze -
ra a je, jak to si w wie lu przy pad kach dzie -
je w na szych prze sik ni tych prze mo c cza sach.
Dzie ci z Boch ni i oko li cy ma rz, aby klu by po -
wsta y w ka dej pol skiej szko le, a przede
wszyst kim, aby znów dziel ni, po zy tyw ni bo ha -
te ro wie za lud nia li cie ki wia ta w fil mach ani -
mo wa nych, al bo wiem Ko zio ek Ma to ek, Rek -
sio, Mi Usza tek, a na wet Smok Wa wel ski nie
wy ga nia j dzie ci na bal kon. 

JAN PI CHE TA

Fo
t. 

K
rz

ys
z t

of
 M

or
 ci

 ne
k

Akwi zy to rzy me ta for – pla kat ber li skiej wy sta -
wy au tor stwa Jó ze fa Ho ar da

Dy rek tor ka Ga le rii Biel skiej BWA Aga ta Smal -
cerz i An drzej Ba tu ro pod czas wer ni sa u. 

 6 mar ca w Ksi ni cy Be skidz kiej Ju liusz
W tro ba z Ru dzi cy pro mo wa ko lej n sw
ksi k „Po skarb z bu so l so ca”. 

 Od 7 mar ca do 30 kwiet nia w Ga le rii
„Strzel ni ca” na Zam ku Su kow skich po trwa wy -
sta wa pn. „Ko bie ta zmien n jest…” ma lar stwa
Po li Min ster (Ma rze ny Na li waj ko). 

 W mar cu uka za a si ksi ka Mag da le ny
Le gend „Z no ta tek po ciem ku” o te atrach
i y ciu te atral nym Biel ska -Bia ej po 1989 r. 

 14 mar ca na de skach Te atru Pol skie go pre -
mie ro wy spek takl mu si ca lu „Zor ba” z li bret tem
Jo se pha Ste ina i tek sta mi pio se nek Fre da Eb ba
do mu zy ki Joh na Kan de ra wy sta wi re. Wi told
Ma zur kie wicz. 

 Od 18 do 20 mar ca w Ga le rii Biel skiej BWA
od by wa y si pro jek cje XXII Eu ro pej skie go
Fe sti wa lu Fil mo we go Eu ro shorts 2013. 

 W mar cu wy cho wan ko wie ar tyst ki i pe da -
gog Ka ta rzy ny a czek z gru py Wa lor eks po no -

wa li swo je pra ce w Do mu Kul tu ry im. Wik to rii
Ku bisz w Biel sku -Bia ej. 

 Od 15 do 30 mar ca w May ak Art Ho use
w Biel sku -Bia ej ce ra mi k i bi u te ri ar ty -
stycz n z mas po li me ro wych wy sta wia a Ja gna
Bi rec ka. 

 Pre mie ro wy spek takl wi do wi ska mu zycz -
ne go wg Wil lia ma Thac ke raya „Pier cie i ró -
a” w re. Paw a Aigne ra wy sta wi li 21 mar ca ar -
ty ci TL Ba nia lu ka. 

 Pla ka ty pt. „Wy sta wa WST – Struk tu ry wi -
zu al ne” To ma sza J drzej ki i „Jazz is Pa ris” Iwo -
ny Ci chy z In sty tu tu Sztu ki cie szy skie go Wy -
dzia u Ar ty stycz ne go U za kwa li fi ko wa no
do udzia u w Hong -Kong In ter na tio anl Po ster
Trien nial 2014. 

 Biel ski ar ty sta Ar tur Pier ci ski dwu -
krot nie w mar cu pre zen to wa w biel skich pla ców -
kach kul tu ry mo no dram we dle tek stu Wie nie dik -
ta Je ro fie je wa „Mo skwa Pie tusz ki”. 
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 Za gra li – Kli ma ty: Mar ty na Ja ku bo wicz
wraz z ze spo em o na Lo ta, Ma rek Dy jak;
klub Ru ra: Da wid Pod sia do, Ma ria Pe szek; Fil -
har mo nia: Ma rek To rzew ski z ze spo em, Ani ta
Lip nic ka, Piotr Polk; Te atr from Po land: Ga -
-Ga/Zie lo ne ab ki,  ki an, Per ci val, Ha ba kuk;
Iro nia: Eska la cja, Fa bry ka Ko ci, Sa cro z Ar gen -
ty ny; Mu zeum Mo net i Me da li Ja na Paw a II:
Jó zef Skrzek.

 W Fil har mo nii wy st pi li dy plo man ci Ze spo -
u Szkó Mu zycz nych w Cz sto cho wie – Mag da -
le na Pa ster nak (for te pian), Ja cek Pod gór ski
(wio lon cze la), Ka mil Pod lej ski (klar net), Ada
Ster czew ska (skrzyp ce). Or kie str po pro wa dzi
Ta de usz Chmiel.

 Wy sta wy: 39. Ple ner Ma lar ski Ju raj ska je -
sie 2013 w MGS -ie, Bo skie Rio fo to gra fie
Krzysz to fa Mu skal skie go, Cypr 2013 w ART -Fo -
to w ROK -u, Li to gra fia 3 w CPM -e, pre zen ta cja
prac stu den tów prof. Kry sty ny Szwaj kow skiej.

 Re ci tal Mi cha a Ba jo ra w Te atrze im.
Ada ma Mic kie wi cza Mo je po dró e.

 Chór Fil har mo nii Cz sto chow skiej „Col -
le gium Can to rum” Ja nu sza Sia dla ka za pro si
na kon cert Pol ska li ry ka chó ral na.

 W Miej skim Do mu Kul tu ry oraz Mu zeum
Mo net i Me da li Ja na Paw a II od by si Prze gld
Fil mów Do ku men tal nych Nie po praw nie Praw -
dzi wych Nie zom ni i Bo go sa wie ni – wier ni
po kres.

Ju bi le usz OKF -u

W mar cu cz sto chow skie ki no stu dyj ne za cz -
o wi to wa 25-le cie swo je go ist nie nia. Dla wi -
dzów przy go to wa no wie le atrak cji – prze gld fil -
mów „5 na 25 za 25”, w pla nach jest jesz cze
wy sta wa pla ka tów, gie da wy daw nictw fil mo wych
oraz kon kurs na naj cie kaw sze wspo mnie nia.

