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Dotarła do nas wiadomość, że w wieku 72 lat zmarł nasz przyjaciel, 
recenzent i krytyk literacki, długoletni współpracownik czasopism „Tak 
i Nie", miesięcznika „Śląsk", Wydawnictwa Naukowego „Śląsk", wybitny 

tłumacz, autor ponad 50 przekładów książek z języka niemieckiego, 
a także translacji na język polski przemówień Wojciecha Korfantego 

wygłoszonych w latach 1904‒1918:

Wawrzyniec Jerzy Sawicki.
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Sięgnijmy do kalendarza sportowego. Se-
zon rywalizacji sportowej rozpoczął się 

na dobre. Przed nami wiele ważnych im-
prez sportowych z udziałem reprezentantów 
Polski. Za nami też wiele imprez z udziałem 
polskich sportowców. I trzeba powiedzieć, 
że minione miesiące były całkiem udane dla 
naszych sportowców. Na plan pierwszy wy-
suwają się osiągnięcia lekkoatletów. No i siat-
kówka, która cieszy się olbrzymią popular-
nością w naszym kraju. Chyba z powodze-
niem konkuruje z piłką nożną. Nasi siatka-
rze dokonali wspaniałego wyczynu. Obronili 
tytuł mistrza świata. Były też minusy. Mam 
na myśli naszą reprezentację w hokeju na lo-
dzie. W sportach tzw. zimowych tylko skocz-
kowie narciarscy dostarczają kibicom tro-
chę radości. Bo tak trzeba zakwalifikować 
wyczyn Dawida Kubackiego, który zdobył 
tytuł mistrza świata. Wyczyn niespotykany. 
Po pierwszej serii skoków zajmował dalekie 
miejsce, powyżej dwudziestego. Po drugim 
skoku stanął jednak na podium i to na naj-
wyższym miejscu. Były jeszcze inne ważne 
imprezy z udziałem naszych reprezentantów, 
o których też warto by wspomnieć. Wybra-
łem, moim zdaniem, w miarę najciekawsze.

Parę lat wstecz mieliśmy pewien niedosyt je-
żeli chodzi o wyniki naszych lekkoatletów. 
Było wprawdzie kilka „rodzynek”, które ra-
towały opinię o polskiej lekkoatletyce. Mam 
na myśli m.in. młociarkę Anitę Włodarczyk, 
dyskobola Piotra Małachowskiego, kulomio-
ta Tomasza Majewskiego. Większość jednak 
naszych reprezentantów ustępowała euro-
pejskiej czołówce.

Minęło parę lat i sytuacja w naszej lekko-
atletyce zdecydowanie zmieniła się. I to zmie-
niła się na lepsze. Dochowaliśmy się sporej 
grupy zawodniczek i zawodników, którzy sku-

tecznie zaczęli rywalizować z europejską czo-
łówką. Ba, zaczęli wygrywać i sięgać po cen-
ne trofea. Pokazały to ubiegłoroczne Mistrzo-
stwa Europy. Nasza ekipa wywalczyła w tych 
mistrzostwach rekordową ilość złotych me-
dali — 7 sztuk. Przypomnijmy nazwiska na-
szych mistrzów. Anita Włodarczyk w mło-
cie, Justyna Święty-Ersetic na 400 m, Pau-
lina Guba w kuli, Adam Kszczot na 800 m, 
Wojciech Nowicki w młocie, Michał Hara-
tyk w kuli, sztafeta 4x400 kobiet. Dorobek 
ten wzbogacili medalami srebrnymi Sofua 
Ennaoui, Marcin Lewandowski, Konrad 
Bukowiecki, Paweł Fajdek. I jeszcze brązowy 
krążek Joanny Fiodorow. Jest to jeden z naj-
wspanialszych sukcesów polskiej lekkoatle-
tyki i całego polskiego sportu.

I w tym roku lekkoatleci zanotowali 
wiele cennych sukcesów. Mam na myśli 
tegoroczne Halowe Mistrzostwa Europy, 
w których wygraliśmy klasyfikację meda-
lową. Zdobyliśmy więcej złotych krążków 
(5 sztuk) niż ekipy Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, Niemiec. Przypomnijmy nazwiska na-
szych medalistów. Na 60 m wygrała EWA 
SWOBODA, która nie zaliczała się do fa-
worytek. Wyprzedziła wyżej notowane 
w sportowej rywalizacji Angielki i Fran-
cuzki. W soku o tyczce prym wiedli „zło-
ty” PAWEŁ WOJCIECHOWSKI i „srebr-
ny” PIOTR LISEK. Występem tym potwier-
dzili, że zaliczają się do ścisłej światowej 
czołówki. W pchnięciu kulą kolejny suk-
ces odniósł MICHAŁ HARATYK. Złoty 
medal, który zdobył jest potwierdzeniem 

jego dużych możliwości w dalszej rywali-
zacji. No i biegi. Na 1500 m błysnął „sta-
ry lis” MARCIN LEWANDOWSKI. Ro-
zegrał wyśmienicie taktycznie bieg i na fi-
niszu nie dał większych szans bardzo do-
bremu biegaczowi norweskiemu. Na tym 
samym dystansie „swoje zrobiła” SOFIA 
ENNAOUI. Drugie miejsce jest pięknym 
osiągnięciem w jej sportowej przygodzie. 
No i jeszcze nasze panie biegające na 400 
metrów. Indywidualnie spisały się nie najle-
piej. Te straty powetowały sobie w nawiązkę 
w sztafecie. ANNA KIEŁBASIŃSKA, IGA 
BAUMGART-WITAN, MAŁGORZATA 
HOŁUB-KOWALIK, JUSTYNA ŚWIĘTY-

-ERSETIC zaprezentowały się wyśmieni-
cie. Wygrały zdecydowanie. Nasza sztafeta 
zalicza się obecnie do najlepszych na świe-
cie. Nasza męska sztafeta 4x400 m, biegną-
ca w eksperymentalnym składzie z powo-
du różnych dolegliwości zawodników, nie 
odniosła sukcesu. Od razu trzeba dodać, 
że w halowych mistrzostwach nie starto-
wali lekkoatleci, którzy liczą się w rywa-
lizacji o medalowe trofea. Mam na myśli 
Adama Kszczota, Anitę Włodarczyk, Pau-
linę Gubę czy Pawła Fajdka.

W ostatnich dniach przyszła jeszcze 
jedna sympatyczna wiadomość z japoń-
skiej Jokohamy. Otóż nasza sztafeta mie-
szana 4x400 m. ustanowiła rekord Europy 

— 3.15:46. Sztafeta biegła w składzie Kaje-
tan Duszyński, Patrycja Wyciszkiewicz, Ju-
styna Swięty-Ersetic, Karol Zalewski Warto 
wiedzieć, że sztafeta mieszana na 4x400 m. 

Hala Emirates w Glasgow
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zadebiutuje w przyszłorocznych Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio.

Z dużym zainteresowaniem oczekuje-
my startu naszych lekkoatletów w nadcho-
dzących mistrzostwach świata w katarskiej 
Dausze (26.09‒6.10.) Mamy nadzieję, że re-
prezentanci Polski rywalizować będą o me-
dalowe trofea. A szans jest sporo. Należy 
pamiętać, że będzie to najważniejsza próba 
i przymiarka przed Igrzyskami Olimpijskimi.

Występy i osiągnięcia naszych lekkoatle-
tów cieszą. Świadczy to o solidnej pracy na-
szych szkoleniowców. Razem z zawodniczka-
mi i zawodnikami potrafili znaleźć wspólne 
cele i rzetelnie je realizują. Należą się słowa 
uznania działaczom skupionym w lekko-
atletycznym związku, że potrafią w spo-
sób właściwy organizować cykle przygoto-
wań do światowych i europejskich imprez. 
Na dzisiaj o naszych lekkoatletach można 
mówić tylko pozytywnie.

 

Niewątpliwie nasi lekkoatleci w ostatnim 
okresie dostarczyli i dostarczają nadal sym-
patykom sportu najwięcej radości. To samo 
można powiedzieć o naszych siatkarzach. Ich 
występ w mistrzostwach świata rozgrywanych 
w Bułgarii i Włoszech przeszedł do wspania-
łej historii. Polacy obronili mistrzowski ty-
tuł wywalczony przed czterema laty w Ka-
towicach. Niewielu kibiców, a także specja-
listów od męskiej siatkówki przewidywało 
ten sukces. A jednak nasi pokazali, że potra-
fią wznieść się na wyżyny i wygrać ta trudną 
i wyczerpująca rywalizację. Na dodatek kil-
ku naszych siatkarzy zostało wyróżnionych 
indywidualnie. Byli to m.in. Bartosz Kurek, 
Michał Kubiak, Piotr Nowakowski.

W ostatnich sukcesach naszych siatka-
rzy brakuje tylko olimpijskiego medalu. Czy 
w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio staną nasi 
siatkarze na podium? Trudno odpowiedzieć 
na to pytanie. A to dlatego, że mistrz świata nie 
ma zapewnionego miejsca w olimpijskim tur-
nieju. Chcąc wystąpić w Tokio w przyszłym 

roku nasza reprezentacja, podobnie jak inne, 
musi rozegrać mecze eliminacyjne o awans.

Na razie nasza reprezentacja szykuje 
się do występów w Lidze Narodów. M.in. 
do turnieju w Katowicach, w którym zo-
baczymy także drużyny USA i Brazylii. Za-
czyna się siatkarski maraton, który zakoń-
czy się meczami eliminacyjnymi o awans 
do olimpijskiego turnieju. Mamy nadzie-
ję, że będą to miesiące pomyślne dla pol-
skiej reprezentacji.

Chwaląc osiągnięcia lekkoatletów i siatka-
rzy nie można do pochwał zaliczyć wystę-
pówhokeistów na lodzie. W dyscyplinie tej 
nastąpiła wielce negatywna stagnacja. Są roz-
grywki ligowe, w których startuje sporo, jak 
na polskie warunki, drużyn. Podniecamy się 
rywalizacją między GKS Tychy i Cracovią, 
Włączają się do niej jeszcze GKS Katowice 
i Podhale Nowy Targ. Rywaliza-
cja trwa, ale nic z tego pozytyw-
nego nie wynika. W międzyna-
rodowych rozgrywkach drużyno-
wych nasze klubowe zespoły nie 
liczą się. Nadzieje wiązaliśmy z re-
prezentacją. Niestety, drużyna re-
prezentacyjna też dołuje. Parę lat 
wstecz potrafiliśmy wygrywać z ta-
kimi drużynami jak Dania, Wiel-
ka Brytania, Austria, Francja czy 
Włochy. Teraz od nich dostajemy 
lanie. Wymienione zespoły grają 
obecnie w elicie. Dla polskiej re-
prezentacji awans do elity odsunął 
się na olbrzymią długość. I w za-
pleczu do elity nie mamy co szu-
kać. Zespoły Kazachstanu, Węgier, 
Korei Płd., Białorusi też są poza 
zasięgiem polskiej reprezentacji. 
Nasza drużyna zepchnięta zosta-
ła do ostatniej grupy rozgrywko-
wej. I w niej też nie potrafimy wy-
grywać i awansować ciut wyżej. 
Pokonała nas Rumunia, a w me-

czach z Estonią i Ukrainą mocno się mę-
czyliśmy się. W światowej rywalizacji zaj-
mujemy dalekie miejsce. (Jest 16 zespołów 
w elicie, 6 w grupie A — razem 22 druży-
ny). Polska zajmuje 24 pozycję za Rumunią. 
Gorsze ciut od nas są Estonia, Ukraina, Ja-
ponia i Holandia. I to wszystko.

Ta męska, piękna i emocjonująca gra w na-
szym kraju na potężnym wirażu. Nie ma żad-
nej poprawy. Raczej jest coraz gorzej jeżeli 
chodzi o umiejętności naszych zawodników. 
Nie pomógł zaciąg zagranicznych zawod-
ników, którzy mieli się przyczynić do pod-
niesienia sportowych umiejętności naszych 
hokeistów. Działacze związkowi nie potra-
fią znaleźć trenera, który potrafiłby wypro-
wadzić reprezentację z dołka. Może w klu-
bach nie ma uzdolnionych młodych zawod-
ników. Może na niskim poziomie w klubach 
jest szkolenie. Jak tak dalej będzie, to hokej 
na lodzie stanie się całkowicie peryferyjną grą.

X X X

Podsumowując moje dywagacje zadałem so-
bie pytanie. Jaki wkład w dorobek ten mają 
sportowcy z Województwa Śląskiego. Mają 
i to spory. Są lekkoatleci, reprezentujący bar-
wy AZS AWF Katowice Ewa Swoboda, Justy-
na Święty-Ersetic, Karol Zalewski. Uzupeł-
niają ich etatowi reprezentanci Joanna Jóźwik 
medalistka ME, Tomasz Jaszczuk.

W reprezentacyjnej drużynie (w kadrze) 
siatkarzy jest kilku zawodników ze śląskich 
klubów. W drużynie hokeja na lodzie nie-
mal połowa zawodników gra na co dzień 
w śląskich zespołach. W innych dyscypli-
nach sportowcy ze Śląska też się liczą w kra-
jowej i międzynarodowej rywalizacji. Moż-
na powiedzieć, że nie jest źle w śląskim spo-
rcie. Ba, futboliści Piasta Gliwice mogą zdo-
być, pierwszy w historii klubu, tytuł mistrza 
Polski.                                                                            

Ewa Swoboda

Marcin Lewandowski
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ozpocznijmy bardzo prozaicznie 
i zwróćmy uwagę na – jak to mó-

wią antropologowie kultury – „mo-
ment założycielski” tej szczególnie za-
służonej placówki na mapie kultural-
nej Katowic. Tak więc powstanie In-
stytucji Promocji i Upowszechniania 
Muzyki „Silesia” nastąpiło w okresie 
szczególnym. Dlaczego? Bo był to po-
czątek lat 80. ubiegłego stulecia, czyli 
czas po euforii i wielkiej nadziei, ale 
zarazem czas banalnej oraz groźnej 
szarości, a w zasadzie mroku po stanie 
wojennym. I właśnie w takich szcze-
gólnych okolicznościach, a konkretnie 
1 października 1983 roku, powołany 
został w Katowicach lokalny oddział 
Krajowego Biura Koncertowego z cza-
sem przekształcony w Agencję Arty-
styczną „Silesia”. Początkowo podlega-
ła ona wojewodzie katowickiemu. Na-
tomiast 1 stycznia 1994 roku, Agencja 
Artystyczna „Silesia” staje się miejską 
instytucją kultury podległą prezyden-
towi miasta Katowice. Autorką całe-
go przedsięwzięcia od początku była

która wystąpiła z oryginalną inicjaty-
wą. Wyjątkowość jej pomysłu polegała 
na próbie budowy – ośrodka oderwa-
nego od centralnych instytucji kultu-

ry, a zarazem skoncentrowanego na ka-
drze lokalnej.

Geneza „Silesii” tkwi w szerokim 
planie upowszechniania muzyki i edu-
kacji muzycznej. Ale sięgnijmy głębiej, 
bo na pewno jej korzenie tkwią nie tyl-
ko w wizjach entuzjastów popularyzo-
wania muzyki, w tym samego Karola 
Szymanowskiego – ale też w szczegól-
nej atmosferze i ideach festiwalu „So-
lidarności”, jak i okresu zagrożeń oraz 
nadziei, które wiązały się z powolnym 
konaniem realnego socjalizmu. Zatem 
u podstaw myślenia autorki pomysłu le-
żała postawa romantyczna, w koegzy-
stencji z poglądami pozytywistyczny-
mi. Ewa Pawlik-Żmudzińska porwała się 
przecież na rzecz pozornie niemożliwą, 
choć jednocześnie apelowała o koniecz-
ność codziennej – jak mówiła – żmud-
nej pracy. Koncepcję i program tej in-
stytucji zawiera

który określa kwestie prawne i zakreśla 
zadania instytucji i jej personelu. Wyja-
śnijmy więc, że najważniejszymi zasa-
dami są promocja oraz upowszechnia-
nie muzyki i prowadzenie działalności 
edukacyjnej. Gwoli ścisłości zaznacz-
my też, że obecną nazwę placówki za-
twierdzono w 1997 roku jako: Instytu-
cję Promocji i Upowszechniania Muzyki 

„Silesia”. Owe zadania pozostają wobec 
siebie w układzie absolutnie komple-
mentarnym – w tym zawiera się swo-
ista natura i siła oddziaływania tej or-
ganizacji. Odwołuję się do skojarzenia 
mającego związek z omawianą instytu-
cją. Czyli pewna

Zauważmy, że dziś kultura wysoka, pięknie 
uwznioślająca nas i świat, jest zagrożona. 
Atakuje nas bowiem agresywna kultura 
popularna; kultura zaspokajająca niskie 
potrzeby (ba, nawet instynkty). Tym sa-
mym zagrożona jest także muzyka. Warto 
w tym miejscu odwołać się do wypowie-
dzi późniejszego papieża Benedykta XVI, 
kiedy mówił: „Muzyka, podobnie jak każ-
dy inny wyraz kultury, miała zawsze róż-
ne stopnie – od pozbawionego artystycz-
nych ambicji (…) po najwyższą perfekcję 
artystyczną. Teraz wszakże nastąpiło coś 
zupełnie nowego. Muzyka uległa rozsz-
czepieniu na dwa światy”, czyli świat mu-
zyki popularnej i świat muzyki klasycznej. 
Natomiast – jak stwierdza dalej Ojciec 
Święty – „Pośrodku, między tymi dwie-
ma skrajnościami, znajdujemy ucieczkę 
w historię, trwanie w muzyce, która ist-
niała przed tym podziałem, przemawia-
ła, i również dziś jeszcze potrafi przema-
wiać do całego człowieka”. I w tym kon-
tekście „Silesia” z pewnością jawi się jako

a zarazem obrończyni przed zagroże-
niami szmirą i tandetą obleczonymi 
w atrakcyjne, pełne pokus „dźwiękowe 
błyskotki”. To umiejętnie, wręcz wspa-
niale, realizuje właśnie katowicka „Sile-
sia”, przeciwstawiając się „muzyce pro-
dukowanej metodą przemysłową”, two-
rzącą śmietnik bezwartościowych to-
warów. Instytucja ta działa na zasadzie 
uzupełniających się wzajemnie płasz-
czyzn: stricte artystycznej, kulturalnej, 
antropologiczno-humanistycznej oraz 
społecznej. Zatem pracownicy i współ-
pracownicy „Silesii” promują to, co war-
tościowe, co jest wytworem prawdziwe-
go aktu twórczego. Czyli jak to mówił 
Umberto Eco: „Piękne dźwięki”. Oczy-
wistym truizmem jest stwierdzenie, iż 2012 – Projekt Portrety kompozytorów polskich, koncert w Radiu Katowice z muzyką Henryka 

Mikołaja Góreckiego w wykonaniu Anny i Emilii Góreckich oraz Benona Maliszewskiego



„prawdziwa” muzyka jest zawsze, nie-
zależnie od epoki, konkretnym aktem 
twórczym – szczególnie wysublimo-
wanym wyrażającym aktualne warto-
ści, ale też wybiegającym w przyszłość. 
Bo przecież każda epoka to czas, w któ-
rym muzyka wyraża jej ducha, lecz za-
razem ucieka od utartych kanonów i za-
powiada coś nowego. Coś oryginalnego, 
coś, co odzwierciedla powolne konanie 
obowiązujących idei, a nawet ich nagłą 
śmierć, ale też ukazuje narodziny cze-
goś zupełnie innego co będzie trwało 
do początku następnego cyklu. Jednak 
są dzieła nieprzemijające, które moż-
na pojmować w perspektywie „długie-
go trwania”. Tak jak kultura jako całość, 
tak i różne jej sfery mają swoje kanony. 
W zakresie muzyki to choćby dorobek: 
Bacha, Mozarta, Beethovena, a później 
np. Chopina.

W obliczu dzisiejszych demonów de-
gradujących naszą tożsamość, działalność 

„Silesii” jest szczególnie ważna, gdyż jest 
ona organizatorem i propagatorem ka-
meralistyki. Kategorycznie i pięknie wy-
raża to jej obecna – i na szczęście wielo-
letnia – dynamiczna i kompetentna dy-
rektorka Ewa Kafel, kiedy mówi w jed-
nym z wywiadów:

pod czym rozumieć należy szczególną au-
tonomię, jak i symbiozę. Zarówno tego, 
co kojarzyć trzeba z pojęciem kameralisty-
ki, jak i kameralności. Wspomina o tym 
w mieście wspaniałych sal koncertowych, 
bo idąc tropem myśli autora „Przewodni-
ka dla zakłopotanych” Ernesta Fr. Schu-
machera, można powiedzieć, choć w zu-
pełnie innym kontekście: „Małe jest pięk-
ne”. A gdyby odwołać się do przeszłości, 
należałoby dodać, iż pod pojęciem mu-
zyki kameralnej rozumiano utwory gra-
ne w komnatach, czyli da camera, w od-
różnieniu od muzyki granej w kościo-
łach, tzw. da chiesa. Ale już potem, a więc 
w XIX wieku, była to muzyka wykonywa-
na w salonach, a nie salach koncertowych. 

Na tę niezwykłą ciągłość i zmianę szczegól-
ną uwagę zwracał mi prof. Andrzej Jasiń-
ski, który istotę omawianej instytucji do-
strzega nadto w perfekcji wykonawców, 
a także w oddziaływaniu na wielopoko-
leniową publiczność, – od dzieci do lu-
dzi starszych. Podkreślał też, iż „W czasie 
tych koncertów tworzy się swoiste miste-
rium sztuki. To jest prawdziwa wspólno-
ta muzyków oraz publiczności. Podkreślić 
należy rolę osób prowadzących komenta-
rze do koncertów, bo to oni otwierają słu-
chaczom „okna do nowych krajobrazów 
muzycznych (…) ”. »Silesia« daje szansę 
poznania prawdy, dobra i piękna”. Warto 
przytoczyć słowa wirtuozki skrzypiec, Kai 
Danczowskiej, z 2008 roku: „Na koncer-
tach »Silesii« muszę grać jak w Paryżu (…). 
Muszę być na każdym koncercie w dosko-
nałej formie, bo ich słuchacze na to zasłu-
gują. »Silesia« wyśrubowała poziom i wy-
chowała melomanów świadomie słucha-
jących nawet tzw. »trudnej« muzyki. (…) 
Taka publiczność uskrzydla wykonawcę! ”.

Z kolei prof. Marek Toporowski, orga-
nista, klawesynista i dyrygent, wyjaśniał 
mi, iż placówka ta zawsze swoiście „two-
rzy” miejsca, gdzie „ (…) można posłuchać 

wartościowej muzyki, która nam wszyst-
kim jest potrzebna. W ten sposób »Silesia« 
działa na obszarze Górnego Śląska, ale też 
na obszarach ościennych, np. w zachod-
niej Małopolsce, choćby w Wygiełzowie-

-Lipowcu. To jest ważne i piękne (…) ”. 
W konsekwencji w takiej sytuacji powstaje

a atmosfera owej wspólnoty sprawia, 
że zarówno wykonawcy, jak i odbior-
cy tęsknią za kolejnymi spotkaniami. 
Bo łączy ich niezwykłe przeżycie, prze-
życie udziału w muzycznym misterium. 
Podkreślmy też werbalną stronę orga-
nizowanych koncertów, czyli kompe-
tentne grono specjalistów, którzy z du-
żym znawstwem wprowadzają słucha-
czy w tajniki prezentowanych dzieł 
i kunszt wykonawców (o takiej formie 
upowszechniania marzył wspomniany 
Szymanowski). W tym kontekście trzeba 
wskazać na szczególną łączność ducho-
wą i intelektualną między wizją twórcy 

„Harnasiów”, a obecnym rektorem kato-
wickiej Akademii Muzycznej prof. dr. 
Władysławem Szymańskim. Skromnie, 
ale dosadnie stwierdza on w wywia-
dzie udzielonym w marcu ubiegłego 
roku: „Działania »Silesii« w odniesie-
niu do studentów i absolwentów uczel-
ni uważam za jedną z fundamentalnych 
spraw w naszym regionie”. O tym aspek-
cie działalności placówki wspominał też 
przed laty Janusz Ekiert: „Jest imponu-
jące, że we Francji, Niemczech zamiast 
nagród po prostu organizuje się mło-
dym artystom koncerty, ułatwia dostęp 
do orkiestr, do scen operowych, wyła-
wia się młode talenty. Na podobnej za-
sadzie działa właśnie »Silesia«”. Trze-
ba zaznaczyć, iż muzycy współpracu-
jący z tą instytucją, to także grono lu-
dzi młodych. Magdalena Duś, pianistka 
z duetu MagDuś Duo, który współtwo-
rzy z mężem, saksofonistą Bartkiem 
Duś, mówi o tej formacji generacyjnej 2013 – Rok Lutosławskiego i Tuwima – Projekt „Ptasie plotki” i inne wiersze – Witold Lutosławski 

dzieciom w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych

2013 – Projekt Portrety kompozytorów polskich, koncert w Radiu Katowice z muzyką Krzysztofa 
Pendereckiego w wykonaniu Romy Tic, Szymona Fortuny, Małgorzaty Garstki i Bernarda Krawczyka



w kontekście oczywiście pokoleniowym, 
ale i artystycznym oraz społecznym, na-
wet kulturowym. Pokoleniowym, bo jak 
wyjaśnia, jest to szansa na żywy kontakt 
z odbiorcą artystycznym, bo daje szansę 
na rozwój, ale i relację muzyk – odbiorca. 

„Wtedy – stwierdza – tworzy się między 
nami szczególna magia, my dajemy ener-
gię i zderza się ona z energią sali, a gra 
wśród dzieci, w tym chorych, to już przy-
wilej i przeżycie. Po prostu coś cudowne-
go”. I jeszcze jedno. „Silesia” prezentuje 
koncerty także w dużych przestrzeniach. 
Przykładem takich działań – poza insty-
tucjami muzycznymi – jest choćby ba-
zylika franciszkanów w katowickich Pa-
newnikach. Ojciec Alan Rusek, jej pro-
boszcz, a także kustosz lokalnej kalwarii 

— i prawdziwy humanista — mówił mi, 
że „Świątynia ta jest zawsze otwarta dla 
pięknej muzyki. Bo obok ewangelizacji 
są też inne formy przekazu duchowości. 
A najlepsza w tym zakresie jest muzyka”. 
Do tego dodać jeszcze trzeba choćby fe-
stiwale organizowane przez „Silesię”. Jak-
że więc istotnym jest to, że

a więc w nieodległej przeszłości prezydent 
Piotr Uszok, a teraz prezydent dr Marcin 
Krupa, a także radni nie tylko rozumieją, 
ale i sprzyjają działalności tej instytucji. 
Oczywiście o władzy zwykło się pisać kry-
tycznie. Ale ja chcę obiektywnie. Tym bar-
dziej że mam skojarzenie z jednym z pol-
skich muzyków, który ustawicznie przy-
pomina rzecz oczywistą, iż nie ma sztuki 
bez publiczności. Na tym polega niezwy-
kła siła „Silesii”: na wychowywaniu dla 
muzyki. Jakże zatem gorsząca jest wypo-
wiedź pewnego śląskiego muzyka, który 
twierdził przed laty, iż „Silesia” organizuje 

„koncerciki”. Tak jak stykamy się z mową 
nienawiści, tak w tym momencie zetknę-
liśmy się z przejawem totalnej ignorancji. 
Jakże zaś sprawiedliwie ocenia tę insty-
tucję choćby wspomniana Danczowska. 

No cóż ona koncertuje Paryżu, a nie zna 
go tylko z okien turystycznego autobusu.. 
Ale ad rem – każda rocznica, zwłaszcza 
okrągła, jest pretekstem do składania ży-
czeń, także przez przedstawicieli władzy. 
Jednak zazwyczaj z tej okazji formułowa-
ne są bardzo zdawkowe, okolicznościo-
we zdania. Zupełnie inaczej jest w przy-
padku listu prezydenta M. Krupy z oka-
zji omawianego 35-lecia. Jest przekonany, 
iż stolica województwa nazywana „mia-
stem muzyki” to nie tylko slogan, ale fakt. 
To dlatego stwierdza „Wasze zaangażowa-
nie w promowanie i wspieranie młodych 
artystów, a także w organizowanie koncer-
tów i festiwali, jest bez wątpienia jednym 
z filarów współczesnej kultury w naszym 
mieście”. Dodajmy, iż ocena prezydenta 
nie jest okolicznościową laurką, nie uległ 
on jubileuszowej atmosferze. Bo „Silesia” 
dostarcza wszak

które, jak dowodzi wspomniany prof. Ja
siński, rodzą się w szczególnej sytuacji, 
kiedy kontakt słuchacza z utworem to „od-
krywanie nowych krajobrazów i pejzaży 
muzycznych, nowych doznań i nowych 
kontekstów emocjonalnych, wyobraże-
niowych ale i intelektualnych”. Odwołaj-
my się do liczb, do „matematyki”. Staty-
styka dotycząca „Silesii” w ciągu 35 lat 
jej działalności jest bowiem imponująca. 
Uczestnikami zorganizowanych 50 000 
koncertów było aż 3 mln 500 tysięcy słu-
chaczy; wydano też 250 000 egzemplarzy 
periodyku „Silesia prezentuje”.

A wszystko to zasługa dyrektor Ewy Kafel 
i grona pracowników (czyli jak czytamy 
w dokumencie instytucji: 10,5 etatu), 
oraz wspaniałych osób współpracujących 
z „Silesią”. Nie byłoby na to szans, gdy-
by nie szczególna kooperacja z władza-
mi miasta i jego rajcami. Oby dalej trwała 
ta piękna i dobra harmonia. Szefowa „Si-
lesii” wyraźnie stwierdza, że „Miasto Ka-
towice zapewnia jej egzystencję i możli-
wość stabilnego działania, wprowadza-
nia w życie regularnego, zaplanowanego 
w comiesięcznym rytmie planu koncer-
towego, co ma znaczenie fundamental-
ne przede wszystkim w edukacji muzycz-
nej młodego pokolenia”.W rezultacie pra-
ca ma charakter stabilny oraz rytmiczny, 
i nie „działanie od projektu do projektu, 
od eventu do eventu, co jest trochę zna-
kiem czasu i nawet powszechnie oczeki-
wanym obecnie sposobem prowadzenia 
działalności kulturalnej, ale niekoniecz-
nie przynoszącym zamierzone efekty”

Długi okres działalności, systema-
tyczność pracy, konsekwencja, wytrwa-
łość, dbałość o najwyższy poziom arty-
styczny i wykonawczy – to szczegółne, 
wyróżniające cechy tej instytucji.          

2018 – Inauguracja XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycz-
nych i otwarcie wystawy z okazji 35-lecia IPiUM „Silesia” – Założycielka i wieloletnia dyrektor Ewa 
Pawlik-Żmudzińska (w środku), obecna dyrektor Ewa Kafel (z prawej) oraz pracownice Instytucji (od 
lewej): Aleksandra Rudzka-Kurdyś, Bożena Majda i Alicja Przytuła

2018 – Inauguracja XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych i 
otwarcie wystawy z okazji 35-lecia IPiUM „Silesia” – Założycielka i wieloletnia dyrektor Ewa Pawlik-Żmudzińska
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acznijmy od wyjaśnienia tytułu. Otóż 7 czerw-
ca zaczyna się trzydniowa INDUSTRIADA 2019 

(piątek, sobota, niedziela). To już okrągła, dziesiąta 
edycja tej ogromnej imprezy, odbywającej się jedno-
cześnie w 44 miejscach od Cieszyna do Koszęcina 
i od Częstochowy do Bielska-Białej z uwzględnie-
niem wszystkiego, co po drodze leży na Szlaku Za-
bytków Techniki. Zapowiada się wielki INDU-bal, 
a uczestniczyć w INDUstriadzie będą... INDU-nauci.

Jak widać – organizatorzy jubileuszu na różne 
sposoby wykorzystują słówko, a raczej... półsłów-
ko INDU-, które nawiązuje do tego, co nasz re-
gion kształtowało przez minione dwa wieki. I nie 
chodzi tu o indukcję, ale o cały przemysł: o indu-
strię. Już dziś mogę zapewnić, że setnej edycji In-
dustriady miesięcznik „Śląsk” poświęci cały nu-
mer, a teraz tylko kilka porad dla zainteresowanych 
niezwykłymi przeżyciami. Po pierwsze i ostatnie: 
program i wszelkie pomocnicze informacje znaj-
dziemy na stronie:

A teraz, skoro już wszystko, co trzeba, Państwo 
wiedzą – pozostaje mi tylko zaprosić całe rodzi-
ny i klasy szkolne, by wybrały coś z oferty tak bo-
gatej, że na samo jej przejrzenie należałoby prze-
znaczyć godzinę, a co najmniej pięć minut. Do-
tychczasowe doświadczenia zachęcają do wyboru 
trzech, czterech, najwyżej siedmiu miejsc w za-
leżności od pozostających do dyspozycji środków 
transportu. Warto też mieć plan „B” na wypadek, 
gdyby gdzieś było zbyt gęsto.

Na szczęście jednocześnie odbywa się tak wie-
le wydarzeń i to przez cały dzień, że nadmierny 
tłok zdarza się rzadko. Niektóre imprezy wymaga-
ją jednak wcześniejszych rezerwacji. Poprzednio 
tak było m.in. z rejsami po Kanale Gliwickim, a te-
raz – przypuszczam – INDU-bale w siedmiu pała-
cach dawnych przemysłowców mogą być dla spóź-
nialskich niedostępne. Radzę więc szybko przygo-
tować ciekawy strój i nie zwlekać z decyzją, bo na-
stępna taka okazja – za rok.

Wszystkie wstępy są bezpłatne, ale gdzieniegdzie 
można będzie kupić ciekawe książki i gadżety, więc 
trzeba mieć trochę gotówki przy sobie, bo nie wszę-
dzie da się zapłacić kartą. A najważniejsze: zabrać 
ze sobą dzieci i zachęcić dziadków. Dzieci zobaczą 
z bliska tak fantastyczne obiekty, że w żadnym te-
lewizorze to się nie zmieści. Z kolei seniorzy z łez-
ką w oku przypomną sobie, jak sami kiedyś pędzi-
li na szychtę i jak się bawili na dawnych festynach.

Ale to, co najwartościowsze – to spotkania z opie-
kunami starych maszyn i budowli. Ich wykładów 
można słuchać godzinami. Zdobyli fascynującą wie-
dzę o dawnym przemyśle i z nadzwyczajnym zaan-
gażowaniem o tym mówią. Oni naprawdę kochają 
swoje zabytki. Pokochajmy je wszyscy!

-



Krystyna Loch: Babcia, dzisiaj 
jest 3 maja, a wtedy w roku 1921 
było trzecie powstanie śląskie. Po-
wiedz mi coś o tym, boś przecież 
wtedy żyła, nie?

Babcia: Toć. Co to chcesz wie-
dzieć o powstaniach? Nie uczą was 
o tym w szkole?

K.L.: Uczą, ale tylko o tym, że to była 
walka ludu śląskiego o wyzwolenie 
narodowe i społeczne.

B. Co to znaczy wyzwolenie spo-
łeczne?

K.L. To znaczy babcia, że Ślązacy 
walczyli z niemieckimi kapitalista-
mi, co ich wyzyskiwali.

B. O to im tyż szło, ale nie tylko. 
Szło o to żeby Śląsk był w Polsce. Ale 
patrz, na zegarze jest już godzina 5-ta, 
a starzyka nie ma jeszcze z roboty.

K.L. Może babcia robi bajki, to jest 
nadgodziny?

B. Nie, myśla że poszoł z kamrata-
mi świętować rocznica 3-go powsta-
nia. Do szynku, do Goldsztajna, albo 
do Hyzy. Trzecie powstanie zaczło się 
w nocy z 2 na 3 maja w roku 1921. 
Przed wojną, w starej Polsce to było 
święto, powstańcy szli na pochód, 
a potem świętowali. Dzisiaj ich już 
niewiela zostało. Z kamratów od sta-
rzyka to jest jeszcze Mularczyk, So-
bota i Kurzaj i oni są dzisiaj na pew-
no razem. Muszą sami świętować, 
bo dzisiejsza Polska ma powstańców 
za nic, choć dzięki nim mo kopalnie 
i huty. Wiysz przeca, że zaroz po 1 
maja chowają flagi, żeby broń Boże 
na 3 maja nie wisiały.

K.L. Mnie to babcia dziwi, bo 3 maja 
jest też święto Konstytucji. A Konsty-
tucja 3 maja, co ją uchwalili w roku 
1791 była postępowa, bo miała na-
prawić Polska i uchronić ją od zabo-
rów. A przecież Polska Ludowa po-
piera wszystko co postępowe.

B. Mnie się zdowo, że oni chowają 
flagi po to, żeby nie wisiały w 3 maja, 
w święto Matki Boskiej Królowej Pol-
ski. Czymu Matka Bosko jest królo-
wą Polski? Ona jest przecież królo-
wą wszystkich ludzi.

K.L. Babcia, Matkę Boską uczynił 
królową Polski król Jan Kazimierz 
w roku 1656 za to, że uratowała kraj 
od Szwedów.

B. To widzisz, zaś wiem coś wię-
cej. Ale wiysz, jak starzyk świętuje 
w szynku rocznica powstania, to my się 
możemy aby na to napić kawy, co? 
I zjeść do tego kąsek zisty.

K.L. Dobrze babcia. Ale opowiedz 
mi o powstaniach.

B. No dobrze. Widzisz, wszystko się 
zaczło po I wojnie. Niemcy ją przegrali 
i kajzer Wilhelm uciekł do Holandii.

K.L. Toście musieli być z tego ra-
dzi, nie?

B. Ale czemu my dzołcha mie-
li być radzi? Jak rządził kajzer Wil-

helm to był spokój, porządek, każdy 
wiedział co do niego należy. A po-
tem się wszystko zaczęło zmieniać 
i nic już nie było tak jak przedtem.

K.L. Babcia, wiele starszych ludzi 
jak ty jest też tego zdania.

B. To widzisz. Jeszcze przed za-
kończeniem wojny w roku 1917 za-
czła się w Rosji rewolucja. Pamiętam, 
jak jednego dnia Kusztant ze dwo-
ra szedł ze szynku i wołał: Heil Mo-
skau! To jest niech żyje Moskwa! 
Za to go też zaraz policjanty zawar-
ły. A w następnym roku skończyła 
się wojna i powstała Polska. A wte-
dy do naszej wsi zaczli przychodzić 
jacyś cudzi ludzie. Mówili po polsku, 
ale inaczej niż my. Pytali o moich 
braci, o Hanysa i Franza i o innych 
chłopców od sąsiadów. Powiedzieli, 
że są Polakami i że teraz jak Niem-

cy kaput, a Polska powstała, to Śląsk 
musi należeć do Polski. A żeby się 
tak stało to trza zrobić powstanie. 
I że oni przyszli moich braci i innych 
do tego namówić. Matka im na to, 
że chłopcy poszli do lasu po drze-
wo, żeby było w domu czym hajco-
wać. I że chłopcy dopiero co przy-
szli z wojny, a powstania to będzie 
wojna na nowo. Bo przecież Niem-
cy tak Śląska nie dają.

K.L. To twoja matka była przeciw-
ko powstaniom? Nie fajnie!

B. Matka wiedzieli, że Niemcy choć 
wojna przegrali to mieli dali swoje 
wojsko i policja. A co mogli mieć ci 
co chcieli robić powstanie? Może pora 
karabinów, co gdzieś znaleźli, ukra-
dli? Albo też dostali z Polski? Ci lu-
dzie co przyszli powiedzieli, że wie-
dzą iż nie będzie lekko, ale że trzeba 
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się bić z Niemcami o Śląsk. Bo Nie-
miec to wróg, on Ślązaków prześladu-
je, nie pozwala im uczyć się i mówić 
po polsku. A przecież każdy człowiek 
ma prawo do swojej mowy. Do swo-
jej Muttersprache. A Polska będzie 
dla nas Ślązaków prawdziwą matką.

K.L. I wyście im uwierzyli?
B. My uwierzyli, bo tak samo go-

dali nasi księża Wajda i Czempiel. 
A przecież ksiądz nie może cyganić. 
Ale też inni ludzie, bo w Żędowicach 
wiela ludzi było za Polską. Największy 
Polak to był Dojczman, co mieszkał 
pod lasem. Dojczman, niemiecki czło-
wiek, a Polak, śmiesznie, nie? To też 
my w plebiscycie głosowali za Pol-
ską. Starzyk też był za tym, żeby iść 
na powstanie. To się jego matce nie 
podobało, bo wolała żeby był cicho, 
chodził do roboty, bo w domu była 
bieda i kupa dzieci.

K.L. Ale starzyk nie słuchał?
B. Nie, bo on zawsze swoje wie-

dział. Pierwsze powstanie zaczło 
się w roku 1919, na szczęście daleko 
od nas, bo w Mysłowicach, a po tym 
się rozszerzyło na Pszczynę, Rybnik, 
Katowice, nawet Hajduki. Z tego wiem 
to z Hajduk poszedł na powstanie taki 
jedyn Wiza, co mieszka na Kalinie. 
Drugie powstanie było za rok, ale 
oba powstania powstańcy przegrali. 
Guzy — nie wiem, czy go znasz? — 
co jeździł z Żędowic do roboty na Bi-
smarck opowiadał nam, co Niemcy 
potem robili z tymi co poszli na po-
wstanie. To byli dla nich Insurgen-
ten, polnische Banditen, polscy ban-
dyci. Zawierali ich do więzień, wy-
rzucali z roboty, z mieszkań.

K.L. A co było babcia potem?
B. Potym przyjechali Francuzi, 

Anglicy i Włosi żeby zrobić porzą-
dek i spokój. Ale spokoju nie było, 
bo Francuzi byli za Polakami, a ci 
drudzy za Niemcami.

K.L. Tata mi opowiadał, że u nich 
w Zabrzu byli Francuzi i Anglicy, 
a oni jako chłopcy latali za Fran-
cuzami i wołali: Francuz, daj szo-
kolad! A ci jak słyszeli, że chłopcy 
godają po polsku to im nieraz cze-
koladę dali. To wtedy tata podobno 
pierwszy raz jadł czekoladę... A An-
glików ludzie nie lubili. To były dla 
nich pierońskie chachary!

B. A za rok było trzecie powstanie. 
Ludzie opowiadali, że sam Korfanty 
nie wierzył że wygrają, ale wszyst-
ko poszło już za daleko. Trzecie po-
wstanie przyszło już blisko nas, ale 
na szczęście Żędowice były za fron-
tem. Za to wiele ludzi od nas poszło 
do powstania, a starzyk z nimi. Chcioł 
się bić o to żeby Śląsk był w Polsce. 
Powiem ci taki drugi Dojczman.

K.L. Babcia, starzyk był na po-
wstaniu pod Górą Świętej Anny, nie?