Ofer ta OKF -u jest al ter na ty w dla mul ti ki na.
Oprócz hol ly wo odz kich hi tów mo na tu obej rze
fil my z Eu ro py i in nych cz ci wia ta, za zwy czaj
po  czo ne w cy kle te ma tycz ne. Po za tym or ga ni -
zo wa ne s re pli ki fe sti wa li fil mo wych (ostat -
nio, 26–27 lu te go, za pre zen to wa no lau re atów
Fe sti wa lu Fil mów Opty mi stycz nych Mul ti me dia
Hap py End Rze szów 2013), roz ma ite im pre zy oko -
licz no cio we oraz kon kur sy (np. Cz sto cho wa
w ka drze). Pla ców ka za pra sza zna nych re y se rów
oraz ak to rów; w ci gu wier wie cza by li to m.in.
Ka ta rzy na Fi gu ra, Iga Cem brzy ska, Jan Ja kub
Kol ski, Krzysz tof Za nus si, Fe liks Falk, Ja nusz Ga -
jos, Zbi gniew Pre isner, Bo gu saw Lin da, Je rzy
Stuhr, Mi cha e brow ski…

Do 1990 r. pla ców ka po zo sta wa a w struk tu rach
Biu ra Wy staw Ar ty stycz nych, w 2004 przy st pi -
a do Sto wa rzy sze nia Eu ro pa Ci ne mas i Ogól no -
pol skiej Sie ci Kin Stu dyj nych. Ju ja ko OKF Ilu -
zja (kon kurs na na zw roz pi sa no w 2009 r.)
w czy a si w pro jekt No we Ho ry zon ty Edu ka cji
Fil mo wej (2010/2011), a wy ka dy pro wa dz m.in.:
dr Mar cin Sko rek, Le szek Sze lg, Be ata Bart nik,
Jo an na Ma ty ja, Ma te usz D sal; od 2013 OKF na -
le y do Sie ci Pol skich Kin Cy fro wych.

Li co mia sta

Li cu je czy nie li cu je? Co li cu je na uli cy? Jak wi -
dz to ar ty ci i miesz ka cy mia sta? 26. Ple ner Miej -
ski Cz sto cho wa na li cu czo wie ka od by wa si
pod czas dwóch week en dów lip ca, obec nie w Sa li
l skiej MGS -u mo na ogl da je go efek ty. Ko -
mi sa rzem by Da wid Bo che ski. Okre le nie „mia -
sto na li cu” mo go ozna cza ja k for m styg ma -
ty za cji, po szu ki wa nia wpy wu mia sta i je go
at mos fe ry na ar ty stów i miesz ka ców. Du o by -
o wic ar chi tek tu ry po wszech nie roz po zna wal nej
al bo zwy kej miej skiej, ob ra zów piel grzy mów
a tak e por tre tów.

Ar ty ci w ró nych tech ni kach i for mach
utrwa li li wi tecz n (bo wa ka cyj n i week en do -
w) ró no rod no. Pró bo wa li po ka za to, co naj -
pik niej sze, przy go to wa ne na wi dok pu blicz ny,
wic z pre cy zyj nym ma ki ja em, a ich pra ce mo -
gy by su y ja ko ob ra zy re kla mo we w roz ma -
itych sty li sty kach (Cz sto cho wa no stal gicz na, me -
ta fi zycz na, no wo cze sna al bo za byt ko wa), in ni
po trak to wa li swo je pra ce nie mal jak zdj cia re -
por ter skie – po ka zy wa li co dzien ne sy tu acje,
któ re w mo men cie utrwa la nia na si ka y ide olo -
gi (np. Azor na ob ra zie Agniesz ki Mi tu ry -Ba gi -
skiej). Jesz cze in ni pro te sto wa li i kon te sto wa li
(pra ce Zdzi sa wa mu dzi skie go z cy klu Za raz
wra cam czy Ab so lut nie to mia sto nie jest mo je
oraz Krzysz to fa Ka mi la Ma le wi cza), cho po ja -

wi y si te pro po zy cje uni wer sal ne, po zor nie nie -
zwi za ne z te ma tem.

Na wy sta wie mo na by o za chwy ci si for m,
ko lo rem, ale przede wszyst kim si  cz sto chow skie -
go ro do wi ska, tym bar dziej e po ka za no pra ce wie -
lu mo dych ar ty stów. Pod czas ple ne ru przy go to wa -
no film, tak e pre zen to wa ny w ga le rii.

Li ce al ne ki no

W CPM -e mia a miej sce ko lej na od so na cy klu
Na kr co ne mia sto. Cz sto chow skie Fil my Nie za -
le ne. Tym ra zem za pre zen to wa no twór czo
Ko lek ty wu Ema, czy li pra ce Emi lii Du dziec,
Mag da le ny Ka naw ki oraz Aga ty Lan ka mer – ab -
sol wen tek li ceum pla stycz ne go, a obec nie stu den -
tek ASP we Wro ca wiu. Pra ce te by y na gra dza -
ne w kon kur sach Film na Ho ry zon cie oraz Lek tu ry
w ka drze; po wsta wa y pod opie k na uczy cie li,
m.in. To ma sza Flor ka, Mi cha a Tka czy skie go oraz
Sa wo mi ra Do ma skie go. Gru pa za po wia da no -
we fil my.

W cza sie spo tka nia za pre zen to wa no Fo no loF
(na pod sta wie Fo to gra fii Sie praw skie go, po ka zy -
wa ny tak e na Fe sti wa lu De kon struk cji So wa
„Czy taj!”), Spa cer, Nie swój (na pod sta wie utwo -
ru Mi ro na Bia o szew skie go), Los ka pi tan, a tak e
kli py pro mu j ce fe sti wal Czy taj! Oprócz ro dzi ny
i zna jo mych w fil mach wy st pi li rów nie An ka Fu -
ga zi Bier nac ka oraz Wal de mar Cu dzik, ak tor Te -
atru im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz sto cho wie.