B. Ja, pod Annabergiem i tam była 

największo bitwa, Niemców wspie-
rali Włosi, a bili się tam nieraz lu-
dzie z tej samej wsi, jedni za Polaka-
mi, drudzy za Niemcami. Było wiela 
rannych i zabitych, a ci potem leże-
li razem w Leśnicy. A franciszkanie 
z Góry Świętej Anny szli do tych 
co jeszcze żyli z ostatnim namasz-
czeniem. Bo tych zabitych mogli tyl-
ko pokropić.

K.L. Babcia, polscy powstańcy wte-
dy pod Górą Świętej Anny z Niem-
cami wygrali, nie? Tak starzyk za-
wsze godo.

B. Oni tam nie wygrali, ale bitwa się 
skończyła i było to na szczęście ostatnie 
powstanie. A potem Śląsk podzielili po-
między Polskę i Niemcy. Góra Świętej 
Anny, Annaberg została w Niemczech 
i tam Niemcy postawili pomnik swo-
im, tym co za nimi walczyli. I wielki 
amfiteatr, gdzie potem za Hitlera od-
bywały się partyjne zjazdy.

K.L. A teraz babcia stoi tam polski 
Pomnik Czynu Powstańczego.

B. To widzisz, jedni i drudzy po-
stawili tam pomniki, robili i robią 
polityka. A szkoda tylko ludzi co ich 
wtedy w powstaniu zabili. Od nas 
z Żędowic też.

K.L. Wiem babcia, bo na cmenta-
rzu w Żędowicach stoi pomnik posta-
wiony tym co zginęli w III powsta-
niu w bitwie pod Zębowicami. Zgi-
nęło ich tam czterech: Herman Ka-
łuża, Jan Kluba, Aleksander Świerzy 
i Emanuel Ziętek.

B. Ja, pamiętam jeszcze jak ich 
przywieźli do wsi na plac przed ko-
ściołem. Było wtedy wiela płaczu 
i lamentu. Dobrze, że mają choć po-
mnik, że się o nich pamięta.

K.L. A potem Polska dostała część 
Śląska i wyście ze starzykiem przyje-
chali z Niemiec, bo Żędowice zostały 
w Niemczech do Polski, do Hajduk.

B. Widzisz podzielili Śląsk, ale nie 
tak jak ludzie chcieli w plebiscycie. 
Bo Żędowice, gdzie ludzie głosowa-

li za Polską zostały w Niemczech, 
a Katowice, Chorzów, czy Hajduki, 
gdzie Niemcy plebiscyt wygrali do-
stała Polska.

K.L. Ale babcia, Polska na tym 
wygrała, bo dostała kopalnie i huty, 
których przedtem nie miała.

B. To prawda, ale wierz mi, wte-
dy ludziom na Śląsku nie było lekko.

Wtedy zrobiła się na Śląsku wiel-
ko złość i nieporządek. Zrobiło się: 
bij – zabij! Boś ty Polak, a jo Niemiec, 
abo na odwrót. Jedni byli za Korfan-
tym, a drudzy go przeklinali. Byli 
tacy co chcieli zostać w Niemczech, 
a drudzy być w Polsce. Niektórzy byli 
za Polską, ale w Niemczech mieli dom, 
pole, robota. I trza było wybierać: zo-
stać, albo iść do Polski. My się w roku 
1921 ze starzykiem pożenili i może by-
łoby lepiej zostać u siebie w Żędowi-
cach. Starzyk mógł dalej robić w hu-
cie na Zawadzkim, mogli my zbudo-
wać dom i żyć jak inni. Ale my by tam 
nie mieli spokoju, bo Niemcy wiedzie-
li, że starzyk był w powstaniu za Pol-
ską. A jak go znam to by Niemcom 
ciągle pyskowoł, w robocie i nie tyl-
ko. To by nas Niemcy na pewno sami 
wyciepli do Polski tak jak wiela in-
nych. Albo i jeszcze gorzej... Powiem 
ci o księdzu Wajdzie. On był farorzym 
w Kielczy i u nas, był za Polską, ale 
chciał zostać z nami, swoimi ludźmi. 
Jak go ale raz i drugi napadli na farze 
to zaczął się bać że go zabiją. To też 
pojechał do Polski. Na szczęście mioł 
gdzie pojechać, bo jego dawny wika-
ry ksiądz Czempiel został wtedy fa-
rorzym tu w Hajdukach.

K.L. Babcia, to wiem czymu wy-
ście przyjechali akurat tu do Hajduk.

B. My przyjechali do Polski, do Haj-
duk, bo tu była huta Bismarck, po-
tem Batory, gdzie starzyk mógł do-
stać robota. I stąd my potem jeź-
dzili przez granicę odwiedzać swo-
ich, co zostali w Niemczech. Tak nas 
wtedy te powstania podzieliły….  
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e kilka czarno-białych zdjęć, choć sta-
rych i nieco już niewyraźnych, uka-

zuje Katowice odmienne od tych dzi-
siejszych. Bujna roślinność roztacza się 
na nich wokół wyznaczonych precyzyj-
nie ścieżek, a zza wysokich, gęsto obro-
śniętych drzew wyłaniają się fragmenty 
miejskich kamienic. Na jednej z fotogra-
fii, między alejkami i niskimi żywopło-
tami, dostrzegamy niewielką ptaszarnię. 
Podobno, poza ptakami i drobnymi zwie-
rzętami, były tu też wilki, hieny, a nawet 
niedźwiedzie. To właśnie tutaj, niespeł-
na sto lat temu istniał Miejski Ogród Na-
ukowy, z ogrodem botanicznym i nie-
wielkim zwierzyńcem. W samym sercu 
miasta, tam gdzie obecnie rozlokowane 
są budynki Uniwersytetu Śląskiego, ist-
niała ta 9-hektarowa oaza. I choć wiemy 
o niej niewiele, zachowało się kilka cen-
nych fotografii i kilkustronicowa broszur-
ka  O zieleńcach i zwierzyńcu w Katowi-
cach. Dowiadujemy się z niej, jak duże 
znaczenie posiadały w międzywojniu 
ogrody miejskie i jak wiele funkcji peł-
niły:  „Nowoczesne zieleńce w porówna-
niu z przedwojennemi są ściśle rzeczowe 
i celowe i nie noszą znamion luksusu. Ce-
chą ich dzisiejszą są zagadnienia społecz-
ne, hygjeniczne, naukowe, etyczne i este-
tyczne, — a więc cele na wskroś  wycho-
waw cze i zdrowotne. Ogrody naukowe 
odgrywają wśród zieleńców pierwszo-
rzędną rolę”. Dzięki wielofunkcyjności 
tej, dawne katowickie ogrody przypomi-
nają współczesne ogrody społecznościo-
we, których działalność służy w głównej 
mierze lokalnej społeczności. Podkre-
ślając jednak społeczne znaczenie Miej-
skich Ogrodów Naukowych w Katowi-
cach, musimy pamiętać o tym, że w po-
równaniu z tymi współczesnymi, nie zaj-
mowały się one aktywnością rolniczą. 
I choć na ich terenie znajdowały się ro-
śliny użytkowe, takie jak chociażby kuku-
rydza, wykorzystywano je głównie do ce-
lów edukacyjnych.

Wiemy jednak, że miejskie ogrody, zarów-
no te znajdujące się na obrzeżach euro-
pejskich miast, jak i w ich centrach, po-
siadały uprawny charakter i nierzadko za-
opatrywały okoliczną ludność w świeżą 
i zdrową żywność. Średniowieczne gra-
fiki, tapiseria i miniatury malarskie uka-
zują obraz przepięknych i należycie za-
dbanych ogrodów klasztornych, pro-
wadzonych przez zakonników. Wśród 
nich znajdowały się nawet i takie, które 
posiadały stawy rybne, młyny czy win-
nice. Zioła z kolei, hodowane w ogro-
dach przyklasztornych, służyły głównie 
do produkcji medykamentów, a warzy-
wa i owoce wykorzystywano do przygo-
towywania posiłków dla mnichów oraz 
najbardziej potrzebujących. Wyjątko-
we pod względem bogactwa i ilości ro-
ślin były ponadto tzw.  herbulariusy,  czy-
li ziołowe ogrody medyczne, zakładane 

najczęściej przy szpitalach i służące do-
bru ogólnemu. To za ich sprawą, a tak-
że dzięki działalności piśmienniczej za-
konników, zachowało się wiele wartościo-
wych informacji o działaniu leczniczym 
ziół oraz o przygotowywaniu receptur 
zielarskich.

Jednak znaczące zmiany, które wpłynęły 
również na rangę ogrodów miejskich oraz 
rosnących w nich roślin, miały dopiero 
nadejść. Na początku XVI wieku zainte-
resowanie właściwościami odżywczymi 
oraz leczniczymi roślin bardzo wzrosło. 
Dzieła starożytnych i średniowiecznych 
przyrodników stały się podstawą pogłę-
bionych badań. Przedmiotem naukowych 
dociekań stała się również działalność 
zakonników.  „Za jego przykładem [Pa-
racelsusa] lekarze w znacznej części Eu-
ropy kontynuowali ze zdwojoną inten-
sywnością podjęte już w średniowiecz-
nych klasztorach badania leczniczych 
właściwości rozmaitych naturaliów, od-
krywając nowe, dotychczas niestosowa-
ne rośliny i doświadczalnie wypróbowu-
jąc ich właściwości. Stworzyło to podsta-
wy dla trwającego do poł. XIX w. ścisłego 
związku medycyny z botaniką”. W okre-
sie tym powstały zarówno spektakular-
ne, jak i nieco mniejsze ogrody miejskie, 
zakładane przez lekarzy, naukowców czy 
humanistów. Często służyły one również 
celom edukacyjnym, a wiele z nich nale-
żało do uniwersytetów. Jednym z najpo-
pularniejszych wówczas ogrodów śląskich 
był niewielki, ale wyjątkowy pod wzglę-
dem rosnących w nim warzyw oraz ziół, 
wrocławski ogród Lorenza Scholza von 
Rosenau. I mimo, że nie ma już po tym 
ogrodzie żadnego fizycznego śladu, za-
chowały się liczne grafiki przedstawiają-
ce nadzwyczajny zbiór roślin w nim ro-

snących; tataraku, arcydzięgiela, karczo-
cha, ogórecznika lekarskiego, cykorii po-
dróżnik, omanu wielkiego, dziewanny czy 
różnych odmian bodziszków i naparstnic. 
W tym liczącym ponad 300 roślin zbio-
rze znalazły się jeszcze warzywa, w tym 
mało popularne pomidory i różne odmia-
ny ziemniaków — wówczas jeszcze rzad-
ko stosowanych. Rośliny lecznicze oraz 
niezwykłe warzywa można było podzi-
wiać podczas wspólnych spotkań i bie-
siadowań w ogrodzie, w towarzystwie 
samego jego pomysłodawcy.

Wprawdzie późniejszy proces urbaniza-
cji i towarzyszące mu przemiany — przy-
rost ludności, problemy komunikacyjne czy 
powstawanie ogromnych zakładów prze-
mysłowych i osiedli robotniczych — dia-
metralnie zmieniły strukturę europejskich 
miast, ale ogrody miejskie wciąż stanowiły 
nieodłączny element tkanki miejskiej, a ko-
nieczność zakładania ich wydawała się sil-
niejsza niż kiedykolwiek. Dziś, gdy znamy 
dokładnie konsekwencje rewolucji prze-
mysłowej oraz silnej urbanizacji, a także ich 
wpływ na stan przyrody, coraz chętniej an-
gażujemy się w działania, które pozwalają, 
choćby w obrębie własnego domu, polep-
szyć sytuację środowiska, lub co najmniej 
zapewnić sobie zdrową żywność i kon-
takt z naturą. Stąd tak wiele się dziś mówi 
o zdrowym odżywianiu, niemarnowaniu 
jedzenia, naturalnej medycynie czy domo-
wych warzywniakach. Wśród tymczaso-
wych mód, ekologicznych akcji i szeroko 
komentowanych działań prozdrowotnych 
znalazł się także nieformalny ruch urban 
farming, który jest po prostu połączeniem 
praktyk stosowanych już od dawna w rol-
nictwie, a przeniesionych do miejskiej rze-
czywistości. W Polsce zjawisko to ma jesz-
cze niewielu propagatorów.



13

-

Miejskie rolnictwo, bo tak można byłoby 
określić je w naszym języku, funkcjonuje 
u nas pod postacią niewielkich ogrodów 
warzywnych, zakładanych przy miejskich 
osiedlach lub w sąsiedztwie prywatnych 
szkół. I choć miejsc takich jest na na-
szej mapie wciąż niewiele, a ich popu-
larność ma charakter zazwyczaj lokalny, 
prosperują one bardzo dobrze i nie wy-
daje się, aby były przejawem chwilowej 
mody. Ich pomysłodawcami i opiekuna-
mi są bowiem osoby od dawna związane 
z ogrodnictwem i zdrowym trybem ży-
cia. Wbrew pozorom, prowadzenie ogro-
du, w szczególności na terenie, na którym 
do tej pory rosła tylko trawa, nie jest za-
daniem łatwym.

Idealnym nauczycielem w miejskim 
ogrodnictwie byłby zapewne Grzegorz 
Łapanowski, ceniony kucharz i eduka-
tor kulinarny, pomysłodawca Warszaw-
skiego Festiwalu Kulinarnego. Od lat pro-
muje on zdrowe odżywianie, szczególnie 
wśród najmłodszych, przypominając o za-
pomnianych już warzywach i bogactwie 
dziko rosnących roślin. Jak sam niegdyś 
powiedział,  „ [...]  wolę prostą kuchnię, 
najwyższej jakości składniki. Lubię rela-
cję, którą ma się z drugim człowiekiem 
poprzez jedzenie. Dla mnie ważni są rol-
nicy. Prawdziwi ludzie, którzy mają pra-
cę wypisaną na rękach i twarzy”. Tę ideę 
wspólnotowego i zarazem świadomego 
gotowania zawarł między innymi w pro-
jekcie Gastro Garden zorganizowanym 
wraz uczniami warszawskiego Techni-
kum Ogrodniczego. Podczas jego reali-
zacji, w szkolnej szklarni odbyły się wy-
kłady oraz warsztaty gotowania, dzięki 
którym uczniowie mogli dowiedzieć się, 
w jaki sposób wykorzystać w kuchni ro-
śliny, które sami wyhodowali w szkolnym 
ogrodzie oraz szklarnii.

Niestety tego typu inicjatyw społecz-
no-edukacyjnych, lub co najmniej im 
podobnych, jest jednak wciąż niewie-
le. Zaobserwować jednak można coraz 
większe zainteresowanie ogrodami spo-
łecznościowymi, w których lokalna spo-
łeczność wspólnymi siłami hoduje wa-
rzywa, owoce oraz zioła. Jednym z nich 
jest świetnie prosperujący ogród Moty-
ka i Słońce w Warszawie, w ramach któ-
rego społeczność pielęgnuje, sadzi i dba 
o rośliny. Wszystkie decyzje podejmo-
wane są wspólnie, podczas regularnych 
spotkań. Ogród ten znajduje się na tere-
nie fińskich domków na Jazdowie, słyną-
cym z zaangażowania społecznego, ini-
cjatyw kulturalnych oraz działań proeko-
logicznych. Co więcej, ten warszawski 
ogród ma charakter otwarty, każdy może 
uczestniczyć w jego pielęgnacji i stać się 
miejskim rolnikiem.

Paradoksalnie, polskie miasta stwarza-
ją swoim mieszkańcom ogromne moż-
liwości hodowli własnych warzyw oraz 
owoców. Wszystko za sprawą ogródków 

działkowych zlokalizowanych na obrze-
żach większych i mniejszych miast. Choć 
ich charakter nieco odbiega od miej-
skich ogrodów społecznościowych, za-
kładanych w centrach miast, zauważa się, 
że młodsze pokolenie chętnie wykorzy-
stuje je do hodowli żywności, jako alter-
natywy wobec tej oferowanej im przez 
supermarkety oraz masową produkcję. 
Zdarza się, że ogródki działkowe, w któ-
rych nota bene Polacy spędzają często 
większość swojego czasu wolnego, grillu-
jąc i opalając się, zakupywane są nie tyl-
ko przez pojedyncze osoby, ale również 
przez niewielkie grupy znajomych. W ten 
sposób, wspólnymi siłami mogą oni ho-
dować dla siebie i swoich bliskich zdrowe 
jedzenie, mając świadomość jego pocho-
dzenia oraz cyklu dojrzewania.

Owe zróżnicowanie wśród działkowi-
czów doskonale opisał w wywiadzie udzie-
lonym dla magazynu Polityka, fotograf 
Jan Brykczyński.  „Bohaterowie,  których 
fotografowałem na warszawskich dział-
kach, mają swoje ogródki od kilkudzie-
sięciu lat. To pokolenie w wieku emery-
talnym. Wiele z tych osób prowadzi cał-
kiem spektakularne uprawy — wytwarza-
ją kilkadziesiąt kilogramów pomidorów 
czy wiśni w sezonie, robią z nich prze-
twory dla siebie i rodziny. To grupa pier-
wotnych działkowców, tak ich nazwałem. 
Ale są też osoby, które wchodzą w dzierża-
wę ogródka, zasiewają go trawą i traktu-
ją wyłącznie jako miejsce rekreacji, gdzie 
można sobie w weekend urządzić grilla. 
Jest też trzecia grupa — działkowcy wtór-
ni. Młodzi ludzie, którzy zauważyli po-
trzebę uprawy ziemi i teraz ją propagują. 
W ogródkach na Saskiej Kępie widziałem, 
jak organizują warsztaty z kompostowa-
nia. To zabawne, bo ci starsi robili to za-
wsze. U podstaw leżała duża oszczędność 

— nie można było sobie pozwolić na mar-
notrawstwo, wszystko na działce musia-

ło być wykorzystane. A teraz kompost 
traktuje się jako wyraz świadomej, eko-
logicznej postawy”.

Fotograf, nie tylko robiąc zdjęcia, ale 
również poznając warszawskich dział-
kowiczów, uchwycił ich przywiązanie do 
własnych ogródków oraz ogrom pracy, 
jaką wkładają oni w te małe, ale własne 
oazy spokoju. Efekt pracy pana Brykczyń-
skiego można zobaczyć w albumie  „{e 
Gardner”, zbierającym zdjęcia nie tylko 
warszawskich właścicieli ogrodów dział-
kowych. W tym fotograficznym projek-
cie zobaczyć można także działkowiczów 
z takich miejsc jak Nairobi, Bronks czy 
Erywań, w których miejskie ogrodnic-
two to jedyny sposób, aby przetrwać bie-
dę i móc wyżywić własną rodzinę. Miesz-
kańcy krajów zmagających się z bezrobo-
ciem, przestępczością i ubóstwem mimo-
wolnie stają się miejskimi rolnikami, a ich 
niewielkie ogrody niewiele mają wspól-
nego z ogrodami powstającymi z myślą 
o ekologii.

Tymczasem, w europejskich, rozwinię-
tych i bogatych miastach, urban farming 
stanowi nieodłączny element funkcjono-
wania nowoczesnych miast, a ogrody wa-
rzywne wpisane są na stałe w miejski kra-
jobraz. Ogrody te, dostępne zresztą nie 
tylko dla osób dbających o nie, ale także 
dla wszystkich zainteresowanych, lokali-
zuje się w przestrzeniach zaniedbanych, 
często opuszczonych lub takich, na które 
władze miasta nie mają po prostu pomy-
słu. Stąd w miastach takich jak Londyn, 
Berlin czy Paryż na dachach budynków 
pojawiają się grządki marchwi i rabatki 
różnych odmian sałat. Nie brakuje rów-
nież drzewek cytrusowych czy ziół, takich 
jak chociażby tymianek, oregano czy mię-
ta. W holenderskich miastach urban far-
ming już dawno przestał być modą, inte-
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resującą tylko niewielką grupę ludzi za-
interesowanych zdrową żywnością. Za-
równo w stolicy kraju, Amsterdamie, jak 
i innych jego miastach, powstały bowiem 
ogrody, które nie tylko zaopatrują lokal-
nych mieszkańców w zdrowe i samodziel-
nie wyhodowane pożywienie. Dla lokal-
nej społeczności są one ponadto miej-
scem spotkań oraz integracji międzykul-
turowej. Spędzanie czasu wolnego na ich 
pielęgnację stało się nie tylko normą, ale 
również przyjemnością. One same służą 
zresztą również jako miejsca spotkań biz-
nesowych, ślubów, a także akcji społecz-
nościowych. Nieodłącznym elementem 
działalności niderlandzkich ogrodów jest 
także edukacja, dedykowana nie tylko 
dzieciom, ale również dorosłym. Dzięki 
niej każdy może się dowiedzieć, jak sa-
dzić cebulę i w jaki sposób wykorzystać 
liście pokrzywy do walki z ogrodowymi 
szkodnikami.

Miejskie farmy powstają jednak nie 
tylko z inicjatywy mieszkańców. Wiele 
firm i organizacji decyduje się na stwo-
rzenie i prowadzenie własnych ogrodów, 
z których upraw korzystają ich pracowni-
cy, a także firmowe stołówki lub pobliskie 
restauracje. W Amsterdamie chociażby, 
w jednej z miejskich stref biurowych zna-
lazł się ogromny, bo posiadający 3000 m²  
powierzchni, ogród. Zlokalizowany na da-
chu biurowca ogród Zuidpark, posiada 
własny system nawadniania i opiekę ze-
społów ogrodniczych. W tej miejskiej 
oazie zieleni, wśród szarych budynków 
i wszechobecnych parkingów, rosną ko-
lorowe warzywa, soczyste owoce i aroma-
tyczne zioła przeznaczone do spożycia. Je-
dynymi mieszkańcami ogrodu są miej-
skie pszczoły, których ule rozmieszczone 
zostały między miododajnymi roślinami. 
Z ogrodu Zuidpark korzystają pracow-
nicy pobliskich firm, kucharze z tamtej-
szych stołówek, a także zwykli mieszkań-
cy Amsterdamu. To tu odbywają się coty-
godniowe zebrania firmowe i spotkania 
integracyjne. Ogród otwarty jest jednak 

dla każdego, nie wyłączając również tu-
rystów oraz młodzieży szkolnej. Ponadto, 
pracownicy kompleksu mają możliwość 
uprawiania w ogrodzie swoich własnych 
warzyw i owoców, z czego każdego roku 
chętnie korzystają.

Ten niezwykły i niemały w swoich roz-
miarach ogród to świetny przykład dla 
innych miast chcących nie tylko zadbać 
o zrównoważony rozwój, ale poczuwają-
cych się do odpowiedzialności za miejski 
ekosystem. To także dowód na to, że na-
wet w niewielkich grupach jesteśmy w sta-
nie zadbać o swoje pożywienie, nie będąc 
skazanym na żywność pochodzącą z ma-
sowej produkcji. Lecz ogród Zuidpark nie 
stanowi wyjątku wśród miejskich inicja-
tyw społeczno-żywnościowych Amsterda-
mu, czy nawet całej Holandii.  I choć rze-
czywiście w stolicy kraju zaobserwować 
można największą i wciąż rosnącą ilość 
miejskich ogrodów oraz inicjatyw wspie-
rających ich powstawanie, Amsterdam 
to nie jedyne holenderskie miasto, któ-
re w trosce o dobro swoich mieszkańców 
tworzy miejskie permakultury. W Rot-
terdamie, w samym sercu miasta, rów-
nież na dachu powstał niezwykły ogród 
DakAkker, w którym uprawiane są zioła 
takie jak mięta, werbena cytrynowa i la-
wenda, a także warzywa takie jak: topi-
nambur, burak, marchew, rzodkiew, ce-
bula, por, a ponadto malina, rabarbar 
i dynia. Jadalne kwiaty z ogrodu wyko-
rzystuje się w niewielkim bistro zlokali-
zowany tuż przy ogrodzie oraz w pobli-
skich restauracjach.

W Holandii, gdzie o jakość żywności 
dba się ze szczególną uwagą, swoje ogro-
dy i farmy posiadają nawet restauracje czy 
hotele. W Dordrechcie chociażby, niewiel-
kim mieście położonym niedaleko Rot-
terdamu, znajduje się przepiękny ogród 
należący do restauracji Villa Augustus. 
Rosnące w nim warzywa, owoce i zioła 
to rośliny charakterystyczne dla tamtej-
szego klimatu. Wyhodowane z najwyż-
szej jakości nasion, traktowane są z nale-

żytą im dbałością i przy ogromnej wiedzy 
opiekunów ogrodu. Wśród całej roślin-
nej różnorodności wymienić należało-
by: „cudownie pachnące zioła, takie jak: 
tymianek, rozmaryn i mięta. Pomidory 
o różnych formach i smakach. Bakłażany 
i cukinie. [...] stożkowa kapusta, kapusta 
włoska i spektakularny czarny jarmuż to-
skański (cavolo nero). Czerwone i białe 
cebule, czosnek, sałata lodowa i czerwo-
na sałata Batavia. I skorzonera, paster-
nak i karczoch, by wymienić tylko kilka. 
A wszystko to w połączeniu z klombami 
pełnymi indiańskiej rzeżuchy, driakwi, 
maku kalifornijskiego, astrów, dalii, cha-
brów, cynii i wielu innych. Róże, lawen-
da i kocimiętka wyznaczają ścieżki. Rów-
nież wzdłuż ścieżek, a zwłaszcza wzdłuż 
południowej ściany, rosną drzewa owo-
cowe — jabłko, gruszka, brzoskwinia, 
figa i morwa [...]. Następnie dochodzi-
my do zagrody jagodowej, gdzie widzi-
my czerwone, białe i różowe porzeczki, 
agrest, czarne porzeczki i jagody, letnie 
i jesienne maliny oraz, oczywiście, pyszne 
japońskie jagody”. Te wszystkie wymie-
nione przysmaki trafiają nie tylko na re-
stauracyjne talerze, ale również na półki 
niewielkiego sklepu, w którym zakupić 
można również wypiekany na miejscu 
chleb oraz przepyszne ciasta. Nie bra-
kuje w nim również produktów takich 
jak sery, ryby czy dziczyzny, dostarcza-
ne przez lokalnych rolników i zaufanych 
producentów. Nie tylko nie sposób było-
by oprzeć się tym rarytasom, ale przede 
wszystkim nie dostrzec, do jak wielkiej 
odpowiedzialności społecznej oraz eko-
logicznej poczuwają się pomysłodawcy 
restauracji i całego ogrodowego przed-
sięwzięcia, jakie jej towarzyszy. Co wię-
cej, cały koncept został zlokalizowany 
na terenie wodnych zbiorników, a sama 
restauracja, wraz ze sklepem i hotelem 
znajduje się w starej wieży ciśnień. Za-
gospodarowanie tego typu przestrzeni 
dokładnie wpisuje się w ideę przyświe-
cającą ruchowi urban farming — ideę 
zagospodarowania obiektów, które stra-
ciły swoją wcześniejszą funkcję lub zo-
stały opuszczone i zapomniane. Co wię-
cej, połączenie industrialnej architektury 
z zielenią ogrodów tworzy temu miejscu 
dodatkową wartość estetyczną.

Miejskie ogrody warzywno-owocowe, 
czy to zlokalizowane na osiedlach miesz-
kalnych czy przy restauracjach, to w Ho-
landii   jedynie   namiastka   całego  ruchu  
propagującego samodzielne wytwarzanie 
żywności. W całym kraju powstają wciąż 
nowe akcje społeczne promujące zakła-
danie własnych ogrodów. Zawiązywane 
są kooperatywy, których członkowie wy-
mieniają się wyhodowanymi przez sie-
bie warzywami, coraz więcej mieszkań-
ców miast zrzesza się w organizacjach 
pozwalających na zakup ekologicznych 
nasion, a w centrach miast każdego dnia 
odbywają się targi produktów wytwo-
rzonych w miejskich farmach. Na tere-
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nie Amsterdamu działają ponadto orga-
nizacje, takie jak chociażby Stichting Po-
stzegelparken, pomagające w tworzeniu 
i prowadzeniu ogrodów miejskich, za-
równo na niewielkich przestrzeniach, jak 
i na terenach opuszczonych lub czekają-
cych na zagospodarowanie. Dzięki tego 
typu działaniom Holandia stała się wzo-
rem miejskiego rolnictwa, nie wyłącza-
jąc przy tym działań z poziomu polityki 
społecznej. Władze tamtejszych miast — 
co godne jest zarówno naśladowania, jaki 
i powszechnego uznania — współpracu-
ją bowiem z organizacjami oraz przedsię-
biorcami prowadzącymi tamtejsze ogrody, 
przygotowując wspólne projekty działania, 
udostępniając im własne tereny czy bada-
jąc możliwości kolejnych zmian. W efek-
cie wspólnych ustaleń i działań powstała 
nieformalna i wciąż zmieniająca się sieć 
ogrodów oraz farm miejskich, pozwala-
jąca czerpać mieszkańcom z niej liczne 
korzyści; żywnościowe, społeczne, a tak-
że finansowe.

Na ekologicznej mapie Europy znajdu-
ją się jeszcze inne, równie aktywne w pro-
mowaniu i praktykowaniu miejskiego rol-
nictwa, miasta. Wśród nich jest między 
innymi Berlin. Niemiecka stolica, stała 
się przestrzenią wspólnej pracy i integra-
cji między mieszkańcami miasta, w tym 
również migrantami z odległych zakąt-
ków świata. Wystarczy przywołać ogród 
Prinzessinnengärten, który z niewielkiego 
ogrodu warzywnego przerodził się w prze-
strzeń służącą wszystkim — bez względu 
na pochodzenie i zasoby finansowe. Dziś 
Ogród Księżniczek łączy w sobie zabawę, 
edukację oraz wspólną pracę. W Paryżu 
z kolei, władze miasta silnie wspierają ak-
cję tworzenia ogrodów wspólnotowych, 
prowadzonych przez lokalną społecz-
ność. Udostępniają one nieużytkowane 
działki miejskie, oddając je pod opiekę 
mieszkającym w okolicy paryżanom. Ci 
zobowiązują się przestrzegać w swoich 
ogrodach zasad zapewniających środo-
wisku bezpieczeństwo; w tym wykorzy-
stania wody deszczowej, recyklingu czy 
kompostowania. Paryskie ogródki roz-
przestrzeniły się po całym mieście; mię-
dzy blokami, przy szkołach i w parkach. 
Korzystają z nich starsi mieszkańcy, jak 
i najmłodsze pokolenie Francuzów. Spę-
dzają w nich wolny czas, jedzą wspólnie 
posiłki, celebrują ważne święta, prowa-
dzą spotkania obywatelskie, nie wspomi-
nając już o integracji międzykulturowej 
oraz międzypokoleniowej.

Paradoksalnie europejskie stolice zajmu-
ją się miejskim rolnictwem stosunkowo 
od niedawna. W Stanach Zjednoczonych 
zjawisko prowadzenia miejskich farm 
oraz ogrodów warzywnych sięga lat sie-
demdziesiątych i wiąże się z rodzącymi 
się wówczas ruchami kontrkulturowymi. 
Co więcej, wraz z kryzysem gospodar-
czym odnowiono dyskusję o znaczeniu 

publicznych ogrodów i możliwościach, ja-
kie dają wykluczonym oraz ubogim gru-
pom społecznym. W miastach takich jak 
Detroit czy Filadelfia ogrody społeczno-
ściowe zapewniają najuboższym miesz-
kańcom miasta tony świeżej i pełnowar-
tościowej żywności. Większość społecz-
nych ogrodów, działających na potrze-
by żywnościowe lokalnej społeczności, 
dotowana jest z programów rządowych. 
Nierzadko wspomagane są one również 
przez fundacje działające na rzecz po-
trzebujących. W Detroit, w którym wciąż 
straszą opuszczone fabryki samochodów 
i domów jednorodzinnych, mieszkańcy, 
wspólnie z działaczami społecznymi, pro-
wadzą akcję zazieleniania miasta. Dzięki 
działaniom edukacyjnym miejscowi, któ-
rzy nigdy nie mieli do czynienia z ogrod-
nictwem, uczą się jak uprawiać pomido-
ry i przygotowywać naturalny kompost. 
W konsekwencji, mieszkańcy miasta, 
a wśród nich ludzie bezrobotni i wyklu-
czeni, mogą samodzielnie zapewnić so-
bie podstawową żywność. Jak zapowia-
dają analitycy i osoby przyglądające się 
nowemu trendowi, Detroit to idealne 
miejsce dla małych warzywnych ogro-
dów wspólnotowych. Gleba jest tu ży-
zna, między domami znajdują się puste, 
zaniedbane parcele, a społeczność mia-
sta chętnie podejmuje się uczestnictwa 
w działaniach aktywizujących.

Śledząc historię miejskich ogrodów 
i farm dostrzec można dużą różnorod-
ność. Jednocześnie idee,  jakie przyświe-
cają ruchowi urban farming w europej-
skich i amerykańskich miastach, już 
dawno wykraczają poza działania ma-
jące na celu dostarczenie wąskiej gru-
pie własnoręcznie wyhodowanego po-
żywienia. Tworzenie miejskich ogro-
dów porusza mianowicie kwestie nie-

zwykle znaczące i zarazem palące dla 
współczesności; bezpieczeństwo żyw-
ności, świadome metody jej wytwarza-
nia czy chociażby racjonalny jej podział, 
a co  za tym idzie, kwestię niemarno-
wania jedzenia. Na zdrowiu oraz zrów-
noważonej gospodarce żywieniowej się 
nie kończy. Edukacja to także znaczą-
cy element podejmowanych  form  ak-
tywności  ogrodów.  Ponadto  ogrody  
miejskie  —  co wielokrotnie podkre-
śliły między innymi władze Rotterda-
mu, tak silnie zaangażowane w ruch 
tworzenia ogrodów — to idealny spo-
sób, aby nadać przestrzeni miasta nową 
jakość i uczynić go bardziej przyja-
znym dla jego mieszkańców. W narra-
cjach o mieście, jego zagospodarowa-
niu, a także o problemach z jakimi się 
boryka, ogrody miejskie stały się pro-
pozycją na pożyteczne dla wszystkich 
wykorzystanie zaniedbanych, nieco 
zapomnianych przestrzeni, po prostu 
na słuszną rewitalizację. To wreszcie 
ważna kwestia z ekologicznego punk-
tu widzenia. Do prowadzenia ogro-
dów miejskich wykorzystuje się natu-
ralną wodę deszczową, nie stosuje się 
przy tym sztucznych nawozów zanie-
czyszczających glebę, tworzy się natu-
ralne kompostowniki, dzięki którym 
nic nie zostanie zmarnowane. I jak po-
kazały działania w Detroit, zakładanie 
ogrodów może być idealnym sposobem 
na walkę z wykluczeniem oraz resocja-
lizację. Niezależnie więc od położenia 
geograficznego ogrody miejskie to szan-
sa na rozwiązanie palących dla dane-
go miejsca problemów. To zarazem ide-
alny sposób, aby bawić się, uczyć, po-
znawać nowych ludzi i smacznie zjeść.

Ogródek w Nowym Jorku

Fot. Jan B
rykczyński. 
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Prastare królestwo roślin – od majestatycznych 
drzew, aż po najmniejsze porosty i grzyby –

jest światem, na który patrzymy dzisiaj trochę 
tak, jak na widok za miejskim oknem: może 
być piękniejszy albo brzydszy, bardziej lub 
mniej sprzyjać rekreacji. Lubimy mieć równo 
przycięty trawnik, pachnące kwiaty w wazonie, 
świeże warzywa i owoce na stole jako uzupeł-
nienie zdrowego posiłku i na tym w zasadzie 
ścisłe powiązania między roślinami a człowie-
kiem wydają się kończyć. Z reguły nie traktu-
jemy roślin jako istotnej części naszej codzien-
ności, mimo zagrożeń niesionych przez tzw. an-
tropocen – erę człowieka, czas spowodowanego 
przez nas wielkiego wymierania gatunków, czas 
pustynnienia świata. Ale nasza świadomość re-
aliów tej epoki powoli wzrasta. Poza lokalnymi 
i ponadnarodowymi ruchami na rzecz obrony 
przyrody, czy też walką o spowolnienie zmian 
klimatycznych, coraz powszechniejsze staje się 
zwracanie uwagi na to, co jemy.

Co prawda, sposób, w jaki się odżywiamy 
jest uwarunkowany kulturowo, społecznie, eko-
nomicznie oraz religijnie, a więc zależy od wie-
lu czynników, ale nawet w krajach tradycyjnie 
zorientowanych na spożywanie mięsa, wyda-
je się, że pęd ku zwiększaniu jego konsump-
cji (w ubiegłych latach w USA było to około 
100 kg na osobę rocznie, w Polsce blisko 80 kg, 
podczas gdy w Indiach zaledwie około 4 kg) 
leciutko przyhamował. Jest na to szansa dzię-
ki rosnącej, także w Polsce, popularności roślin 
w naszym jadłospisie. Diety roślinne, nazywane 
również wegetariańskimi, z roku na rok zyskują 
coraz więcej zwolenników. Przybierają one naj-
różniejsze formy, mając jedną cechę wspólną – 
znaczne zmniejszenie lub wykluczenie spoży-
wania mięsa. W ekstremalnych przypadkach 
wykluczają spożywanie wszystkich produktów 
pochodzenia zwierzęcego. Nie są jednak „wy-
nalazkiem” nowym. Stoją za nimi lata, a cza-
sem stulecia tradycji. Warto więc przyjrzeć się 
krótko ich dziejom.

Samo słowo „wegetarianizm” powstało z połą-
czenia dwóch łacińskich słów: vegetabilis (ro-
ślinny) i vegetare (rosnąć, kwitnąć, rozwijać 
się). Według Encyklopedii światowej histo-
rii środowiskowej dzieje wegetarianizmu się-
gają zamierzchłych czasów i niejednokrotnie 
były dość burzliwe. Wiele religii świata uważało 
i nadal uważa, wegetarianizm za idealną dietę, 
a powstrzymywanie się od spożywania mięsa 
najczęściej stanowiło odbicie głębokiej, religij-
nej wiary lub filozoficznych przekonań. Wege-
tarianizm przyjmował różne formy w zależno-
ści od kręgów kulturowych i religii, lecz moż-
na wyróżnić kilka niemalże niezmiennych za-
sad, którymi kierowali się ludzie przy wyborze 
tego sposobu odżywiania. Najczęściej wierzy-
li oni w transmigrację dusz (tzw. reinkarnację) 
i szanowali życie zwierząt, upatrując w nich du-
sze swoich bliskich, czy przodków. Często we-
getarianizm wynikał z przekonania, ze wszel-
kie zycie jest święte i wszystko posiada swoistą 
energię duchową. Rezygnacja z mięsa miała 
również związek z oczyszczaniem ciała i du-
szy; wierzono, że spożywanie mięsa zatruwa 
organizm i jest nienaturalne.

Ważne były także względy środowiskowe. 
Diety większości populacji ludzkich, poza za-
mieszkującymi tereny o ekstremalnych wa-
runkach, np. krainy podbiegunowe, oparte 
były głównie na lokalnych składnikach po-
chodzenia roślinnego i to niezależnie od wie-
rzeń i przekonań, bo takim wyborom sprzyjały 
warunki życia i dostępność pożywienia. Dzisiaj 
natomiast, mówiąc o „wegetarianizmie” mamy 
na myśli świadomy i często indywidualny wy-
bór diety roślinnej.

Wegetarianizm ma swoje korzenie w świe-
cie starożytnym. Zgodnie z badaniami,, więk-
szość starożytnych religii, przynajmniej w swojej 

wczesnej fazie, odrzucała przemoc warunkują-
cą jedzenie mięsa. Takie przesłanki znajdujemy 
w hinduizmie, buddyzmie i judaizmie, ale tak-
że u pierwszych filozofów Grecji. Warto wspo-
mnieć o dwóch szkołach myślenia powstałych 
w mniej więcej tym samym czasie, w VI wie-
ku p.n.e. na Dalekim Wschodzie rozwinął się 
dżinizm, a na Zachodzie pitagoreizm. W dżi-
nizmie pojęciem, które miało wpływ na roz-
wój idei niejedzenia mięsa było pojęcie ahi-
msa. Ahimsa, (w luźnym tłumaczeniu – wol-
ność od przemocy), to zasada nakazująca po-
szanowanie wszelkiego życia. Nie pozwala ona 
na krzywdzenie innych, a tym bardziej na za-

i zdrowiu
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bijanie ich – tyczy się to wszystkich istot ży-
wych, więc mnisi nie tylko nie jedli mięsa, ale 
nawet stąpali ostrożnie zamiatając przed sobą 
ziemię miotełką, by nie skrzywdzić drobnych 
żyjątek, czy mrówek.

Na Zachodzie największy wpływ na rozwój 
idei wegetarianizmu miał pitagoreizm, a w kon-
sekwencji zwolenników diety roślinnej przez 
wieki nazywano pitagorejczykami. Podstawo-
we założenia szkoły Pitagorasa obejmowały re-
zygnację ze spożywania mięsa oraz zaprzesta-
nie składania krwawych ofiar ze zwierząt, tak 
powszechnych w kultach Grecji. Pitagoras tak-
że wierzył, że dusza może wędrować pomiędzy 
ludźmi, zwierzętami i innymi istotami żywymi, 
aby w końcu uwolnić się od swoich ziemskich 
powłok i połączyć się z wymiarem boskim – 
na poziomie ludzkim tej wędrówki osiągnąć 
to można było poprzez ascezę i oczyszczanie 
ciała. Pitagoras nie był jedynym antycznym fi-
lozofem, który opowiadał się za niejedzeniem 
mięsa. Podobne poglądy mieli także Plutarch, 
Teofrast i Empedokles.

W początkach naszej ery, nowa, szybko roz-
wijająca się religia, jaką było zróżnicowane we-
wnętrznie chrześcijaństwo również zapisała swo-
je karty w historii diet roślinnych. W czasach 
wczesnego chrześcijaństwa istniało wiele grup 
i wspólnot, w których spożywanie mięsa było 
zabronione. Wielu pierwszych świętych Kościo-
ła powtarzało to samo. Na przykład, Jan Chry-
zostom tak pisał o świętych: „U nich nie płynie 
krew; nie ma zabijania ani ćwiartowania mięsa... 
ani nie ma u nich tej okropnej woni ludzi jedzą-
cych mięso”. Natchnienie znajdowano w samej 
Księdze Rodzaju, gdzie Bóg stworzywszy czło-
wieka mówi: „Oto wam daję wszelką roślinę 
przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszel-
kie drzewo, którego owoc ma w sobie nasie-
nie: dla was będą one pokarmem”. (Rdz. 9, 
2‒3). Ten plan Boży, mimo wprowadzonych 
do niego po biblijnym Potopie zmian na ko-
rzyść mięsa w ludzkim jadłospisie, nadal po-
zostaje eschatologicznym ideałem.