Fil my udo wod ni y, e dziew czy ny opa no wa y
warsz tat, wy ró nia j si wra li wo ci i ma j co
do po wie dze nia na te mat wspó cze snej kul tu ry, m.
in. za sta na wia j si nad ro l mass me diów w co -
dzien nym y ciu, przed sta wia j si mu la crum w dzia -
a niu (Fo no lof), bez hap py en du, gdy ko pia (zdj -
cie dziew czy ny) za st pu je cho pa ko wi rze czy wi sto
(dziew czy n), pró bu j zdia gno zo wa y cie za po -
mo c me ta fo ry „akwa rium z ryb ka mi”.

Na to miast w lu tym do fi na u ogól no pol skie go
kon kur su Fil mo te ki Szkol nej zo sta za kwa li fi ko -
wa ny film Tre ma, tak e przy go to wa ny przez cz -
sto chow sk mo dzie: An n Zy cho wicz, Mar ty n
Oziem ba  i Agniesz k Krau ze z udzia em – Ka -
ro li ny Ku cy, Ol gi Szym czyk i Do mi ni ki Zy cho -
wicz. 

Ma a sta bi li za cja?

Od mar ca OPK Gau de Ma ter ma wresz cie dy -
rek to ra. Urzd Mia sta no mi no wa, na sta no wi sko
od wo a nej w lip cu 2012 r. Ma go rza ty No wak, Ta -
de usza Pier sia ka, ani ma to ra kul tu ry, kie dy kie row -
ni ka ki na Re lax, ostat nio dzien ni ka rza kul tu ral ne -
go Ga ze ty Wy bor czej. Bio gra fia na stp cy wiad czy
o je go za an ga o wa niu w y cie kul tu ral ne mia sta:
za ini cjo wa m.in. Noc wi to ja sk w Msto wie,
ak cje „My Wam po ka e my”, „Pod cho dy hi sto rii”,
or ga ni zo wa te wie le hap pe nin gów pod pa tro na -
tem Ga ze ty Wy bor czej, by po my so daw c ple bi -
scy tów Naj lep si w Kul tu rze, Zo tych Ko tur nów,
a tak e ga le rii Wej ciów ka.

No wy dy rek tor oprócz uzna nych pro jek tów chce
roz po cz no we, m.in. pre zen tu j ce cz sto chow -
skich ko lek cjo ne rów, a tak e spo tka nia z fo to gra -
fi (pierw szym go ciem cy klu Ob raz ki z po dró -
y by a Be ata o dzi ska) oraz fil mem: De ka log
pol ski wraz z Pra cow ni Kom pa ra ty sty ki Kul tu -
ro wej AJD w Cz sto cho wie czy warsz ta ty Mi cha -
a Tka czy skie go. Nie ma si co dzi wi, Pier siak,
mi mo e przez la ta pra co wa so wem, od daw na
sym pa ty zo wa z ob ra zem – or ga ni zo wa prze cie
Mo dzie o w Aka de mi Fil mo w, by wspó -
twór c DKF „Lech” dzia a j ce go przy Wo je -
wódz kim Do mu Kul tu ry oraz wspó pra cow ni kiem
DKF „Rum cajs”.
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Dwie uli ce na krzy?
12 mar ca w Ca fe Belg od by o si szó ste ju

spo tka nie z cz sto chow skim kry mi na em przy -
go to wa ne przez Pra cow ni Kom pa ra ty sty ki
Kul tu ro wej AJD w Cz sto cho wie. Tym ra zem
go ciem pro fe so ra Ada ma Re gie wi cza i Alek -
san dry Mie czy skiej by a Mar ta Obuch, au -
tor ka za baw nych kry mi na ów, dzien ni kar ka,
ab sol went ka Uni wer sy te tu l skie go (fi lo lo -
gia pol ska) i l skiej Aka de mii Fo to gra fii (fo -
to gra fia cy fro wa). Roz mo wa to czy a si gów -
nie wo kó ostat niej ksi ki, „Mi o, szkie let
i spa ghet ti” (2012). By o wic o prze strze ni
mia sta, le gen dar nym pod ziem nym ko ry ta rzu
 cz cym Ja sn Gó r z Olsz ty nem oraz wo -
skiej ma fii. Au tor ka z du  swa d i hu mo rem
opo wia da a te o cz sto chow skiej mo do ci,
o ro dzi nie, swo ich pa sjach (pierw szych pró -
bach pi sar skich, fo to gra fii i go to wa niu),
a tak e swo ich mi strzach pro zy.

Mar ta Obuch pu bli ku je do re gu lar nie.
Wcze niej wy da a m.in. po wie ci „Precz z bru -
ne ta mi!” (2007), „Odro bi n fa szer stwa”
(2008), „Dia bel sk ewo lu cj” (2009). Obec nie
ko czy ko lej n, w któ rej wa n ro l od gry wa
b dzie pe ron 5 w Ka to wi cach, przed kil ku la ty
uzna ny przez wie le ser wi sów in for ma cyj nych
za pe ron -wid mo. Tym ra zem oka e si on ta jem -
nym przej ciem do prze szo ci.

Spo tka nia z kry mi na em s oka zj do kon -
fron to wa nia po my sów li te ra tu ro znaw ców
i czy tel ni ków (li te ra tu ro znaw ców -czy tel ni -
ków, czy tel ni ków -li te ra tu ro znaw ców oraz
ama to rów) z in ten cja mi au to ra, gdy oka zu je
si, e nie za wsze to, co au tor po wie dzia al -
bo na wet, co chcia po wie dzie, jest tym, co
od bior ca wy czy ta al bo na wet chcia wy czy -
ta. Cza sa mi pro wa dz cy pro wo ku j pu -
blicz no, udo wad nia jc, e nie bo j si
sko ja rze, a na wet szu ka j ich gra nic. Punk -
tem wyj cia jest geo po ety ka, umo li wia j ca
od two rze nie ob ra zu Cz sto cho wy i jej miesz -
ka ców. Dla or ga ni za to rów ak cja kry mi na ów
jest cz sto spra w dru go rzd n, cht nie pod -
kre la j na to miast mo men ty, któ re kszta tu j
wia to po gld od bior ców i dzi ki atrak cyj nej
for mie uczest ni cz w wal ce o rzd dusz.
Pre zen to wa ne pró by czy ta nia ujaw nia j Cz -
sto cho w do ste reo ty po w prze strzen nie,
ogra ni czo n do dwóch gów nych prze ci na j -
cych si ulic, li nii tram wa jo wej, kil ku in sty -
tu cji: Urz du Mia sta, S du, Po li tech ni ki czy
Aka de mii im. Ja na Du go sza, a przede wszyst -
kim Ja snej Gó ry, wa lo ry zo wa nej ze wzgl du
na sym pa tie po li tycz ne au to rów lub wia to -
po gld po sta ci. Klasz tor mo e wy zna cza cen -
trum ak cji (co przy po mi na mo del Da na Brow -
na), ale na wet je li ist nie je na mar gi ne sie
przed sta wia ne go wia ta, to i tak ma my po czu -
cie, e do mi nu je nad nim i za cie nia. To do
symp to ma tycz ne – au to rzy ana li zo wa nych po -
wie ci bez wzgl du na pre zen to wa ny wia to -
po gld uto sa mi li Cz sto cho w z Ja sn 
Gó r. Na to miast dia gno zy prze strze ni men -
tal nej – ty po wo miesz cza skiej, ce ni cej wy -
go d y cia, po trze b prze strze ga nia ce re mo -
nii i utrwa lo nych ry tu aów, a przede wszyst kim
uka ra nia za, jest chy ba ty po we dla kry mi na -
ów w ogó le.

Wy bra ne ksi ki zo sta y na pi sa ne przez cz -
sto cho wian: „wia to, Te raz” Alek san dra
Wier ne go, „Czter na cie dni ty go dnia” Ane -
ty Na wrot, „Krew, pot i zy” Car li Mo ri,
„Scho dzc ze cie ki” To ma sza Jam ro zi skie -
go, al bo roz gry wa j si w na szym mie -
cie – „Skecz zwa ny mor der stwem” Mar ci -
na Wol skie go. Or ga ni za to rzy pla nu j jesz cze
spo tka nie z Ma ria nem Pio trem Ra wi ni sem, któ -
ry kil ka lat te mu opu ci Cz sto cho w. I cho
pre tek stem b dzie po wie „Mar twa na tu ra
z ksi y cem”, wy da je si, e nie za brak nie rów -
nie py ta oso bi stych o obec ne y cie au to ra.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Na Dzie Te atru 
nie tyl ko ta bli ce

27 mar ca ob cho dzo ny jest Mi dzy na ro -
do wy Dzie Te atru. Te atr Cie szy ski, ja ko
je den z nie wie lu te atrów w Re pu bli ce Cze -
skiej, ni gdy nie za po mi na o tym wi cie.
W pi tek 28 mar ca przed na dol zia skim
przy byt kiem Mel po me ny i Ta lii od so ni to
trzy ta bli ce. Na pierw szej przed sta wio na jest
w j zy kach cze skim, pol skim i an giel skim
hi sto ria TC, na dwóch ko lej nych zna la zy
si za ta blicz ki z wy gra we ro wa ny mi na zwi -
ska mi za su o nych ak to rów, dy rek to rów
i pra cow ni ków trzech scen TC. 

– Upa mit nia my wszyst kich tych, któ rzy
przy czy ni li si do te go, e nasz te atr funk -
cjo nu je pra wie 70 lat. Gów nie tych, któ -
rzy ju zmar li, ode szli na eme ry tu r bd
prze nie li si do in nych te atrów w Pol sce
lub na te re nie Czech i Mo raw. Kaz de go ro -
ku z oka zji Mi dzy na ro do we go Dnia Te atru
b dzie my uzu pe nia ta blicz ki – po wie dzia
dy rek tor TC, Ka rol Susz ka. 

Te atr Cie szy ski uczci wi to rów nie
spo tka niem z eme ry to wa ny mi ak to ra mi
i pra cow ni ka mi TC. Mo gli oni przy oka -
zji obej rze pró b ge ne ral n sztu ki „En -
ron” bry tyj skiej au tor ki Lu cy Preb ble,
któ rej wy sta wie nie nad Ol z b dzie pol sk
pra pre mie r. No wo ci jest te te mat,
do td jesz cze nie  po ru sza ny na Sce nie Pol -
skiej i in nych pol skich te atrach. – Cho dzi
o po ka za nie ko rup cji w du ych kor po ra -
cjach, nie uczci wo, oszu stwa fi nan so we.
To sztu ka mó wi ca o nas z po czt -
ku XXI wie ku – stwier dzi a Jo an na Wa nia,
kie row nik li te rac ki ze spo u.

Lu cy Preb ble w swo jej sztu ce pi sze, opie -
ra jc si na au ten tycz nych fak tach, o nie -
ist nie j cym ju ame ry ka skim przed si bior -
stwie ener ge tycz nym En ron Cor po ra tion
z sie dzi b w tek sa skim Ho uston. Pod ko -
niec 2001 r. przed si bior stwo ogo si o
ban kruc two po skan da lu zwi za nym z fa -
szo wa niem do ku men ta cji fi nan so wej fir my.
So wo „En ron” sta o si sy no ni mem ban -
kruc twa i prze kr tów fi nan so wych. Upa -
dek spó ki zmie ni ob li cze go spo dar ki
ame ry ka skiej, a przez to wia to wej.

– Trze ba ro bi spek ta kle do ty cz ce ró -
nych te ma tów, ale w ta ki spo sób, e by by -
y one in te re su j ce. Prak tycz nie dla wszyst -
kich, nie tyl ko dla tych, któ rzy zna j si
na rze czy. My przy j li my for m ta necz no -
-pie wa n, ta ki ro dzaj wo de wi lu. Po ka zu -
je my ten eko no micz ny tro ch tekst w for -
mie sze ro kiej in sce ni za cyj nie i to mo e spo -
wo do wa, e lu dzie z za in te re so wa niem
obej rz ten spek takl – po wie dzia re y ser
spek ta klu, Ra fa Ma tusz. Do da, e te mat
przed sta wie nia do ty czy ka de go z nas. – Je -
li przy po mni my so bie, jak nie tak daw no
upa da y wiel kie in sty tu cje fi nan so we w No -
wym Jor ku, jak je den z pre ze sów ta kiej
spó ki do sta za mal wer sa cje fi nan so we
wie lo krot ne do y wo cie, to na gle za sta na -
wia my si, co tak na praw d dzie je si z na -
szy mi pie nidz mi – pod kre la re y ser.