Co interesujące, we wczesnym chrześcijań-
stwie uważano często, że jedzenie mięsa dzia-
ła jak potężny stymulant seksualny i powstrzy-
mywanie się od jego spożywania jest dobre dla 
duszy. Praktyka ta była jednak postrzegana jako 
dobra tylko w postaci tymczasowego „ćwicze-
nia”, mającego na celu walkę z pokusami ciała. 
W innym przypadku rezygnacja ze spożywa-
nia mięsa bywała nawet traktowana jako here-
zja, między innymi dlatego, że Kościół odrzu-
cał pogańską wiarę w wędrówkę dusz. Co wię-
cej, kiedy chrześcijaństwo uzyskało status religii 
państwowej, zrezygnowano także z postaw pa-
cyfistycznych związanych z odmową zabijania 
innych ludzi w przypadku konfliktów militar-
nych, co ostatecznie zmieniło podejście do uza-
sadnionego zabijania.

Jednak wegetarianizm pozostał żywy, choć 
nigdy nie miał licznych zwolenników. W póź-
niejszych wiekach, w czasach renesansu, zna-
nym wegetarianinem był chociażby Leonar-
do da Vinci.

Mniej więcej od XVII wieku, sytuacja zmie-
niła się znacząco na niekorzyść istot żywych. 
Za sprawą filozofii Kartezjusza ludzie zaczęli 
uważać, że zwierzęta nie mają duszy, a skoro 

nie posiadają duszy, to nie mogą także odczu-
wać bólu. Miało to druzgoczący wpływ na losy 
zwierząt, których objawy cierpienia zrównywa-
no jedynie z mechanicznymi, nic nie znaczący-
mi odruchami. W czasach tych popularne stały 
się wiwisekcje i studiowanie w ten sposób ana-
tomii na żywych organizmach zwierząt, w czym 
uczestniczył podobno także sam Kartezjusz.

Mimo że badania na zwierzętach szybko 
wykazały strukturalne podobieństwa między 
ich układem nerwowym, a ludzkim, co suge-
rowało, że jednak ludzie i zwierzęta nie różnią 
się od siebie tak bardzo, jak przypuszczano, do-
piero w XVIII wieku, za sprawą filozofii huma-
nistycznej, stopniowo zmieniało się podejście 
do cierpień zwierząt. Wraz z upływem stulecia 
uwaga społeczeństwa zaczęła koncentrować się 
na kwestiach społecznych, takich jak reforma 
więziennictwa, opieka nad dziećmi, osobami 
starszymi i chorymi, zaczęto wyrażać sprzeciw 
przeciwko niewolnictwu. Współczucie dla zwie-
rząt stanowiło logiczne przedłużenie wcześniej 
wspomnianych poglądów, skutkując często od-
rzucaniem spożywania mięsa.

Kwestia negatywnego wpływu spożywania 
mięsa na ludzką moralność była nadal rozwa-
żana w wieku XIX. Krytykowano cierpienie 
zwierząt jako zło samo w sobie. Uznanie moral-
nej odpowiedzialności za ich los było integral-
ną częścią filozofii utylitarnej Jeremy’ego Ben-
thama. Według niego, pytaniem nie jest to, czy 
zwierzęta rozumują jak ludzie, ale to, czy mogą 
cierpieć. W tych czasach wegetarianizm propa-
gowały także grupy walczące o prawa kobiet, łą-
cząc go z tematami pokoju i niestosowania prze-
mocy. W konsekwencji, w połowie XIX wieku, 
w Niemczech, Holandii, Anglii i USA, wegeta-
rianizm przybierał często oblicze ruchu społecz-
nego lub stanowił jedno z jego haseł. Pierwsze 
stowarzyszenie wegetarian powstało w Rams-
gate w Anglii, w roku 1847. I to właśnie w tam-
tym czasie słowo wegetarianin zastąpiło stoso-
wane wcześniej słowo pitagorejczyk.

Począwszy od lat dwudziestych XX wieku 
można zaobserwować rosnące uznanie dla die-
ty bezmięsnej, w tym weganizmu. Zaczęto po-

woli zwracać uwagę na ich wartości prozdro-
wotne. Ze względu na odkrycie witamin lu-
dzie coraz chętniej sięgali po warzywa i owoce 
zamiast mięsa. W późniejszych latach kolej-
ne badania, między innymi dotyczące sposo-
bu odżywiania Adwentystów Dnia Siódmego, 
potwierdziły korzyści wynikające ze stosowa-
nia diety wegetariańskiej. W latach siedemdzie-
siątych, do tych motywacji dołączyły niepokoje, 
jakie zaczęło budzić coraz bardziej nagłaśniane 
zanieczyszczenie żywności, a w szczególności 
mięsa, antybiotykami, hormonami i pestycyda-
mi. Do tej triady dołączyły przerażające opinię 
publiczną choroby. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych po wybuchu epidemii BSE (choro-
ba szalonych krów) w krajach Europy Zachod-
niej mnóstwo osób zrezygnowało ze spożywa-
nia mięsa, szczególnie czerwonego.

Do wzrostu zainteresowania wegetariani-
zmem przyczynił się również szereg badań pro-
wadzonych w latach osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych. W szczególności należy tu wymie-
nić badanie profesora Colina Campbella, w któ-
rym wzięło udział ponad 10 000 osób. Badanie 
to wykazało bezpośredni związek między ilo-
ścią spożywanych produktów pochodzenia zwie-
rzęcego, a stanem zdrowia badanych. W latach 
tych rosła także świadomość poważnego wpły-
wu przemysłu mięsnego na środowisko. Wśród 
negatywnych efektów wymieniano zanieczysz-
czenie gleby i powietrza, pustynnienie terenów, 
globalne ocieplenie, marnowanie cennego zbo-
ża na paszę oraz niszczenie lasów tropikalnych, 
czyli problemy, które dzisiaj jedynie się nasiliły 
i dalekie są od rozwiązania.

Obecnie większość ludzi przechodzących 
na dietę wegetariańską to przede wszystkim 
ci, którzy troszczą się o środowisko, współ-
czują zwierzętom i swoim wyborem chcą coś 
zmienić w obliczu kryzysu zagrażającego Zie-
mi, jaką znamy. Wegetarianizm w dzisiejszych 
czasach to w głównej mierze świadomy wybór 
o wymiarze etycznym. Oznacza to, że w zależ-
ności od postaw i przekonań może przyjmo-
wać zróżnicowane formy.



Wegetarianizm, to nazwa, która potocznie uży-
wana jest jako termin zbiorczy dla różnych ty-
pów diet roślinnych. W Polsce można się tak-
że spotkać z określeniem jarstwo, które jest 
synonimem wegetarianizmu. Podstawą diety 
wegetariańskiej, we wszystkich jej odmianach, 
są między innymi produkty zbożowe, warzywa, 
owoce, nasiona roślin oleistych i strączkowych, 
grzyby i orzechy. Odmiany diety wegetariańskiej 
różnią się głównie tym, jakie produkty pocho-
dzenia zwierzęcego są dopuszczone do spoży-
wania. W związku z powyższym istnieje kilka 
wariantów diet roślinnych: laktoowowegetaria-
nizm, laktowegetarianizm, owowegetarianizm, 
a także weganizm. Wszystkie te odmiany diety 
wegetariańskiej zakładają całkowitą rezygnację 
z mięsa, drobiu, ryb i owoców morza.

Laktoowowegetarianizm, który nazywany 
jest czasem także owolaktarianizmem, to jed-
na z najbardziej popularnych, a zarazem naj-
mniej restrykcyjnych odmian wegetarianizmu. 
Dopuszcza ona spożywanie zarówno jajek, jak 
i mleka oraz jego przetworów, a także miodu. 
Jajka w laktoowowegetarianizmie można jeść 
niemal bez ograniczeń, gdyż są one tutaj pod-
stawowym źródłem białka. Nieco problemów 
nastręcza spożywanie produktów mlecznych. 
Nabiał zwykle zawiera podpuszczkę, która jest 
otrzymywana w wyniku uboju zwierząt jako 
produkt uboczny. Sery i inne produkty zawie-
rające podpuszczkę nie są dopuszczone do spo-
życia w tej odmianie wegetarianizmu, (chociaż 
można już kupić sery na podpuszczce wegeta-
riańskiej). Uważać należy również na serki, jo-
gurty, budynie, galaretki i inne desery zawiera-
jące żelatynę odzwierzęcą. Laktowegetarianizm 
to odmiana pozwalająca na spożywanie mle-
ka oraz jego przetworów, ale nie jajek. Tyczy się 
to także wszystkich produktów, które mogą za-
wierać jajka w jakiejkolwiek postaci, takich jak 
ciasta, bułki, chleby i ogólnie różnego rodzaju 
wypieki. Kolejną odmianą jest owowegetaria-
nizm, w którym spożywanie jajek jest dozwo-
lone, ale nie je się mleka ani jego przetworów.

Przy omawianiu odmian diety wegetariań-
skiej bardzo często wspomina się o witariani-

zmie oraz frutarianizmie. Witarianizm zabra-
nia jakiejkolwiek obróbki cieplnej pokarmów. 
W diecie są jedynie świeże warzywa i owoce. 
Witarianie rezygnują także ze spożywania kawy, 
herbaty i soków na rzecz świeżej, źródlanej wody. 
Najczęściej witarianizm wyklucza produkty 
pochodzenia zwierzęcego, ale są także odmia-
ny, w których spożywanie mleka, jajek czy na-
wet mięsa i ryb jest akceptowane, pod warun-
kiem, że produkty te nie zostały w żaden spo-
sób przetworzone ani poddane obróbce cieplnej. 
Co więcej, suplementowanie witamin bądź mi-
kroelementów jest odrzucane, ponieważ zwo-
lennicy witarianizmu uważają, że surowa die-
ta dostarczy organizmowi wszystkich niezbęd-
nych składników. Gotowanie, smażenie i pie-
czenie potraw jest widziane jako szkodliwe dla 
ludzkiego zdrowia i należy go za wszelką cenę 
unikać, by pożywienie nie traciło swoich cen-
nych wartości odżywczych. Dieta witariańska 
jednak niesie ze sobą wiele zagrożeń, takich jak 
rozwój bakterii w surowych pokarmach nie pod-
danych obróbce cieplnej, niedobory pewnych 

składników czy witamin, a także ciężkostraw-
ność niektórych produktów, które zwykliśmy 
jadać po ugotowaniu lub upieczeniu. Przeko-
nania witarian o wyższości ich diety nad inny-
mi nie mają, jak do tej pory, odzwierciedlenia 
w dowodach naukowych.

Frutarianizm jest dietą jeszcze bardziej re-
strykcyjną od witarianizmu, gdyż frutarianie nie 
spożywają tych owoców ani warzyw, które mu-
sieliby sami zerwać albo kupić w sklepie. Żywią 
się jedynie tym, co samo „spadło z drzewa”. Fru-
tarianizm może być bardzo groźny dla zdrowia, 
ponieważ taka dieta nie zawiera wystarczającej 
ilości białka i tłuszczu, za to bardzo duże ilości 
węglowodanów. Tak zaburzone proporcje ma-
kroskładników prowadzą do licznych schorzeń, 
mogą spowodować cukrzycę i upośledzić pra-
cę trzustki, a nawet, paradoksalnie, prowadzić 
do nadwagi i otyłości w związku z ogromną ilo-
ścią cukrów prostych w diecie. Przy takim spo-
sobie odżywiania rośnie także ryzyko próchni-
cy z powodu wspomnianych cukrów i kwasów 
zawartych w owocach.

W ostatnim czasie na fali wzrostu popular-
ności diet roślinnych można było także usłyszeć 
o innych odmianach wegetarianizmu, takich 
jak: pescowegetarianizm oraz semiwegetaria-
nizm. Pescowegetarianizm (z łac. pesco – ryba), 
to dieta wegetariańska, która jednak dopuszcza 
spożywanie ryb i owoców morza. Łatwiej wtedy 
zbilansować ilość białka, witaminy B
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czy cynku. Dieta jest bogata w kwasy tłuszczo-
we z rodziny omega-3, a także selen. Należy jed-
nak uważać, by wybierać ryby z ekologicznych 
hodowli, ponieważ te odławiane przemysłowo 
zanieczyszczone są rtęcią oraz innymi metala-
mi ciężkimi w wysokich stężeniach, a ich czę-
ste spożywanie prowadzi do kumulowania się 
metali ciężkich w tkankach organizmu. Dzisiaj, 
wyłącznie z tego powodu, dieta oparta na ry-
bach nie jest polecana kobietom w ciąży oraz 
matkom karmiącym piersią, gdyż metale cięż-
kie mogą przedostawać się do organizmu pło-
du lub do mleka matki. Z drugiej jednak stro-
ny, dieta ta jest bardzo zbliżona do śródziem-
nomorskiej czy japońskiej, a przecież są one 
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uważane przez specjalistów za jedne z naj-
zdrowszych na świecie.

Ostatnio niezwykle popularny staje się flek-
sitarianizm, czyli swobodne projektowanie swo-
jej diety, głównie roślinnej, ale bez radykalizmu 
w odrzucaniu mięsa, które od czasu do czasu 
może pojawiać się na talerzu. Fleksitarianizm 
został uznany za jedną z najlepszych diet roku 
2019 ze względu na łatwość stosowania i zbi-
lansowanie wartości odżywczych. Być fleksi 
jest więc na czasie.

Jest to dla odmiany dieta ściśle roślinna. Wega-
nie nie spożywają mięsa, ryb, owoców morza 
ani owadów, a co więcej, rezygnują także cał-
kowicie ze spożywania nabiału w każdej jego 
formie, jajek, jak również miodu. Weganizm 
rozumiany jako styl życia dąży do rezygnacji 
z korzystania z jakichkolwiek produktów, pod-
czas wytwarzania których zwierzęta cierpią – 
począwszy od mięsa, poprzez wyroby skórza-
ne, a skończywszy na kosmetykach testowa-
nych na zwierzętach. Już w roku 1949 Leslie 
J. Cross, jeden z teoretyków weganizmu, zasu-
gerował, by weganizm tłumaczono jako dąże-
nie do wyzwolenia zwierząt spod władzy i eks-
ploatacji człowieka. Dieta wegańska, pomimo 
swoich licznych ograniczeń, może być bardzo 
różnorodna, a zarazem prawidłowo zbilanso-
wana. Opiera się ona w głównej mierze na wa-
rzywach, owocach, zbożach, nasionach i orze-
chach, a także na roślinach strączkowych i grzy-
bach. Składniki te przygotowane w odpowiedni 
sposób mogą z powodzeniem zastąpić standar-
dową dietę wszystkożerców.

Co ciekawe, weganizm jako styl życia, kładzie 
nacisk na rezygnację ze stosowania kosmety-
ków i innych środków chemicznych testowanych 
na zwierzętach, ale na oficjalnej stronie Stowa-
rzyszenia Wegan można odnaleźć wpis, by nie 
rezygnować z zażywania leków (choć każdy lek 
w Unii Europejskiej musi przejść fazę testowa-
nia na zwierzętach), ponieważ „martwy wega-
nin, nikomu się na nic nie przyda”.

Radykalni weganie nie kupują rzeczy wykona-
nych z wełny, która uważana jest za produkt nie-
wegański. Otóż wełna pozyskiwana jest z owiec 
hodowlanych. W normalnych warunkach dzikie 
owce nie potrzebują obcinania nadmiaru wło-
sia, gdyż rośnie ono tylko do określonej długo-
ści. U owiec hodowanych i krzyżowanych w taki 
sposób, by uzyskać jak najwięcej wełny sprawa 
wygląda inaczej. Wełna, której normalnym za-
daniem jest izolacja cieplna, w sytuacji, kiedy 
jest jej za dużo zaczyna sprawiać zwierzętom 
kłopoty. Większość wełny na świecie pochodzi 
z Australii, gdzie temperatury w ciepłych mie-
siącach są bardzo wysokie i w tym czasie wie-
le owiec umiera z powodu przegrzania. Także 
samo strzyżenie owiec jest dla nich często bo-
lesne, ponieważ robione jest szybko i niedeli-
katnie, co kończy się zacięciami i ranami na cia-
łach owiec. Nadmiar owiec w stadzie jest czę-
sto sprzedawany na ubój, co jest kolejnym ar-
gumentem wegan za rezygnacją z wyrobów 
z wełny. Radykalni weganie nie spożywają tak-
że miodu, ani żadnych produktów zawierają-
cych miód. Argumentują to tym, że miód jest 
wytwarzany przez pszczoły dla pszczół i jest im 

niezbędny do życia. Ludzie odbierają pszczo-
łom ich miód i karmią je w zamian wodą z cu-
krem, która jest pozbawiona wszystkich waż-
nych wartości odżywczych, które posiada miód.

W roku 2017 magazyn Forbes opublikował wy-
niki badań, w których, wykorzystując model 
biofizycznej symulacji, ustalono, ilu ludzi mo-
głoby przeżyć na terenie USA stosując dany ro-
dzaj diety. Okazuje się, że najlepiej w rankingu 
wypadła dieta laktowegetariańska, która jako 
najbardziej ekonomiczna z opcji, umożliwiła-
by przeżycie 807 milionom ludzi. Dieta lakto-
owowegetariańska zapewniłaby wyżywienie 
787 milionom ludzi, co oznacza, że spożywa-
nie jajek jest wersją mniej ekonomiczną. Dieta 
współczesna wypadła zdecydowanie najgorzej, 
zajmując ostatnie miejsce w rankingu i gwaran-
tując przeżycie tylko 402 milionom ludzi. Co cie-
kawe, dieta wegańska okazała się dietą mniej 
ekonomiczną od obydwu diet wegetariańskich, 
ale naukowcy podkreślają fakt, że niewykorzy-
stane pod uprawę tereny można byłoby poddać 
procesowi zalesiania i wykorzystać do wyłapy-
wania dwutlenku węgla, co także przyczyniło-
by się do przeciwdziałania degradacji środowi-
ska naturalnego na świecie.

Patrząc globalnie także można stwierdzić, 
że zwolenników diety roślinnej jest coraz wię-
cej. Według strony www.worldatlas.com, w ran-
kingu krajów o najwyższym odsetku wegeta-
rian prym wiodą Indie. Dietę roślinną stosuje 
tam aż 38% społeczeństwa. Jest to ewenement 
na skalę światową, wynikający w głównej mie-
rze z religii buddyjskiej, dżinizmu i systemu 
kastowego, gdzie niektóre kasty są zobowią-
zane do niespożywania mięsa. Drugie miejsce 
zajmuje Izrael, gdzie wegetarianie stanowią 
13% społeczeństwa. Judaizm, który jest domi-
nującą religią w Izraelu, nakazuje ogranicza-
nie spożycia mięsa. Na trzecim miejscu zna-
lazł się Tajwan, gdzie 12% ludności to wegeta-
rianie. Dalej w rankingu znajdują się Włochy 
(10%), Austria, Niemcy, Wielka Brytania (9%), 
Brazylia (8%), Irlandia (6%), a także Australia 
(5%), gdzie niewątpliwie wegetarianizm staje 
się po prostu modny.

Niebagatelny wpływ na rozprzestrzenia-
nie się mody na zdrowe odżywianie, a także 
na propagowanie weganizmu i wegetariani-
zmu, mają media społecznościowe. To właśnie 
w Internecie szczególnie wyraźnie można prze-
śledzić kształtowanie się poszczególnych tren-
dów, które później przekładają się na kształ-
towanie się rynku różnych usług i produktów. 
W artykule opublikowanym niedawno przez 
_e Guardian, o wymownym tytule <e rise 
of vegan teenagers: ‘More people are into it 
because of Instagram’, młodzi weganie opo-
wiadają o tym, jak duży wpływ na ich decyzję 
o przejściu na weganizm miały media społecz-
nościowe, a w szczególności Instagram. Profi-
le instagramowych weganek i wegan obfitują 
w zdjęcia przedstawiające ich jako osoby nie-
zwykle zdrowe, aktywne i szczęśliwe.

Diety wegetariańskie są powszechnie kojarzone 

z ich pozytywnym wpływem na zdrowie. Eli-
minacja mięsa z diety, a także nawet ograni-
czenie jego spożycia, może korzystnie oddzia-
ływać na organizm człowieka i zmniejszać ry-
zyko chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, 
choroby układu krążenia czy otyłość. Wegeta-
rianie zwykle są szczuplejsi, zdrowsi i żyją dłu-
żej w porównaniu z osobami spożywającymi 
mięso. U wegetarian odnotowano także niż-
sze wskaźniki zachorowalności na nadciśnie-
nie, niektóre typy nowotworów, a także cho-
robę uchyłkową jelit. Wegetarianie rzadziej 
cierpią z powodu kamieni żółciowych i ner-
kowych oraz rzadziej miewają zaparcia. Praw-
dopodobnie wynika to z faktu, że diety roślin-
ne charakteryzuje najczęściej niskie spożycie 
nasyconych kwasów tłuszczowych i choleste-
rolu, wyższe spożycie owoców, warzyw, roślin 
strączkowych, orzechów i zbóż, co przekłada 
się na wysoki poziom błonnika w diecie oraz 
ważnych i korzystnie działających na zdrowie 
fitochemikaliów. Diety wegetariańskie są tak-
że bogate w magnez, potas, witaminy C i E, 
kwas foliowy, karotenoidy i flawonoidy. Anali-
za wyników amerykańskiego badania National 
Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) potwierdza powyższe informacje 
i wskazuje na to, że wegetarianie rzeczywiście 
cechują się wyższym średnim spożyciem błon-
nika, witaminy A, E i C, witaminy B

1
, witaminy 

B
2
, kwasu foliowego, wapnia i magnezu w po-

równaniu z osobami niebędącymi wegetaria-
nami. Z drugiej strony, wegetarianie są bardziej 
zagrożeni niedoborami składników takich jak: 
białko, kwasy tłuszczowe omega-3, witamina 
B

12
 i witamina D, wapń, żelazo, cynk, a także 

jod. W głównej mierze prawidłowe pokrycie 
zapotrzebowania na nie wynika z umiejętno-
ści planowania posiłków oraz z różnorodności 
pokarmów, które są spożywane. Diety oparte 
głównie na składnikach pochodzenia roślin-
nego niewątpliwie mają przed sobą przyszłość, 
sprzyja im jednak również zwolnienie tempa 
codziennego życia, umiejętność odpoczynku, 
rekreacji, przeznaczenie przynajmniej ułamka 
naszego czasu po prostu dla siebie.                   
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uzeum Protestantyzmu w Cieszynie zostało 
założone 29 marca 2009 roku w ramach re-

alizowanego przez Parafię Ewangelicko-Augsbur-
ską w Cieszynie projektu pn. Ochrona i konserwa-
cja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego współ-
finansowanego ze środków Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Muzeum mieści się w największym kościele ewan-
gelicko-augsburskim w Polsce – w Kościele Jezu-
sowym w Cieszynie. Kościół jest wyjątkowym za-
bytkiem późnobarokowej architektury sakralnej. 
Jego monumentalna bryła stanowi od momentu 
wybudowania niezwykłą dominantę panoramy 
miasta przyciągającą wielu turystów. Muzeum 
Protestantyzmu było stworzone z myślą aby cho-
ciażby w małej części wypełnić brakującą a jakże 
ważną część historii Śląska i Polski. Po Muzeum 
Reformacji Polskiej w Mikołajkach na Mazurach 
jest drugą tego typu placówką w Polsce.