Ra fa Ma tusz jest tak e au to rem sce no -
gra fii do spek ta klu. Mu zy k skom po no wa
To masz Ga dzi na, wy ko rzy sty wa ny mi pod -
czas przed sta wie nia mul ti me dia mi za j si
Za cha riasz J drzej czyk, a au tor k cho re -
ogra fii jest ak tor ka Sce ny Pol skiej, Jo an -
na Li twin -Wi de ra.

JA CEK SI KO RA

 Na wal nym ze bra niu spo tka li si w ostat ni
ro d lu te go czon ko wie Sto wa rzy sze nia Przy ja -
ció Pol skiej Ksi ki. W bi blio te ce przy ul.
Havlíka w Cze skim Cie szy nie oma wia no i oce -
nia no ubie go rocz n dzia al no Sto wa rzy sze nia
oraz usta la no pla ny na rok bie  cy.

 W czwar tek 27 mar ca w ra mach ob cho dów
Mi dzy na ro do we go Dnia Te atru, cie szy ski Dom
Na ro do wy za pro si na spo tka nie z ze spo em Sce -
ny La lek „Baj ka” Te atru Cie szy skie go. Im pre -
z z oka zji 65-le cia ist nie nia Sce ny pro wa dzi a dr
Mi ro sa wa Pin dór z Uni wer sy te tu l skie go.

 We wto rek 25 mar ca zmar w Cie szy nie ks.
Jan Gross, du chow ny lu te ra ski, by y pre zes Sy -
no du Ko cio a Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go w Pol -
sce i wy bit ny dzia acz eku me nicz ny. Mia 76 lat.

 W po nie dzia ek 31 mar ca w Am ba sa dzie
Rze czy po spo li tej Pol skiej w Pra dze od by a si
uro czy sto prze ka za nia pol skiej stro nie go tyc -
kiej rze by „Sie dz ca Ma don na z Dzie cit -
kiem”. Rze ba ta po wró ci do pra wo wi te go miej -
sca po cho dze nia, do Ba zy li ki w. Ja ku ba i w.
Agniesz ki w Ny sie.

 W po nie dzia ek 24 mar ca w dro dze do Du -
brow ni ka na kon fe ren cj Zgro ma dze nia Par la -
men tar ne go Ra dy Eu ro py, w Cze skim Cie szy nie
za trzy ma si po se Zbi gniew Gi rzy ski. Par la -

men ta rzy sta Pra wa i Spra wie dli wo ci za sia da j -
cy w sej mo wej Ko mi sji Spraw Za gra nicz nych
spo tka si z przed sta wi cie la mi Ra dy Kon gre su
Po la ków w RC. 

 Ju bi le usz 50-le cia b dzie wi to wa w przy -
szym ro ku Sek cja Lu do znaw cza przy Za rz dzie
Gów nym PZKO. W zwiz ku z tym jej czon ko -
wie chcie li by przy go to wa du  dwu to mo w
pu bli ka cj ju bi le uszo w. Pierw sza cz ksi ki
mia a by no si ty tu „Za ol zia ski trud et no gra ficz -
ny”, dru ga ma za wie ra bi blio gra fie czon ków
Sek cji Lu do znaw czej.

 Kil ku dzie si ciu pre ze sów miej sco wych kó
PZKO z ca e go Za ol zia ze szo si w ro d w sie -
dzi bie Za rz du Gów ne go. Pierw szy po Zje dzie
PZKO Kon went Pre ze sów nie co ró ni si od tych
po przed nich. We dug no we go sta tu tu Zwiz ku
pre ze si ma j te raz wik sze kom pe ten cje: to, co
sze fo wie miej sco wych kó uchwa l na kon wen -
cie, b dzie dla Za rz du Gów ne go wi  ce.

 Ru szy a mo der ni za cja bu dyn ku daw nej sy -
na go gi przy ul. Bo ka w Cze skim Cie szy nie, któ -
rej wa ci cie lem jest Za rzd Gów ny PZKO. To
pierw szy punkt pro jek tu „Ra zem dla po gra ni -
cza”, któ ry ZG re ali zu je wspól nie z Wy sz Szko -
 Biz ne su w D bro wie Gór ni czej (wy dzia em za -
miej sco wym w Cie szy nie).
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Pa mi ci Ju ry spod Gró nia

Go rol ki i go ro le, ro dzi na, krew ni i sym pa ty cy
le gen dar ne go het ma na gó ral skie go Ju ry spod
Gró nia ob cho dzi li w nie dzie l 23 mar ca 100. rocz -
ni c uro dzin Wa dy sa wa Nie do by, wspó za o y -
cie la Sce ny Pol skiej, Go rol ski go wi ta i chó ru
„Go rol”. Je go cha rak te ry stycz ne grom kie „Ho, ho,
ho!” brzmia o ze sce ny na wiej skie go Do mu
PZKO.

Wa dy saw Nie do ba uro dzi si w Na wsiu, tam
te od by si kon cert upa mit nia j cy je go y cie
i do ro bek. –Wie le hi sto rii, ja jed nak chcia bym
spoj rze w przy szo te go, co nam Ju ra spod Gró -
nia po zo sta wi. Cho cia jest te go bar dzo wie le, to
nie b dzie to ist nia o sa mo przez si, ale tyl ko po -
przez po wi ce nie i po przez ser ce. Ta kie wa nie
ser ce za wsze tt ni o we Wa dy sa wie Nie do bie,
po tra fi zmo bi li zo wa, za ra zi, trzy ma jc si ha -
sa, e kto chce za pa la, po wi nien po n – po wie -
dzia na roz po cz cie Ma rian Wa szut, pre zes
Miej sco we go Ko a PZKO w Na wsiu.

Nie dziel na uro czy sto by a gów nie kon cer -
tem pie ni i ta ca. Otwo rzy y j po  czo ne chó -
ry –e ski „Me lo dia” MK PZKO w Na wsiu pod
kie run kiem Alek san dry Ze man oraz chór m ski
„Go rol” MK PZKO w Ja bon ko wie z dy ry gent -
k Ka ta rzy n Si wiec -Kan tor. Za brzmia y „On dra -
szek” oraz tra dy cyj ny wi to go rol ski utwór po -
wi tal ny „Wi tó my was”. Dla Ju ry spod Gró nia za -
pie wa y tak e oby dwa chó ry ra zem, wy st pi y te
dla nie go dzie ci z ze spo u „Za ol zio czek” dzia a -
j ce go przy ja bon kow skim Ko le PZKO. Na za -
ko cze nie za brzmia a (od pie wa na wspól nie
z wi dow ni), od da j c Nie do bie hod na sto j co,
pie „Szu mi ja wor”.

Srebr ny Ka a marz dla Re na ty Put zla cher!

W czwar tek 13 mar ca wie czo rem Re na ta Put -
zla cher otrzy ma a Srebr ny Ka a marz – na gro d li -
te rac k przy zna wa n przez Fun da cj Zie lo na
G im. Kon stan te go Il de fon sa Ga czy skie go. Ga -
la, na któ rej wr czo no na gro dy, od by a si w War -
sza wie.

Na gro dy li te rac kie, któ rym pa tro nu je Ga -
czy ski, przy zna wa ne s za zwy czaj 11 mar ca,
w dniu imie nin po ety. W tym ro ku prze su ni to jed -
nak ce re mo ni na 13. dzie te go mie si ca. Wie -
czór ga lo wy w Do mu Kul tu ry ród mie cie
przy ul. Smol nej by po dob no wspa nia y. A na gro -
da Srebr ne go Ka a ma rza, o któ rej de cy du je spe -
cjal na ka pi tu a przy pa da wa nie Re na cie Put zla -

cher za jej ksi k „W ka wiar ni Avion, któ rej nie
ma”, wy da nej przez Spo lek – To wa rzy stwo
AVION.

– Wzru szy a mnie lau da cja, któ r na te mat mo -
jej ksi ki i mo jej skrom nej oso by wy go si Ja cek
Cy gan, bo to prze cie od nie go uczy am si w swo -
im cza sie pi sa nia tek stów pio se nek – pod kre li -
a w te le fo nicz nej roz mo wie na dol zia ska lau re -
at ka Srebr ne go Ka a ma rza. Ja cek Cy gan do da, e
ksi k po et ki znad Ol zy bar dzo do brze si czy -
ta, „czu je si w niej pa sj po szu ki wa czy zo ta lub
gwiazd, na wet je li te gwiaz dy spa dy z czy ich
ra mion lub czo a”. – Wi da wic, e zna mo je tu -
ma cze nie pio sen ki „Gwiaz da” No ha vi cy, któ re po -
ja wi o si na pol skiej py cie Jar ka – mia a si pa -
ni Re na ta.

Pa mi taj my o ofia rach sprzed 95 lat

„Prze chod niu, po wiedz Pol sce...” – ten frag -
ment z po mni ka sto j ce go nad gro bem jed ne go
z pol skich o nie rzy po le gych przed 95 la ty
w woj nie pol sko -cze cho so wac kiej o lsk Cie -
szy ski zo sta wy bra ny na ty tu ostat nie go w lu -
tym spo tka nia w Ksi ni cy Cie szy skiej. Je go go -
ciem by me ce nas Ja ro saw u rek, któ ry za pre -
zen to wa wy ni ki swo ich ba da, do ty cz cych
strat po nie sio nych przez woj sko pol skie w woj -
nie ze stycz nia 1919 r.

Jak po wie dzia, otwie ra jc spo tka nie dy rek tor
Ksi ni cy, Krzysz tof Sze long, Ja ro saw u rek nie
jest hi sto ry kiem, ale praw ni kiem. – Mo e wic to
do brze, bo ja ko „nie -hi sto ryk” nie wie, e ist nie -
j pew ne pro ble my, któ rych ja ko by „zba da si
nie da”. Al bo te mo na po wie dzie: „któ rych ba -
da nie jest nie opa cal ne i szko da na nie cza su”...
Po dru gie: po st pu je ina czej, ni pro fe sjo nal ni hi -
sto ry cy. Nie za cz od prze stu dio wa nia isto ty
przed mio tu we wszyst kich wa niej szych ar chi -
wach, ale za cz jak gdy by „od ty u”, od ba da te -
re no wych. Od je de nia po cmen ta rzach, od po -
szu ki wa nia mo gi o nie rzy po le gych w woj nie
o lsk Cie szy ski i stu dio wa nia ksig cmen tar -
nych. Czy li od ró de, do któ rych pro fe sjo nal ni
hi sto ry cy ni gdy nie do tar li. I to przy no si wy ni ki,
no we usta le nia – pod kre li Sze long.

Ja ro saw u rek pre zen to wa zdj cia mo gi, po -
mni ków, ca e stro ny ksig me try kal nych, snu opo -
wie o lu dziach, któ rzy pod ty mi po mni ka mi spo -
czy wa j lub spo czy wa li... – Przy go to wu jc si
do spo tka nia, przy po mnia em so bie chwi le, kie -
dy mo je dzie ci za py ta y mnie: „Ta to, dla cze go ty
je dzisz i szu kasz tych za po mnia nych gro bów”.
Od po wie dzia em krót ko: Czo wiek umie ra dwa
ra zy. Raz: fi zycz nie, kie dy umie ra or ga nizm
i prze rwa ne s funk cje y cio we. Dru gi raz, kie -
dy si o nim za po mi na, gdy nikt ju o nim nie pa -
mi ta. Wy ru sza my wic z ro dzi n na cmen ta rze,
by przy wró ci tym miej scom, ofia rom tam tej woj -
ny pa mi. Sta je my si w ja ki spo sób ro dzi n tych
po le gych, my nie sie my pa mi o miej scach,
w któ rych spo czy wa j. To mo li wo spoj rze nia
wstecz, by do wie dzie si, skd przy szli my,
i umie wy bra dro g na przy szo – stwier dzi
go spo tka nia.
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Lu bi po roz ma wia so bie
z ob ra za mi – nie jest bo -