Reformacja zapoczątkowana w 1517 roku przez 
Marcina Lutra szybko dociera na Śląsk i również 
tu odegrała ważną rolę w sferze religijnej, ale też 
wpłynęła na rozwój m.in. kultury, oświaty, go-
spodarki i stosunków społecznych. Ekspozycja 
stała muzeum prezentuje dziedzictwo Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego na ziemiach pol-
skich ze szczególnym uwzględnieniem Górnego 
Śląska. Rozpoczyna ją sam reformator Marcin Lu-
ter i jego druki. Z kolei do najistotniejszych pre-
zentowanych dokumentów początków reformy 
Kościoła w księstwie cieszyńskim należą wydane 
w drugiej połowie XVI wieku książęce ordynacje 
(ustawy) kościelne. Pierwsza z nich to ordynacja 
księcia cieszyńskiego Wacława III Adama, który 
też oficjalnie wprowadził reformację do księstwa 
cieszyńskiego oraz jego małżonki Sydonii Kata-
rzyny. Wśród muzealnych eksponatów znajdują-
się XVII wieczne nielegalne rękopisy kazań i mo-
dlitewników, które przybliżają ciężkie czasy kon-
trreformacji i prześladowań protestantów. Te trud-
ne czasy dla społeczności ewangelickiej na Śląsku 
nieco złagodniały po podpisaniu porozumienia – 
znanego jako ugoda altransztadzka (1707) – po-
między cesarzem Józefem I Habsburgiem a królem 
szwedzkim Karolem XII Wittelsbachem. Na mocy 
tych porozumień na całym Śląsku wybudowano 
sześć tzw. kościołów łaski w tym jeden na Górnym 
Śląsku – Kościół Jezusowy. Z tego okresu pięknie 

prezentuje się m.in. pozłacane zwieńczenie la-
ski łaski z wizerunkiem cesarza, którym 24 maja 
1709 roku wyznaczono miejsce pod budowę ko-
ścioła. Z tego też okresu pochodzą prezentowane 
na wystawie skrzynie na kolektę, rękopisy muzycz-
ne, najstarszy kielich z pateną do komunii świę-
tej ufundowany przez hrabiego Juliusza Gottlieb 
Sunnegka. Kolejne witryny muzealne przybliżają 
historię ewangelickiego szkolnictwa. Znajdują się 
XVIII- i XIX-wieczne  zeszyty szkolne z wypraco-
waniami egzaminacyjnymi uczniów w różnych ję-
zykach – po łacinie, niemiecku, polsku – prezen-
tujące ich postęp w nauce. Dzienniczki uczniów 
z końca XVIII wieku z opisowymi ocenami na-
uczycieli czy też podręczniki szkolne, z pierwszy-
mi polskimi wydanymi w Cieszynie przez nauczy-
ciela Jana Śliwkę. Do ciekawych prezentowanych 
w muzeum eksponatów należą też: XIX-wieczne 
chłopskie rękopisy, fotel cesarza Franciszka Józe-
fa I z jego wizyty w Cieszynie w 1906 roku, latar-
nia magiczna (projektor gazowy) sprzed I wojny 
światowej Towarzystwa Ewangelickiego wykorzy-
stywany w czasie objazdowych prelekcji, czy skła-
dany ołtarz ewangelickiego kapelana z czasów II 
wojny światowej.

Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie nie tylko 
przybliża życie i działalność Kościoła ewangelicko-

-augsburskiego i jego wiernych, ale do jego zadań 
należy też gromadzenie i opracowywanie cennych 
dla protestantyzmu obiektów muzealnych, biblio-
tecznych i archiwalnych. Posiadane zbiory Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, z których 
składa się Muzeum Protestantyzmu oraz Biblio-
teka i Archiwum im. B.R. Tschammera stanowią 
ważne i nieocenione źródło badawcze dla naukow-
ców, studentów i badaczy przeszłości oraz tury-
stów odwiedzających najcenniejsze cieszyńskie 
zabytki. Muzeum już od dziesięciu lat jest intere-
sującym punktem na turystycznej mapie miasta 
przybliżającym historię Reformacji i jej wpływu 
na dzieje Śląska.                                               

Zwieńczenie laski łaski z 1709 r. Zeszyt szkolny 1751 r.
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Przylegająca do ratusza kamienica 
na skoczowskim Rynku ma swoją bo-

gatą historię. W oparciu o XVII-wiecz-
ne przekazy możemy podać do informa-
cji, że jeden z domów przy Rynku jest 
miejscem urodzenia Św. Jana Sarkandra.

„Jan Sarkander z miasteczka Skoczów 
Księstwa Cieszyńskiego jest... Gdzie na-
rodzony z pobożnych rodziców Grzego-
rza ojca i Heleny matki będąc, dom jego 
ojczysty w Rynku podle samego ratusza.” 
(A.Komoniecki „Chronografia albo Dzie-
jopis Żywiecki”).

W roku beatyfikacji Jana Sarkandra 
(1860) właścicielem domu był Francuz 
Leonard Dervaur, trzydzieści lat póź-
niej, w roku 1890 budynek ten należał 
do Adolfa Zaczka. Był to rok, kiedy ka-
tolicka społeczność Skoczowa zadecydo-
wała o kupnie domu. W piwnicy, gdzie 
wg przekazów Jan Sarkander przyszedł 
na świat, urządzono w tym samym roku 

kaplicę. Właścicielem posesji stała się 
katolicka parafia św. Ap Piotra i Pawła.

W okresie międzywojennym miejsce 
to przeobraziło się w centrum, gdzie 
działały lokalne organizacje katolic-
kie. Funkcjonowała biblioteka i czy-
telnia, siedzibę znalazły tu Stowarzy-
szenia Młodzieży Katolickiej Męskiej 
i Żeńskiej. Już w 1932 roku zrodził 
się pomysł otwarcia w kamienicy mu-
zeum. Ambitne plany zniweczone zo-
stały przez wybuch II wojny światowej, 
po jej zakończeniu niestety nie wróco-
no do tradycji. Pomieszczenia wykorzy-
stane zostały do zupełnie innych celów, 
zlikwidowano też kaplicę. Przywrócona 
została ponownie do celów kultowych 
w 1959 roku i pełni tę funkcję do dziś. 

Przygotowania do uroczystości zwią-
zanych z kanonizacją Jana Sarkandra 
w 1995 roku stały się okazją powrotu 
do przedwojennego projektu stworze-
nia w tym miejscu muzeum.

Rozpoczęto remont budynku (wg 
projektu L. Heroka i A. Wróblewskie-
go). W pierwszej kolejności dokonano 
restauracji kaplicy. Poświęcona została 
29 czerwca 1994 roku przez ks. bp Ta-
deusza Rakoczego, który konsekrował 
nowy, kamienny ołtarz.

Następnie podjęto się remontu po-
mieszczeń parteru z przeznaczeniem 
na ekspozycję muzealną. Tym samym 

„Sarkandrówka” wróciła do dawnych 
funkcji i tradycji przeobrażając się w cen-
trum chrześcijańskiej działalności kul-
turalnej i społecznej w mieście i regio-
nie. Z dniem 1 września 1994 otrzyma-
ła status Muzeum Parafialnego, i należy 
do Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Sko-
czowie. „Sarkandrówka” służy społecz-
ności Skoczowa, oraz turystom i piel-
grzymom od 25 lat.

Spełnia dwie podstawowe funkcje: re-
ligijną i kulturalną. Gromadzi pamiąt-
ki związane z życiem i kultem św. Jana 
Sarkandra jak również zabytki sztuki sa-

kralnej, pochodzące ze Skoczowa i oko-
lic. Są to jedne z najstarszych pomników 
przeszłości Ziemi Cieszyńskiej, będące 
materialnym świadectwem wiary i kul-
tury. Prowadzi też „Szlakiem Sarkan-
drowskim” opracowanym przez histo-
ryków H. Szotek i W. Grzebielca.

Placówka organizuje wystawy cza-
sowe, których celem jest promocja do-
robku artystów plastyków z dziedzin 
takich jak malarstwo, rzeźba, grafi-
ka, tkanina, emalia artystyczna lub 
też fotografia.

Przybywają tutaj grupy pielgrzymkowe 
i turystyczne nie tylko z różnych zakąt-
ków Polski, ale i świata, co potwierdza-
ją wpisy do kroniki muzealnej. Organi-
zatorzy centrum podkreślają, iż pragną 
być placówką otwartą dla społeczności 
lokalnej, w sposób szczególny zaś dla 
osób pielgrzymujących do miejsca uro-
dzenia Św. Jana Sarkandra, oraz wszyst-
kich turystów zwiedzających to niezwy-
kłe muzeum.

Sarkandra 
w Skoczowie
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iosenne rocznice na zachodnich zie-
miach Polski wiążą się nierozerwalnie 

z końcem wojny i pierwszymi transportami 
polskich osadników, którzy po latach wojennej 
zawieruchy przybywali na obce wtedy tereny. 
Zarówno dla kresowian, zmuszonych do po-
rzucenia swych małych ojczyzn, jak i dla Pola-
ków z innych części kraju, którym wojna za-
brała domy, Ziemie Odzyskane miały być po-
czątkiem nowego życia. Trudne pierwsze lata 
polskich osadników na Zachodzie dziś przy-
pomina piknik historyczny pod tytułem „Po-
ciąg Repatriantów”.

Tegoroczna, piąta z kolei edycja imprezy or-
ganizowanej przez Oleśnickie Stowarzyszenie 
Miłośników Techniki Olsensium „Pociąg Re-
patriantów” odbyła się 13 kwietnia. Pomimo, 
że przez ostatnie lata wydarzenie stało się im-
prezą cykliczną, dla mnie tak naprawdę był 
to pierwszy raz, gdy pojawiłam się na peronie 
oleśnickiej stacji w celu odbycia tej jakże sen-
tymentalnej podróży.

Na dworcu nie bywam często, pierwsze 
wrażenia nie należały do pozytywnych, przede 
wszystkim pojawiły się retoryczne pytania: jak 
można było tak bardzo zaniedbać zabytkowy 
budynek stacji? Liszaje odpadającego tynku, 
łuszcząca się farba, elewacja pokryta wżerami 
pęknięć jak ciało człowieka chorego na trąd 
na dłuższą chwilę przykuła moją uwagę. Wy-
obcowana, bardziej zdezorientowana wido-
kiem zaniedbanego dworca niż tym, co się 
w koło dzieje nawet nie zauważyłam, że tłum 
na pierwszym peronie staje się coraz większy.

Powoli sceneria zaniedbanego dworca za-
częła zlewać się w całość: ludzie ubrani w stro-
je z lat czterdziestych minionego wieku wsia-
dający do towarowych wagonów, spacerujący 
po peronie żołnierze NKWD i frontowcy wra-
cający z wojennej tułaczki. W tym wielkim ty-
glu historii i wspomnień dało wyczuć się coś 
jeszcze, coś niepowtarzalnego, co przyciąga jak 
magnes, co roku coraz większe tłumy na Po-
ciąg Repatriantów: niebywałą atmosferę tam-
tych dni; ciężkich, ale i pełnych nadziei na lep-
sze jutro i oczekiwań na normalne życie w po-
kojowych czasach.

W tym roku skład ciągnęła lokomotywa 
spalinowa, choć w innych latach ten zaszczyt 

przypadał parowozom. Wtapiając się w tłum, 
po dłuższej chwili zrozumiałam, że dane mi bę-
dzie wziąć udział w czymś innym od wyreży-
serowanej inscenizacji historycznej. Nie po-
zostało zatem nic innego jak udać się po kartę 
przesiedleńczą i przekroczyć historyczną gra-
nicę z 1939 roku. Przed odjazdem organizator, 
człowiek, bez którego nie było by całej impre-
zy, Marek Kamaszyło, podziękował sponsorom 
oraz ludziom dobrej woli, którzy wspierali go 
by ta piąta, najbardziej niepewna i trudna or-
ganizacyjnie ze względu na przepisy kolejowe 
edycja Pociągu Repatriantów mogła się odbyć. 
Najwyraźniej panująca atmosfera udzieliła się 
i burmistrzowi Oleśnicy Janowi Bronsiowi, któ-
ry gratulując panu Markowi charyzmy i samo-
zaparcia w dążeniu do zorganizowania imprezy 
obiecał, że dołoży wszelkich starań by Oleśnic-
ki dworzec został wyremontowany.

Stojąc na stopniach zabytkowego wagonu zro-

zumiałam, że tak naprawdę Pociąg Repatrian-
tów to swego rodzaju wehikuł czasu, do którego 
zaledwie na kilka chwil możemy wsiąść i cofnąć 
się w czasie do lat, gdy nasi dziadkowie przyby-
li tu, na Ziemie Odzyskane. Moi akurat przy-
byli z kraju Warty a więc terenu Międzychodu, 
co ich tu przygnało? Nie wiem, przybyli kole-
ją, jak większość, tu już zostali. Wszyscy wsie-
dli, jeszcze tylko pan Marek z czarnym kogu-
tem pod pachą przemknął gdzieś na tyły skła-
du. Ruszamy; wielka sentymentalna podróż 
przed nami.

W otoczeniu wojska spod znaku czerwonej 
gwiazdy, które konwojowało skład, zabytkowy 
pociąg powoli i majestatycznie ruszył ze stacji 
Oleśnica. Jan Bronś, jako gospodarz miasta każ-
demu przesiedleńcowi na jego karcie przybił 
pieczątkę, dowodząc tym samym iż pomimo 
piastowanego stanowiska nie jest mu obca do-
bra zabawa i wybrał się w podróż razem z nami.

Po kilku kilometrach do mojego wagonu 
wchodzi NKWD, kontrola, dowódca patrolu – 
owalna twarz, krótki przystrzyżony wąsik, oku-
lary — okrągłe i proste takie, jakie nosili Rosja-
nie. Może nie zrobiłoby to na mnie większego 
wrażenia, ale zachowanie i ta buta typowa dla 
czerwonoarmistów, płynny, czysty rosyjski ję-
zyk powalił mnie na łopatki. Dociera do mnie, 
że tak faktycznie tamte wydarzenia mogły wy-
glądać. Pociąg zaczyna hamować, pierwsza sta-
cja? Nie, tu nie ma stacji, to mieszkańcy Bogu-
sławic w szczerym polu powitali repatriantów. 
Wysiadam, bo i inni wysiadają. Pan Marek z ko-
gutem pod pachą jest witany przez sołtysa Bogu-
sławic. W oddali muzyka i śpiew, biesiada na ca-
łego. Płonie ognisko, ktoś rozdaje kiełbasę z gril-
la, panuje nastrój jak na dożynkach. Pora ruszać 
w dalszą drogę.

Spoglądam przez okno, co chwila słychać 
strzały na wiwat z karabinu, niekiedy pojawia 
się kolorowa flara za oknem, z pierwszych wa-
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gonów dobiegają dźwięki akordeonu i głośny 
śpiew. Repertuar szeroki, od „Przybyli ułani pod 
okienko” po „Szła dzieweczka do laseczka” ale 
przecież tak to wtedy mogło wyglądać. Śpiewa 
każdy, kto może. Są i zabawne sytuacje. Do wa-
gonu wchodzi dwóch młodych żołnierzy i py-
tają, czy jest tu ktoś, kto umie grać na akorde-
onie, bo oni są ogólnie bardzo muzykalni, in-
strument mają, ale grać nie potrafią. O dziwo 
jeden z podróżnych potrafił, co prawda po-
łowa piosenek była a cappella, ale wszystkim 
się podobało.

Pod Jemielną nasz pociąg został ostrzelany 
przez niemieckie niedobitki ukrywające się 
po lasach. Po krótkiej wymianie ognia, starcie 
przerodziło się w regularną bitwę. To był ten je-
den, jedyny wyreżyserowany, choć zapewne nie 
do końca element naszej podróży.

Stare wagony, wycofane już dawno z eksplo-
atacji, pomimo że mają swą duszę, miały skoń-
czyć swój żywot gdzieś w krzakach na zapomnia-
nej bocznicy kolejowej, zostały odrestaurowane, 
darowano im drugie życie. Nie są nowe, bo nie 
o to tu chodzi — skrzypią i drgają, choć skład 
nie osiąga zawrotnych prędkości. Dziwna mu-
zyka metalowych części przeplatana urywka-
mi rozmów, wspomnień zasłyszanych mimo-
chodem. Twarze ludzi, większość już w słusz-
nym wieku — zapewne przybyli tu, jako małe 
dzieci, lub to ich potomkowie. Tak, to ich histo-
ria, opowieść o losach ich przodków, pionierów, 
którymi zasiedlano te ziemie.

Na każdej stacji, większej lub mniejszej witają 
nas tłumy, jak za dotknięciem magicznej różdż-
ki nasza historia zaczyna się od nowa. Ludzie 
czekają, chcą zobaczyć i przywitać repatrian-
tów. Wchodzą do wagonów, niektórzy na chwi-
lę, niektórzy jadą dalej z nami. Stacyjne perony 
na rzadko już używanej linii 181 zaczynają oży-
wać. Każdy, kto z nami jedzie wiezie jakąś histo-
rię, pamięć i wspomnienia o ludziach, których 
losy zawierucha wojenna wymieszała i splotła 
na kolejowych stacjach. Nie liczy się strój, każ-
dy może być kim chce, w przebraniu czy bez 
i tak pasuje do otoczenia. Tu każdy mundur 
czy strój pasuje do wydarzenia, w tamtych cza-
sach nie było rewii mody, każdy ubierał co miał, 
ze wschodu wracali żołnierze, z zachodu jeńcy 
z różnych stalagów i oflagów, wszystko przypo-
minało jeden wielki miszmasz.

Wydarzenia nie zakłóciła nawet chłodna tego 
dnia pogoda, wiosenna aura nie rozpieszczała 
ani nas – repatriantów, ani tych, którzy na ko-
lejowych stacjach nas gościli. Tego dnia prze-
mierzyliśmy trzy województwa: dolnośląskie, 
wielkopolskie i łódzkie, pociągiem repatrian-
tów podróżowało blisko 300 osób. Dla wielu 
była to lekcja historii, a dla innych wielka fraj-
da, zwłaszcza dla dzieci. Nasz pociąg zatrzymał 
się w Bogusławicach, Cieślach Poniatowicach, 
Jemielnej, Stradomi, Sycowie, Kępnie, a ostat-
nią stacją był Wieruszów, gdzie przetoczono lo-
komotywę i wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Wracając zastanawiam się czy w świetle nie-
dogodnych przepisów prawa kolejowego uda 
się za rok zorganizować kolejną edycję „Pocią-
gu Repatriantów”. Problem polega na tym, iż 
obecne przepisy, które choć dopuszczają poru-
szanie się po kolejowych szlakach pociągów re-
tro, nie kwalifikują jako takiego naszego pociągu, 

ze względu na przewóz ludzi w wagonach towa-
rowych podczas pikniku. Impreza ta, to wielkie 
logistyczne przedsięwzięcie, ale też źródło do-
finansowania remontu parowozu Ty 2- 1258 

„Franciszek”. To on po remoncie ma uświetniać 
każdą retro imprezę organizowaną przez Sto-

warzyszenie Miłośników Techniki Olsensium. 
Pociąg staje na końcowej stacji, pora wysia-
dać z nadzieją, że za rok wsiądziemy ponow-
nie do niego i udamy się w podróż Pociągiem 
Repatriantów.                                                               
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Uroczystość odbywała się w reprezentacyjnej sali 
„Ermitage” na pierwszym piętrze.

Damy w tamtym karnawale sylwetką i wdzię-
kiem przypominały cieplarniany kwiat. Mod-
nym strojem był taki, który uwydatniał zgrabną 
figurę, ale rezygnował z dużych dekoltów. Miło-
śniczki tańca z filuternym uśmiechem zauważały, 
że najciekawsze jest to co ukryte. One także były 
autorkami programu tej wyjątkowej uroczystości.

W przerwach między tańcami zorganizowały 
loterię fantową a zaproszonym koleżankom, na po-
witanie wręczyły, osobiście, dowcipnie i z talen-
tem ilustrowane karneciki. Zaaranżowały kon-
kurs na najpiękniej odtańczonego staropolskie-
go mazura no i wciąż modnego stylowego walca. 
O palmę pierwszeństwa walczyli również miło-
śnicy nowoczesnych tańców afroamerykańskich 

wykonywanych przy dźwiękach coraz bardziej 
popularnego jazzbandu. Na gwiazdy i gwiazdo-
rów parkietu czekały pomysłowo i dowcipnie za-
projektowane ordery.