wiem praw dzi we po wie dze nie:
„Ga da dziad do ob ra zu a ob raz
do nie go ani ra zu”. Opo wia da -
j nie zwy ke, cz sto fa scy nu j -
ce hi sto rie. Za da j im py ta nia,
by wa e nie od ra zu od po wia -
da j, trze ba do nich wra ca by
usy sze od po wied. Cza sa mi
si po kó c, cz ciej po chwa l.
S i ta kie ob ra zy, któ re za -
chwy c for m ni czym ju bi ler -
skie cac ko, ale tre ci nie war to
szu ka, bo jej tam po pro stu nie
ma. Dla te go wo l te ga da tli we,
na wet je li s prze ga da ne…

Na ostat niej wy sta wie w ka -
to wic kim Mu zeum Ar chi die ce -
zjal nym by a nad zwy czaj na
oka zja do ta kiej roz mo wy:
naj szczer szej, bo le snej ale
i pe nej na dziei. Swo je „ma lar -
stwo na szkle z Za ko pa ne go”
za pre zen to wa a Ja ni na Wal -
czak -Bu dzicz. Mo gli my po -
dzi wia jej cykl „Mo ja Pa sja”,
któ ry goci ju na czterech
wystawach krajowych. Asce tycz ne wn -
trze sa li wy sta wo wej roz wie tli y nie zwy -
ke ko lo ry i so necz ne zo ce nia. W na szym
ci gle jesz cze sza rym pej za u t sk ni my
za ta kim barw nym sza le stwem. Chce si
krzy cze do spraw czy ni te go ar ty stycz ne -
go oszo o mie nia: jesz cze, jesz cze! To te
bar dzo mar twi mnie so wa ar tyst ki
umiesz czo ne w ka ta lo gu: „Mo j Pa sj”,
ja ko ostat nie tak po wa ne dzie o w mo im
y ciu, ko cz ce mo j dzia al no ar ty -
stycz n w tej dzie dzi nie, de dy ku j mo je -
mu pierw sze mu M o wi, p. Zdzi sa wo -
wi Wal cza ko wi. To on na uczy pa ni
Ja ni n tech ni ki ma lo wa nia na szkle. Zdzi -
saw Wal czak by uzna nym twór c lu do -
wym, ar ty st ma la rzem i rzebiarzem.

Jak po wsta ten przej mu j cy cykl ob ra -
zów na szkle? W 2012 ro ku mi ni ster
kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go Bog dan
Zdro jew ski przy zna Ja ni nie Wal czak -Bu -
dzicz sty pen dium twór cze. Projekt obej -
mo wa cykl pt. „Mo ja Pa sja”, zo o ny
z pit na stu ob ra zów ma lo wa nych na szkle,
o for ma cie 1,0 x 0,7 m (wy mia ry szka) –
czter na cie sta cji Dro gi Krzy o wej i pit -
na sty ob raz uka zu j cy Zmar twych wsta nie.
Jak uwa a sa ma ar tyst ka: te mat Dro gi
Krzy o wej za wie ra w so bie mi stycz ne
prze sa nie, ska nia j ce do re flek sji i sku -
pie nia nad ta jem ni c sen su cier pie nia
w y ciu czo wie ka. Jed no cze nie te mat ob -
ra zu wie cz ce go Pa sj – „Zmar twych -
wsta nie”, jest prze sa niem, wy znacz ni kiem
te go sen su, któ ry da je na dzie j na po ko -
na nie ba rie ry mier ci ju po za Gol go t.
Zmar twych wsta nie Chry stu sa otwie ra do -
pie ro wa ci w per spek ty w no we go y -
cia bez cier pie nia, cho dro ga do te go y -
cia pa ra dok sal nie pro wa dzi wa nie przez
cier pie nie. (...) Niech wszy scy, pa trz cy
na te ob ra zy po czu j w ser cach t na dzie -
j i prze ka zu j tym, któ rzy j stra ci li.

„Mo ja Pa sja” Ja ni ny Wal czak -Bu dzicz to
roz pacz li wy krzyk: nie bd cie fa ry ze usza -
mi, nie bd cie hi po kry ta mi, nie niszcz cie
Ko cio a cho wa jc si pod je go sza ta mi.
Na ob ra zach ma lar ka przy po mi na sie dem

wiad czy o nie zmien no ci ludz -
kich po staw, tych sa mych b -
dach po pe nia nych za rów no
wspó cze nie jak i daw no te -
mu… Za wsze jed nak jest na -
dzie ja, e kie dy b dzie my lep -
si, e si zmie ni my… Nie ma
prze cie in nej dro gi do lep sze -
go wia ta ni ta z Chry stu -
sem… Wie cz cy cykl ob raz
„Zmar twych wsta nie” jest opty -
mi stycz n pu en t dra ma tu pa -
syj ne go. Zmar twych wsta y
Chry stus wpi sa ny zo sta w owal
ni czym w wiel ka noc n pi san -
k – sym bol no we go y cia.

Nie b d przy wo y wa opi -
sów sta cji Dro gi Krzy o wej,
cho s one wa n cz ci eks -
po zy cji. Trze ba je w sa mot no -
ci prze y i prze my le.
Na du sz chwi l za trzy mam
si je dy nie przy Sta cji II
– „Chry stus bie rze krzy na ra -
mio na”: Na ra mio na Chry stu -
sa Krzy wka da j z iro nicz nym
umie chem… hi tle ro wiec i sta -
li no wiec, przed sta wi cie le to ta -

li ta ry zmu, któ ry nie je den krzy wo y
na „ra mio na” na ro dów. U ich stóp sza ka -
le cza j si do sko ku, po dru giej stro nie hie -
ny szar pi za suk nie Zba wi cie la. W tle
nad sce n wka da nia Krzy a za czy na si hi -
sto ria… (…) Na do le ob ra zu Py cha, ta któ -
ra pchn a i pcha da lej do wal ki mie ni cych
si ka to li ka mi – tych, któ rzy krzy em pod -
pie ra j swo j nie na wi i ch do eli mi no -
wa nia wszyst kich „nie wier nych”, za po mi -
na jc o ewan ge licz nych prze sa niach… (…)
I dzi siej si „krzy ow cy” wy gra a j cy krzy -
em i wy kli na j cy wro gów Ko cio a i Chry -
stu sa (al bo tyl ko ina czej my l cych…),
a wy bit nie przy czy nia j cych si do po mna -
a nia licz by owych wro gów… Py cha nie zna
gra nic i jak mó wio no jest mat k wszyst kich
dal szych grze chów gów nych. Do ty ka ka -
de go ro do wi ska i ka de go sta nu…