Z obszernego reportażu opublikowanego na ła-
mach „Polonii”, sprawującej dyskretny patronat nad 
wielkim, dorocznym festynem, dowiadujemy się, 
że damy tego wieczora miały powab motyla wy-
różniającego się anielską urodą i czarującą gracją 
ruchów tanecznych. Towarzystwo było doborowe 

— elity inteligencji, szefowie wojewódzkich insty-
tucji, ich małżonki i dorodne latorośle wkraczają-
ce w wiek dojrzały. Ponad czterdziestu zamożnych 
obywateli miasta uhonorowanych zaproszeniami 
organizatorów, w zamian za wyróżnienie przeka-
zało sowite datki pieniężne.

Wielkim powodzeniem cieszyła się poczta ja-
pońska. Nie poznamy treści figlarnych, zalotnych 

i komplementujących liścików, bo miały zdecydo-
wanie poufny charakter. Jednakże znaczne ożywie-
nie w okolicy szatni, gdzie anonimową przesyłkę 
zaadresowaną na poste restante można było do-
ręczyć i odebrać, nie pozwala wątpić, że zarówno 
przystojni panowie jak i urocze panie miały po-
trzebę zwierzania swoich dyskretnych spostrze-
żeń o konkurentach bądź rywalkach a nie wyklu-
czone, że i na bardziej intymne tematy.

Koncertowały najlepsze orkiestry. Jak za daw-
nych lat tańce aranżowało trzech wodzirejów, wy-
trawnych znawców choreografii: dr Magiera, Ja-
błoński i Krzesiowski.

W pierwszej parze uroczystego i dostojnego 
poloneza kroczył dowódca 23. dywizji piecho-
ty i komendant katowickiego garnizonu Wojska 
Polskiego, gen. Kazimierz Horoszkiewicz. Uśmie-
chając się promiennie, sarmackiego podkręciwszy 
wąsa prowadził panią dyrektorową Franciszkową 
Rybicką. Z każdym taktem muzyki do taneczne-
go korowodu dołączały kolejne pary. Przy stołach 
zrobiło się pusto. Wszyscy znaleźli się na parkie-
cie. Potem orkiestra grała w rytmie modnych rag-
timowych rytmów, charlestony, cake walki, tanga, 
samby itp., pomiędzy którymi dawni oficerowie 
i żołnierze Błękitnej Armii gen. Hallera, tuląc w ra-

Generał Kazimierz Horoszkiewicz, Generalicja 
Wojska Polskiego 1921–1926, autor Andrzej 
Wojtaszak

Bal błękitny w sali Ermitage. Polonia 1925 nr 3



mionach swoje piękne partnerki, wirowali w takt 
mazura, oberka, trojaka i polki.

„Sala była jak ogród cudnych kwiatów pełen. 
Jeden ładniejszy od drugiego i w wspanialszą su-
kienkę strojny. To panie nasze.” – pisał redakcyj-
ny sprawozdawca i detalicznie odsłaniał sekrety 
urody i ubioru tancerek.

„P. dyr. Szeferowa, lekki blado łososiowy jedwab, 
na który jak krople rosy, perełki dżetów upadły, 
główka o słodkim uśmiechu, lub p. Mędlewska, sil-
na brunetka w złocistym jedwabiu, i p. Ciszewska 
w różowej sukni, z diademem brylantów na gładko 
uczesanej główce, lub dyr. Szaflikowa, której szafir 
sukni z lekka przyprószony srebrem, tak był dobrze 
stonowany z szafirem jej źrenic. Cudną w tualecie, 
mieniącą się piórami pawia, u góry siatką z pereł 
przybrana i frendzlą, ze strusich piór zakończo-
ną, była p. Dębnicka, oraz p. Jabłońska (jak ta ko-
bieta tańczy!) w czarnej sukni z satin meroeillec, 
z trenem podbitym blado zielonym jedwabiem.”

Baczny reporter nie spuszczał z oczu debiutan-
tek wkraczających w dorosłe życie i na arenę pod-
bojów miłosnych. Gdy tylko zaprezentował matro-
ny, spod jego zniecierpliwionego pióra wyrwało się 
westchnienie ulgi:

Bukiet kwiatów, w którym królowała przemiła 
i śliczna w różowej sukience Janeczka Surówczan-
ka i również różowa z buzią laleczki p. Gandników-
na i w zielonej sukience Stefa Kubasówna, i znów 
różowa z dżetami p. Krzyszeczanka i dwie w złota-
wym jedwabiu, podobne do jaskrów polnych, pułk. 
Geislerówny, o wielkich czarnych oczach ze złotą 
czuprynką w czarnych jedwabiach p. Krzemie-
niewska, i śliczna blondyneczka w białej z lila su-
kience p. Dworczykówna, i jak bławatek p. Gre-
berówna i p. Pragerówna o b. regularnych rysach, 
w czarnym aksamicie w pas turecki strojny, p. Je-
rzykiewiczówna jasna blondynka w wytwornej 
aksamitnej sukience, i znana a miła komendant-
ka harcerzy w tango sukni, p. Jordanówna. i p. Ję-
drzejowska o Murillowskięj twarzyczce, i lilio-
we pp. Rybickie i tyle, tyle cudnych wiośnianych 
twarzyczek, i roześmianych dobrą zabawą ocząt.”

Pozostałe ciekawostki i niedyskrecje wspania-
łego balu zainteresowany czytelnik może odnaleźć 
na archiwalnych stronach „Polonii” – via Internet 
dostępnych w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej pod ad-
resem: https://www.sbc.org.pl/Content/42297/zip/

W październiku 1924 roku na łamach „Głosu 
Górnego Śląska” w niemieckojęzycznym dodat-
ku „Der Pranger” („Pręgierz”) ukazał się list czy-
telnika utyskującego na drożyznę obsługi i przy-
smaków w kabarecie „Mascotte”.

Przy okazji, niezadowolony konsument ujaw-
niał różne grzechy i grzeszki Oskara Blumentha-
la, dyrektora kabaretu przy Plebiscytowej 3. De-
maskował go jako hochsztaplera a jego postępki 
jak nie pozbawioną fantazji anegdotę w sowiz-
drzalskim stylu.

Zanim sprytny impresario Blumnenthal — 
na dłużej osiadł w Katowicach był kierownikiem 
trupy artystycznej zabawiającej mieszkańców Byd-
goszczy. Tam, w kamienicy na malowniczej Wene-
cji z widokiem na Brdę, u starszej pani wynajmo-
wał sublokatorkę. Nie mając pieniędzy na opłace-
nie czynszu, jako zastaw zdeponował u niej kilka 

skrzyń ze swoim prywatnym i kabaretowym do-
bytkiem. Obiecał, że się po nie zgłosi po powro-
cie z tournée. Czekała przeszło rok. Dłużnik nie 
wracał. Wierzycielka w towarzystwie policjan-
tów otworzyła kufry komisyjnie. Zamiast kosz-
towności ujrzała kilka ciężkich kamieni, używane 
rupiecie i mocno sfatygowane rekwizyty teatralne.

Księga adresowa Województwa Śląskiego” na rok 
1926 oprócz restauracji Alojzego Potempy przy 
Plebiscytowej 3 wymienia jeszcze kabaret „Ma-
scotte”. Noworoczne wydanie krakowskiego „Echa 
artystycznego”, ogólnopolskiego organu artystów 
widowiskowych, zamieszcza krótką notkę: ‘Varie-
te,, Mascotte“ (dyr. Blumenthal). Starannie dobra-
ny program styczniowy cieszy się powodzeniem..” 
W kolejnym numerze miesięcznika redaktorzy 

„Echa” dodają: „Program zmniejszony’ lecz sta-
rannie skompletowany.”

Nic jeszcze nie spędza snu z powiek kabareto-
wego antreprenera.

Jednak, już około Wielkanocy nad dachami 
Plebiscytowej przelatuje złowróżbna jaskółka ban-
kructwa: „»MASCOTTE«, dyr. Blumenthal obcho-
dzi rocznicę niezapłacenia dawnych zaległości, 
Eisenbergowi i Karitanowi”. – obwieścili żurnaliści.

Nim zakwitły majowe bzy — flagowa varie-
ta zaczęła schodzić pod wodę mrocznych preten-
sji wierzycieli. Organ prasowy Związku Artystów 
Widowiskowych zawiadamia: „dyrekcja Mascotte 
w osobie Dyr. Blumenthala nie tylko, że nie uregu-
lowała starych zaległości, lecz również nie wypeł-
nia konwencji, nie przestrzegając jej w angażowa-
niu artystów.” Redakcja ostrzega przed „angażo-
waniem się do wymienionej dyrekcji.”

Potem przyszły wakacje i sezon ogórkowy. Wy-
dawało się, że wierzyciele o długach dyrektora za-
pomnieli. Tymczasem kroniki towarzyskie i ar-
tystyczne niespodziewanie doniosły: „Dnia 16-
go września nastąpi otwarcie Variete „Olympia” 
w Katowicach, (dyr O. Blumenthal). Artyści wi-
dowiskowi (przeważnie numery atrakcyjne), pro-
szeni są o składanie ofert na ręce Kierownika Biu-
ra Pracy w Katowicach.”

Minęły zaledwie 2 tygodnie, gdy niezłomny 
przedsiębiorca i jego nowa firma ponownie wy-
płynęli na łamy prasy; trafili do notki brzmiącej 
jak nekrolog:

„KATOWICE. »Olympja« po krótkim żywocie 
zamknęła swe podwoje.”

Od tej pory, o Blumenthalu – tym razem osta-
tecznie — słuch zaginął.

W pięknej kamienicy przy Plebiscytowej 3 nie było 
już stałego kabaretu ale do sal widowiskowych na I. 
oraz II. Piętrze na trwałe przylgnęły wdzięczne na-

zwy: „Ermitage” oraz „Mascotte”. Angażowaniem 
artystów zajmował się Gustaw Eisenberg, prowa-
dzący Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy a przed 
publicznością kolejne numery, jako konferansjer 
zapowiadał Wilhelm Reiss, humorysta — na es-
tradach Katowic i kraju znany pod pseudonimem 
Willy Różański; pod koniec międzywojnia przejął 
biuro Eisenberga i osobiście zajął się impresariatem.

Pierwsze gwiazdy choreografii na scenach domu 
Alojzego Potempy prezentował latem 1926 roku. 
Były wśród nich: Stasia Leszko, tancerka oklaski-
wana za popisowe tańce klasyczne, Stacha Kra-
snopolska, subretka, kreująca farsowe postacie 
sprytnych i wesołych intrygantek oraz Ziuta Edith, 
specjalizująca się w stylizacjach charakterystycz-
nych. Występowały w interludiach pomiędzy mu-
zyką taneczną.

W karnawale 1928 roku w „Maskotce” gościła 
śpiewaczka Julia Jędrzejewska a w kilku scenach 
komicznych i pantomimicznych — Juliusz Julia-
nowski. Furorę zrobiła swojska, prześlicznie wy-
strojona, przaśna ale urzekająca pieśniarka Ma-
ryś Zamojska, wyraziście i z poczuciem humoru 
portretująca typy ludowe wsi polskiej. W wyści-
gu o aplauz widowni o całą a nawet o dwie do-
rodne piersi wyprzedzała komików salonowych.

W lutym wspólnie z Różańskim bawił publicz-
ność humorysta Ryszard Renard natomiast w mar-

Willy Różański z kabaretu Mascotte składa 
życzenia noworoczne. Echo artystyczne 1926

Stasia Leszko, Mascotte, Echo artystyczne 
sierpień 1926

Ziuta Edith tancerka charakterystyczna w Troca-
dero i Mascotte Echo artystyczne 1926

Kabaret Mascotte, program, Krytyka nr 4 z 30 
czerwca 1928



cu po dłuższym, krajowym tournée na Plebiscyto-
wą 3, z satyrycznymi monologami i popisem ta-
necznym powrócił Maksio Boczkowski.

W czerwcu na scenie „Mascotte”, tak jak daw-
niej publiczność balowała przy pełnospektaklo-
wej, objazdowej rewii, której gwiazdorem był „król 
mimików i komedii” — Miecio Mirski występu-
jący w towarzystwie: tańczącej i śpiewającej Ady 
Tańskiej; uroczej Tusi Berki, primabaleriny opery 
w Budapeszcie; żywiołowej tancerki ekscentrycz-
nej Gisy Berkow z Pragi nad Wełtawą oraz swin-
gującej orkiestry tanecznej „Luba band”.

Sierpień 1929 roku upamiętnił się nowym szyl-
dem zawieszonym nad wejściem do gmachu przy 
Plebiscytowej 3. Miał wabić miłośników nocnych 
kabaretowych uciech. Jego programy estradowe 
były jednak przypadkowo inscenizowanymi skła-
dankami tańców, piosenek i monologów. Niczym 
nie przypominały paryskiego kabaretu opromie-
nionego światową sławą. Właścicielem przedsię-
biorstwa został Wilhelm Teichner znany też jako 
Otton Rouge, na którego skarżyli się kelnerzy — 
przed przyjęciem do pracy żądał uiszczania wy-
górowanych kaucji, kilkakrotnie przewyższają-
cych miesięczne zarobki.

„Donoszą nam, że właściciel Kabaretu „Moulin 
Rouge“ w Katowicach p. Willy Teichner domaga się 
od bezrobotnego kelnera 300 dolarów za przyjęcie 
do pracy. – oburzał się publicysta „Gazety Robot-
niczej” — Jest to niesłychane wyzyskiwanie bez-
robotnych kelnerów.

Dlaczego władze nasze nie zajmią się stosun-
kami w katowickich kabaretach. Należałoby te 
budy poddać pod ścisłą kontrolę władz policyj-
nych. W kabaretach tych swęda się cała masa róż-
nych osobników, o których niewiadomo z czego 
żyją. Prawdziwe niebieskie ptaki, różne Laendlery, 
Gutmany, AYerduYy, Himmelblauy itd.”

Prasa publikowała krytyczne wypowiedzi 
na temat tak zwanych „kabaretów”. Demaskowa-
ła ich niechlubną działalność na niwie peryferyj-
nego demi mondu.

„Wiele lokali rozrywkowych w Warszawie i na pro-
wincji zniosło ostatnio programy artystyczne, 
ograniczając swoją »atrakcyjność« do „fordan-
serek“ i gabinetów. »Fordanserki« celowo wzię-
liśmy w cudzysłów, albowiem nie chodzi w tym 
wypadku o osoby, zawodowo uprawiające to zaję-
cie, a — o osoby przygodne, często wprost z ulicy, 
nic oczywiście z zawodem »fortanserek« nie mają-
ce, od których wymagane są kwalifikacje: 1) picia 
trunków w jaknajwiększej ilości i 2) »umiejętno-
ści« znalezienia się w towarzystwie panów w ga-
binecie. »Fordanserkom« tego typu nie płaci się 
z zasady żadnej dosłownie gaży. Muszą zarabiać, 
jak to się mówi, własnym przemysłem. To też za-
rabiają. Procenty od gabinetowych rachunków 
i datki od panów z gabinetu są źródłami tych za-
robków.»Wynalazek« ten ma na celu zwiększenie 
konsumcji i zwiększenie wpływów kasowych z ga-
binetów.” – pisał publicysta „Echa artystycznego”.

Mimo rozmaitych zastrzeżeń redaktorzy „Echa” 
w nowym katowickim kabarecie pokładali wiel-
kie nadzieje:

„Moulin Rouge w Katowicach. Miesiąc przerwy 
»ogórkowej« wykorzystał doskonale p. W. Teich-
ner na prze hodowanie swego dancingu-kabaretu 
»Mascotte» i nadawszy naprawdę charakter pierw-
szorzędnego miejsca rozrywkowego w Katowicach, 
zmienił mu i nazwę na »Moulin Rouge« Otwarcie 
nastąpiło z dniem 1 sierpnia b. r.

Wśród pierwszych występujących tu artystek 
znalazły się Stanisława Leszko, tancerka klasycz-
na, Hela Malinowska, subretka, Roma Zielińska, 
wodewilistka oraz znana ze scen Poznania, Lwo-
wa i Warszawy, 20 wiosen licząca Larys-Mali-
szewska, tancerka kwalifikowana jako klasyczna 
lub charakterystyczna, która po zakończeniu dru-
giej wojny światowej zamieszkała w Katowicach 
przy ulicy Matejki.

We wrześniu 1929 roku tańczyła już na sce-
nie warszawskiego Moulin Rouge, w paździer-
niku w najsławniejszym krakowskim Mirażu 
a w rok później w luksusowej restauracji hotelu 
»Louvre« we Lwowie.

.(Więcej na temat LL w internecie na stronach 
Wikipedii lub pod adresem: https://sbc.org.pl/dli-
bra/publication/325281/edition/307358/con-
tent? ref=desc)

Warszawscy recenzenci scen widowiskowych 
zauważali:

„Na prowincji wre walka konkurencyjna. »Mo-
ulin-Rouge« — »Trocadero« i „Apollo” w Katowi-
cach prowadzą między sobą istną »wojnę« o do-
borowych artystów”.

Angaże i kontrakty zdobywały indywidualno-
ści najbardziej utalentowane – „kobiety o stalo-
wych nerwach i muskułach”.

Czego wymagali antreprenerzy od członkiń 
zespołu girls’ów zdradza pisarz Beverley Nichols 
na łamach poczytnego „Daily Mail”.

„Wiele młodych dziewcząt, marzących o teatrze, 
wyraża gotowość występowania ostatecznie nawet 
w chórze. Nie zdają sobie sprawy, jak trudny jest 
ten zawód, ile wymaga wytrwałości i najtrudniej-
szych uzdolnień. Poważna kandydatka do niego 
musi odpowiedzieć twierdząco na pytania nastę-
pujące: — Czy umie pani stać na głowie? — Czy 
potrafi pani strącić nogą cylinder z głowy swego 
ojca, nie dotknąwszy jego nosa? — Czy opano-
wała pani sztukę tańczenia na końcach palców? 

— Czy umie pani śpiewać, nie sama, lecz w chó-

Moulin Rouge, reklama. EA, sierpień 1929

Lili Larys. EA sierpień 1929

 Lili Larys, Helena Maliszewska. Poznań 1933, 
arch. red. Śląsk 2016 nr 4

Lili Larys, hotel Louvre Lwów 1930. EA nr 10 1930
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rze? — Czy odznacza się pani nieprzeciętną uro-
dą? — Czy nogi pani tak są wytrzymałe, aby w każ-
dej sytuacji życiowej— nawet wśród ostrego chło-
du zakulisowego poddać się bez lęku oględzinom 
szczególnie surowego balet-mistrza? — Czy potra-
fi pani odbywać bez przerwy wielogodzinną pró-
bę a także przebierać się w ciasnej, przepełnionej 
garderobie, jak błyskawica wyskoczyć na scenę 
i wyglądać tak świeżo, jak bezpośrednio po wyj-
ściu z kąpieli? — Czy może pani wyuczyć się ról 
głównych, mieć je zawsze w pogotowiu, jak gdyby 
miała pani zagrać, a powściągnąć wybuch swego 
temperamentu, jeżeli nigdy do tego nie dojdzie? 

— Czy potrafi pani opanowywać przez szereg mie-
sięcy tęsknotę za osobistym poklaskiem i zadawa-
lać się wydobywaniem z siebie największego wy-
siłku dla dobra zespołu? ”

Takie taneczne ansamble były ozdobą kabare-
towych przedstawień przy Plebiscytowej 3. Jeden 
z nich to „Harris girls”, który  w 1933 roku wystą-
pił z walcem angielskim, tangiem i slowfoxem.

W tym czasie na ekranie kina „Capitol” kato-
wiczanie oglądali demaskatorski film znany pod 
tytułem „ARTYŚCI” – promowany jako „Wspa-
niały Dramat Dźwiękowy z za kulis Teatru, Ka-
baretu i Nocnych Lokali.”

W marcu 1923 roku sale i kuluary gościnnego 
domu Potempy wypełniły gromady śląskiej lewicy 
spod znaku PPS, członków Polskiej Partii Socjali-
stycznej. W międzywojennych Katowicach prze-
wodził im Józef Biniszkiewicz, szewc z zawodu 
a z wyboru dziennikarz i polityk, wicemarszałek 
pierwszego Sejmu Śląskiego.

Uroczyście świętowali dwie rocznice: XXX jubileusz 
założenia swojej organizacji a równocześnie rocznicę 
rewolucji marcowej 1848 roku upamiętnionej wybu-
chem powstań w wielu krajach Europy a w jej dziejach 
zapamiętanej jako „Wiosna Ludów” albo „solidarno-
ści ludów przeciw pałacom”. Demonstracje polityczne 
przetoczyły się wtedy przez wszystkie wielkie miasta 
i ośrodki przemysłowe kontynentu od brzegów Mo-
rza Śródziemnego aż po Bałtyk. „Wstrząsnęły posa-
dami” ówczesnych hierarchów. W szeregach rewo-
lucjonistów — o wolność narodów i sprawiedliwość 

społeczną — walczyli Polacy: Ludwik i Maksymi-
lian Sułkowscy ze Śląska, generał Józef Bem, Hen-
ryk Dembiński, Gustaw Leński, Alfons Bojanowski, 
Ludwik Mierosławski, Karol Libelt.