Do ro bek ar ty stycz ny Ja ni ny Wal czak -Bu -
dzicz by pre zen to wa ny na wie lu wy sta -
wach, za rów no in dy wi du al nych jak i zbio -
ro wych, m.in. w Za ko pa nem, War sza wie,
Kra ko wie, Ka zi mie rzu nad Wi s, Cz sto -
cho wie, Bia ym sto ku, Ra do miu, Ka li szu,
Lu bli nie, Zie lo nej Gó rze, To ru niu, Ka to wi -
cach, Rab ce, Wro ca wiu oraz za gra ni c:
w Nor we gii, Ro sji, Niem czech, Fran cji, Ka -
na dzie, Chi nach, Pe ru i na So wa cji. Ar tyst -
ka by a wie lo krot nie na gra dza na na kon kur -
sach kra jo wych i za gra nicz nych. W 2004
ro ku przy zna no jej pre sti o w na gro d im.
Oska ra Kol ber ga za za su gi dla kul tu ry lu -
do wej i ca o ksztat pra cy ar ty stycz nej. Pa -
ni Ja ni na jest rów nie uzna n po et k, pu bli -
cyst k i dzia acz k spo ecz n. Pi sze gwa r
i j zy kiem li te rac kim. Cz sto pod kre la fakt,
e kil ka na cie lat wspó pra co wa a z orod -
ka mi kul tu ry na So wa cji, or ga ni zu jc wy -
sta wy pod ha la skiej twór czo ci lu do wej,
swo je wa sne oraz wy sta wy twór ców so -
wac kich w Pol sce. Uczy a rów nie ma lar -
stwa na szkle dzie ci i mo dzie so wac k,
or ga ni zo wa a po ka zy, pro wa dzi a tak e
kur sy dla do ro sych m.in. w Mu zeum Et no -
gra ficz nym w War sza wie.

WI TOLD KO CI SKI

grze chów gów nych, ja ko przy czy nie M -
ki Pa skiej, o któ rych wik szo roz my la -
j cych nad ofia r Chry stu sa wo li nie pa mi -
ta. Na wi zu je do hi sto rii Pol ski, Eu ro py
i chrze ci ja stwa od cza sów Chry stu sa, a
po dzie dzi siej szy. To nie jest ko lej ne ba -
nal ne przed sta wie nie jed ne go z naj bar dziej
zna nych te ma tów w dzie jach sztu ki sa kral -
nej. To wa sne, m dre prze my le nia opar -
te na pa trio ty zmie (tym praw dzi wym, nie
po li ty kier skim baj du rze niu), po dyk to wa ne
mi o ci do bli nie go (ka de go!) i mi o sier -
dziem. Ob ra zy pa ni Ja ni ny nie oszcz dza -
j ni ko go, kto miast kro czy dro g Chry -
stu sa zba cza na ma now ce aj dac twa,
pa zer no ci, ob u dy. Pit nu j tych, któ rzy z ra -
cji swo ich za wo dów i po dej mo wa nych
mi sji po win ni ko cha i  czy lu dzi w imi
wspól ne go do bra, tym cza sem dzie l i sze -
rz nie na wi dla wa snych, ma te rial nych
bd po li tycz nych ko rzy ci. Ob ra a j, wy -
zy wa j i nisz cz. Ob ry wa si ksi om
a na wet do stoj ni kom ko ciel nym – tym
oczy wi cie, któ rzy si o to pro sz. Dzi ki
Bo gu nie ma ich zbyt wie lu… Oj, by o
o czym roz ma wia z ty mi pik ny mi ob ra -
za mi. Nie chc wie rzy w to, e „Mo ja Pa -
sja” jest ostat nim pro jek tem ma lar skim Ja -
ni ny Wal czak -Bu dzicz. T sk ni ju
do ko lej nych roz mów z jej dzie a mi. Po dzi -
wiam wy obra ni, wy czu cie ko lo ru i mia -
e kon tu ry. Za chwyt bu dzi umie jt no
uka za nia jed nym ru chem p dzel ka ka de -
go ludz kie go uczu cia: ra do ci, smut ku,
roz pa czy. 

Wszyst kie ob ra zy po dzie lo ne zo sta y
na po la. W cz ci rod ko wej umiesz czo ny
zo sta gów ny te mat a w tle ar tyst ka uka za -
a tych, któ rzy na prze strze ni wie ków cier -
pie li z Chry stu sem. Po la bocz ne za kwi ty
kwia ta mi, tak cha rak te ry stycz ny mi dla
pod ha la skie go ma lar stwa na szkle. Anio -
y w na ro ni kach trzy ma j na rz dzia m ki
i przed mio ty na wi zu j ce do kon kret nej sce -
ny Dro gi Krzy o wej. Na to miast dó ob ra -
zów po dzie lo ny na trzy cz ci za wie ra
sce ny ilu stru j ce sie dem grze chów gów -
nych. S one wspó cze sne i hi sto rycz ne, co

Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach

Bolesna rozmowa
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Asce tycz ne wn trze sa li wy sta wo wej roz wie tli y nie zwy ke ko lo ry obrazów
Janiny Walczak-Budzicz.



„Zmartwychwstanie”, 100x70 cm „Oblicze Chrystusa”, 100x70 cm

„Pieta”, 37x50 cm

II stacja – „Jezus przyjmuje krzy!”, 100x70 cm

MOJA PASJA JANINA WALCZAK-BUDZICZ
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