W styczniu 1926 roku w sali Ermitage, z oka-
zji ingresu ks. biskupa Augusta Hlonda Ślązacy 
i przybysze z całej Polski oklaskiwali prawyko-
nanie oratorium „Św. Jan Chrzciciel” napisane 
przez ks. Roberta Gajdę, znanego kompozytora 
muzyki sakralnej, autora podręcznika organo-
znawstwa oraz prezesa Polskich Chórów Kościel-
nych Diecezji Katowickiej.

W czerwcu w pięknej sali „Mascotte” Potem-
pa gościł elitę Związku Strzeleckiego. Zarządy te-
renowe z Górnego Śląska in corpore spotkały się 
na okolicznościowej konferencji. Prezes ZS, rad-
ca wojewódzki Wilhelm Bobek wygłosił okolicz-
nościowy referat charakteryzujący ówczesną sy-
tuację społeczną i polityczną.

W sierpniu rozpoczęły się publiczne debaty po-
przedzające wybory do gminy Katowice. W sali re-
stauracyjnej przemawiali przedstawiciele: Związ-
ku Powstańców Śląskich, Związku Uchodźców Ślą-
skich, Związku Obrony Kresów Zachodnich i kil-
ku innych organizacji.

Pod koniec tamtego roku, (niedziela, 19 grud-
nia 1926) przed publicznością teatrzyku „Ermi-
tage” – „Mascotte” wystąpiły dziecięce i młodzie-
żowe drużyny niemieckiego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Vorwärts” („Naprzód”). Repertuar wy-
stępów sportowych i artystycznych rekomendował 

„Der Oberschlesischer Kurier”: W wielkiej sali Er-
mitage przy Plebiscytowej „najpierw o godzinie 
3 po południu katowiczanie oklaskiwali „popisy 
drużyn chłopięcych i dziewczęcych: tańce ludowe, 
korowód, wolne ćwiczenia, ćwiczenia z przyrzą-
dami i teatr dziecięcy” a o godzinie 8 wieczorem 

„występy drużyn młodzieżowych, gimnastyczek 
i gimnastyków: współczesne ćwiczenia w stylu 
wolnym i gimnastykę artystyczną z przyrząda-
mi.”” Popisom towarzyszyła muzyka w wykona-
niu orkiestry pod dyrekcją Jana Biskupa z Załę-

ża, a na finał publiczność słuchała krótkiego reci-
talu w wykonaniu Chóru męskiego „Turnvereine”.

W kwietniu 1927 roku w gościnnych progach 
Alojzego Potempy odbyło się zebranie „wszyst-
kich samodzielnych kupców, przemysłowców 
i rękodzielników żydowskich tak dla członków 
jak i nieczłonków Związku, stojących na grun-
cie polskim.” Jego liderami byli prezes B. Frischer 
oraz sekretarz M. Buchband. Zebrani podkreśli-
li, że popierają program gospodarczy wojewody 
i zdecydowanie odcinają się od antypolskich, se-
paratystycznych agitacji mniejszości niemieckiej.

Wielkim wydarzeniem był V zjazd członków 
Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech-
nych Województwa Śląskiego. Odbył się 14 czerw-
ca 1927 roku — w sali widowiskowej „Ermitage”, 
na pierwszym piętrze. Głównym tematem były pro-
blemy związane z organizacją szkoły jednolitej na Ślą-
sku. Omówił je znany dydaktyk, poseł na sejm, dr Jó-
zef Syska. Referat: Rola nauczyciela na tle szkoły pol-
skiej i pracy społecznej na Śląsku (wygłosiła Janina 
Zajchowska kierownik szkoły w Królewskiej Hucie).

Późnym wieczorem, 28 września 1932 roku przed 
publicznością „Ermitage” wystąpił Dr A.M. Langsner 
z Instytutu Psychologicznego w Indiach. Mówił o wy-
nikach badań nad hipnozą, magnetyzmem zwierzę-

cym, psychologii postaci i jej zastosowaniach w kry-
minalistyce. Na koniec demonstrował własną meto-
dę terapii dysfunkcji jąkania.                                      

Artyści. Film zapowiedź w kinie Capitol. Polska 
Zachodnia 1930

Konwent seniorów w gabinecie marszałka K. Wolnego, pierwszy od lewej wicemarszałek Biniszkiewicz NAC

30 lecie PPS w Ermitażu. Gazeta Robotnicza 15 marca 1923

Dr Langsner w Capitolu, psychologia ekspery-
mentalna. OS Kurier 28 września 1932



Postawny mężczyzna w garniturze 
w skupieniu patrzy w obiektyw. Wy-

datny nos i kości policzkowe, starannie 
przystrzyżony wąsik, włosy zaczesane 
do tyłu. Aparycja amanta. Od kilku lat 
gromadzę materiały o wydarzeniach 
z 10 maja 1945 roku, jednak o zdję-
cia było niezwykle trudno. Z pomocą 
przyszedł Grzegorz Soja, wnuk Tade-
usza Gruszczyńskiego.

Istnieją co najmniej trzy oficjalne wer-
sje śmierci Gruszczyńskiego. Wszyst-
kie spreparowane na użytek propagan-
dy. Pierwsza pojawiła się już w dniu 
tragicznego zdarzenia, kolejne pro-
dukowali usłużni reżimowi historycy, 
posuwając się do tak fantastycznych 
opowieści, że gdy dziś czyta się te za-
piski, brzmią, jakby wyszły spod pió-
ra szaleńców.

Od lat 1990. okoliczności śmierci 
wiceprezydenta zajmowały dra Bo-
gusława Tracza, historyka zawodowo 
związanego z katowickim oddziałem 
Instytutu Pamięci Narodowej, badacza 

dziejów najnowszych, specjalizujące-
go się w sprawach gliwickich. Wiele 
wątpliwości wyjaśnia on w znakomi-
tej książce Rok ostatni – rok pierwszy. 
Gliwice 1945, będącej fascynującym 
portretem miasta z epoki tuż po za-
kończeniu wojny.

Od stycznia do marca 1945 roku w „go-
rodzie Glajwic” rządzili Rosjanie. A ści-
ślej: wojskowi. Tracz podkreśla, że nie-
wiele wiadomo na temat przejęcia wła-
dzy przez polską administrację, wska-
zując, że do dziś nie udało się tych 
niejasności rozwikłać. Fakty są takie: 
16 marca 1945 instaluje się w mieście 
siedmiu urzędników, dwa dni później, 
18 marca, wiadomo już, który spośród 
nich obejmie fotel prezydenta i kogo 
wskazano na jego zastępców.

Nominację na pierwsze stanowisko 
otrzymał – z rąk wojewody śląskiego, 
gen. Aleksandra Zawadzkiego – Win-
centy Spaltenstein, któremu natych-
miast spolszczono nazwisko na swojsko 
brzmiące Szpaltowski. Był prawnikiem 
po lwowskim Uniwersytecie Jana Kazi-
mierza, przed wojną aktywnie związa-
nym ze środowiskiem chrześcijańskiej 
demokracji. Po plebiscycie i przejęciu 
części Śląska przez polską administra-
cję piastował urząd burmistrza Kró-
lewskiej Huty (1925‒34). Później już 
nie angażował się w politykę i prowa-
dził biuro radcy prawnego.

Po inwazji hitlerowców nie podpi-
sał volkslisty, odmówił też jakiejkol-
wiek współpracy z okupantem. Kwestią 
czasu było więc aresztowanie przez ge-
stapo. Spaltensteina osadzono w obo-
zie koncentracyjnym Dachau. W roku 
1941, dzięki skutecznym działaniom 
niemieckich przyjaciół wypuszczono 
go. Był skrajnie wyczerpany, ale na wol-
ności szybko doszedł do siebie i zaan-
gażował się w pracę na rzecz Polskie-
go Państwa Podziemnego.

Dlaczego człowiek z taką przeszłością 
interesował komunistów montujących 
polską władzę w Gliwicach? Tracz nie 
widzi tu sprzeczności i wskazuje, że taka 
nominacja była elementem politycznej 
strategii. Pokazano, że władza ludowa 
akceptuje „innego”, ba, wprowadza go 
na nowe salony w ramach tzw. szerokie-
go frontu narodowego. Częścią tej stra-
tegii było zapewne obsadzenie w roli 
przybocznych Szpaltowskiego: Tade-
usza Gruszczyńskiego i Feliksa Kur-
cza. Czas pokaże, że ów szeroki front 
był tylko fasadą dla prawdziwych inten-
cji komunistów, którzy bardzo szybko 
rozprawili się z niepewnym i politycz-
nie podejrzanym elementem.

O Gruszczyńskim wiadomo niewiele. 
Oficjalny biogram znajdziemy w książce 
Tracza. Urodził się w roku 1901 w Dą-
browie Górniczej, czyli pod carskim 
zaborem – stąd doskonała znajomość 
rosyjskiego. Niemieckim Gruszczyń-
ski też władał nieźle. Sympatyzował 
z KPP, ale do partii nie należał. Do-
piero w roku 1942 zapisał się do PPR. 
Walczył w szeregach Armii i Gwardii 
Ludowej, od 1944 ukrywał się przed 
Niemcami. Po wkroczeniu Armii Czer-
wonej, do chwili nominacji na wicepre-
zydenta Gliwic, był sekretarzem gene-
rała Zawadzkiego.

Gruszczyński znał Gliwice dość dobrze, 
bo pracował tu przed wojną. Ta okolicz-
ność okazała się atutem przy nominacji. 
Mieszkał sam, rodzinę trzymał z daleka 

– w mieście było bardzo niebezpiecznie: 
grasowali szpitalnicy i szabrownicy, zu-
chwałe bandy umundurowanych rabu-
siów i gwałcicieli. Codziennie czytywał 
raporty o ich działaniach. W mieście, 
w prowizorycznych szpitalach i lazare-
tach w 1945 roku, przebywało 17 tysię-
cy rannych żołnierzy Armii Czerwonej 
i rekonwalescentów, którzy, jak zauwa-
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ża w swojej książce Tracz, urządzali so-
bie wypady w miasto. Maj 1945 był pod 
tym względem miesiącem szczególnym.

Paweł Marquart, starosta gliwicki, alar-
mował wojewodę: „Napady rabunkowe 
na terenie powiatu zdarzają się w dal-
szym ciągu w tym samym mniej więcej 
nasileniu, co w okresie poprzednim. Za-
notowano kilka wypadków zgwałcenia 
kobiet w czasie rabunku. Bandy rabun-
kowe występują zwykle w mundurach 
żołnierzy sowieckich, uzbrojone w ka-
rabiny ręczne i pistolety maszynowe, 
w grupach od kilku do kilkunastu ludzi. 
Samoobrona ludności cywilnej jako też 
interwencja miejscowej Milicji Obywa-
telskiej w tych warunkach jest prawie 
zawsze bezskuteczna. Bandyci rabują 
bydło, nierogaciznę, ubrania i wszyst-
ko, co im w rękę popadnie, przy czym 
dość często przyjeżdżają na miejsce ra-
bunku samochodami, czołgami i na tych 
samochodach wywożą zrabowany łup 
w niewiadomym kierunku. Ofiarą na-
padów rabunkowych padają obywate-
le bez względu na narodowość. Rów-
nież urzędnicy państwowi i samorzą-
dowi, nauczyciele i milicjanci”.

Tadeusz Gruszczyński i inni miejscy ofi-
cjele zawsze nosili przy sobie broń. Le-
galnie. Wiceprezydent miał ją więc i fe-
ralnego wieczoru, 10 maja. Od dwóch 
dni świętowano zwycięstwo nad Niem-
cami. Najpierw 9 maja, u komendan-
ta wojennego miasta podpułkownika 
Torisznego w eleganckiej willi naprze-
ciwko dworca PKP (obecnie siedzibie 
firmy Fram51). Później u starosty gli-
wickiego Marquarta, który podobnie 
jak Gruszczyński mieszkał na placu 
Wolności (dziś Piłsudskiego) w pobli-
żu magistratu, a ten w roku 1945 znaj-
dował się w budynku dzisiejszej Szko-
ły Muzycznej.

Na przyjęciu nie było prezydenta 
Szpaltowskiego. Pojechał do Chorzo-
wa przywitać syna, który wrócił z nie-
mieckiego obozu. Była za to żona i cór-
ka Gruszczyńskiego, 16-letnia wówczas 
Alina. Byli też wysoko postawieni ofi-
cerowie radzieccy.

Dr Tracz przywołuje w książce dwie 
wersje zdarzeń: córki i Andrzeja Zie-
milskiego, także uczestnika przyjęcia 
u starosty. Wersja Aliny przedstawia 
się następująco: było gwarno, lał się al-
kohol, bawiono się i tańczono. W pew-
nym momencie przyszedł woźny i po-
wiedział wiceprezydentowi o napadzie 
na Gutenbergstrasse (nazwy ulicy jesz-
cze nie zmieniono). Podobno ofiarą ro-
syjskich żołdaków padła jedna z pra-
cownic zarządu miasta. Gruszczyński 
zerwał się z krzesła i pobiegł na drugą 
stronę placu.

Według relacji woźnego, naoczne-
go świadka wydarzeń, złożonej do mi-
licyjnego protokołu, wiceprezydent 

zaczął z rabusiami rozmawiać w ich 
ojczystym języku, który znał bardzo 
dobrze. Prosił by odstąpili. Napast-
ników było dwóch: jeden z pepeszą, 
drugi nieuzbrojony. I to ten krzyk-
nął do swojego towarzysza: „ty, du-
rak, strelaj do jewo”, po czym wziął pe-
peszę i wymierzył do intruza. Grusz-
czyński cały czas miał w pogotowiu 
browninga i szybko go wyjął. Strza-
ły padły niemal równocześnie. Wice-
prezydent upadł, ale okazało się, że był 
tylko ranny. Razem z woźnym zaczęli 
uciekać po schodach, woźny, starszy 
człowiek, utykał, a Gruszczyński nie 
chciał go zostawić. Jeden z rabusiów 
zginął, ale drugi zdążył chwycić kara-
bin i oddać serię. Gruszczyński dostał 
w serce i zmarł na miejscu. Jak odnoto-
wano w notce dołączanej do akt spra-
wy, do zdarzenia doszło o godz. 20.30.

Wersja Ziemilskiego jest inna. W cza-
sie zabawy zdenerwowany stróż do-
niósł, że wołają o ratunek. Najpraw-
dopodobniej ktoś napadł na repa-
triantów. Gruszczyński zostawił gości 
i pobiegł na drugą stronę placu. Był 
z nim ów stróż, który zeznał później, 
że na schodach natknęli się na rosyj-
skich żołnierzy. Wyglądało, że rabują. 
Gruszczyński i złodziej strzelali jed-
nocześnie. Obaj padli trupem.

Po śmieci wiceprezydenta zapadła zmo-
wa milczenia, a dochodzenie przejęło 
NKWD. Na podstawie zeznań świadków 
ujęto dwie osoby, ale ich dalsze losy nie 
są znane. Demonstracyjny pogrzeb żoł-
nierza miał miejsce w Gliwicach. Wice-
prezydenta, który na swoim stanowisku 
pracował zaledwie trzy miesiące, pocho-
wano z honorami w Katowicach. Krót-
ko potem Gutenbergstrasse przemiano-
wano na ul. Tadeusza Gruszczyńskiego.

Przez wiele lat mieszkałam przy tej uli-
cy i za każdym razem, patrząc na ta-
bliczkę z nazwiskiem, zastanawiałam 
się, kim był ów tajemniczy T. Grusz-
czyński. 10 maja 2015, w 70. rocznicę 
tragicznych wydarzeń, w podcieniach 
domu, gdzie zamordowano Gruszczyń-
skiego, zawisła tablica upamiętniają-
ca osobę pierwszego wiceprezyden-
ta. Ufundowała ją rodzina, spełnia-
jąc marzenie żony Tadeusza, Cecylii. 
Grzegorz Soja (wnuk Tadeusza i Ce-
cylii, syn Aliny) wspomina nigdy nie 
poznanego dziadka.

— Kiedy zginął miał 44 lata i życie 
przed sobą. Wbrew temu, co donoszą 
oficjalne biogramy, nie należał do par-
tii, był za to aktywnym związkowcem. 
Czasy, w których przyszło mu żyć i spra-
wować urząd, były ciężkie i nieobli-
czalne. W domu przechowujemy stary 
zakrwawiony portfel – Grzegorz Soja 
nie potrafi powiedzieć, jak się u nich 
znalazł. Po prostu jest. Jedna z nielicz-
nych pamiątek po dziadku.

A jednak historia upomniała się o Tade-
usza Gruszczyńskiego. Dostał się w de-
komunizacyjne młyny i znalazł na li-
ście niechlubnych patronów. Za pierw-
szym polskim powojennym wicepre-
zydentem wstawili się mieszkańcy 
Gliwic, przygotowując petycję do wo-
jewody śląskiego.

— Jako świadomi, żywo zaintereso-
wani historią obywatele, zdajemy so-
bie sprawę z warunków, jakie panowa-
ły na Górnym Śląsku oraz – co szcze-
gólnie istotne – w naszym mieście 
w roku 1945. Do niedawna niemieckie, 
od wiosny owego roku Gliwice zasiedla-
ne były powoli przez Polaków, przede 
wszystkim osoby wypędzane z Kresów 
Wschodnich. Dla tych ludzi pierwszy 
oficjalny reprezentant polskiego pań-
stwa nie był komunistą – był nadzieją 
na lepszą przyszłość! Tę nadzieję ode-
brała im kula z sowieckiej broni. Jed-
nak wiceprezydent Gruszczyński nie 
zginął na marne. Stał się symbolem 
oporu wobec bezprawia, jakie nieste-
ty powszechnie dotykało Górny Śląsk 
w pierwszych dniach powojennego po-
koju – tak w grudniu 2017 roku auto-
rzy petycji pisali do wojewody Jarosła-
wa Wieczorka.

Dla wielu mieszkańców wiceprezy-
dent Gruszczyński wciąż jest ważny, 
ponieważ wspomnienie o nim pozo-
staje nadal żywe. Odebranie mu hono-
ru patronowania ulicy, przy której zgi-
nął, byłoby wielką niesprawiedliwością 
i krzywdą dla rodziny, nadal mieszkają-
cej w Gliwicach. Po dwóch latach zawi-
rowań wokół dekomunizacji wojewo-
da wciąż nie podjął decyzji o zmianie 
nazwy ulicy Gruszczyńskiego, co na-
leży chyba potraktować jako decyzję. 
I niech już tak zostanie.                           
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mbicją miesięcznika „Śląsk” jest ogni-
skowanie i rejestrowanie intelektualne-

go wysiłku twórców, związanych z Górnym 
Śląskiem i innymi ziemiami naszego woje-
wództwa. Charakter tych związków bywa 
bardzo różny: genetyczny, geograficzny, toż-
samościowy, sentymentalny i dowolny. Re-
alizowane przez nas zadanie najkrócej sfor-
mułował Czesław Miłosz w wierszu Do Ta-
deusza Różewicza, poety. To było w roku 
1948, Różewicz mieszkał wtedy w Gliwi-
cach, a Miłosz pisał tak: Szczęśliwy naród 
który ma poetę/I w trudach swoich nie kro-
czy w milczeniu.

Nie milczeć! Nie milczeć, gdy powstają 
dzieła. Tak – nieprzerwanie od 24 lat – ro-
zumiem misję naszego miesięcznika. To-
warzyszyć twórcom w ich trudach. Podzi-
wiać i wybrzydzać, chwalić i szydzić, krzy-
czeć, gdy trzeba, ale: nie milczeć!

Misją „Śląska” jest też – z pomocą naszych 
Czytelników – wyszukiwanie żyjących twór-
ców, którzy wywodzą się z naszego regionu, 
ale wybrali inne miejsce na Ziemi. Nale-
ży do nich Piotr Sobotta (1940), absolwent 
słynnego I LO na Zimnej Wody w Gliwi-
cach i równie słynnej Politechniki w Me-
diolanie, architekt i malarz, mieszkający 
dziś w Nicei. Przywrócił go naszej świa-
domości, pan Bohdan Łukaszewicz, daw-
ny sąsiad Sobotty z „profesorskiej” ulicy 
Kaszubskiej.

Z okazji 70-lecia klubu AZS Politechniki 
Śląskiej dr Łukaszewicz sprowadził do Gliwic 
kolekcję obrazów Sobotty i wraz z Towarzy-
stwem Przyjaciół Ziemi Gliwickiej zorganizo-
wał wystawę, która później była prezentowa-
na w Katowicach i Krakowie. Byłem na gli-
wickim wernisażu i przeżyłem prawdziwy 
szok poznawczy. Jestem zwykłym odbior-
cą sztuki. Malarstwo przyjmuję jako sztu-
kę tajemną, jeżeli więc raz na wiele lat ja-
kieś nowe dzieło wprawia mnie w zachwyt 

– pragnę się tym podzielić.

Wiedziałem, że Piotr Sobotta należał do pol-
skiego wunderteamu, że był rekordzistą Pol-
ski w skoku wzwyż i zdobywcą różnych me-
dali, więc niejako podświadomie szukałem 
czegoś, co z tego niezwykle ważnego okre-
su w życiu sportowca przebije się do jego 
twórczości. Niestety, najlepiej wyekspono-
wane płótna odzwierciedlały zainteresowa-
nie twórcy architekturą i innymi zagadnie-
niami. Przeszedłem dość obojętnie do in-
nej sali. Po drodze, w jakimś słabo oświetlo-
nym korytarzyku zauważyłem nagle dzieło, 
które przykuło moją uwagę. „Strącona po-
przeczka” – pomyślałem, bo niezatytuło-
wany obraz przedstawiał nieudaną próbę 
skoczka wzwyż.

I w tym momencie doznałem olśnie-
nia. Jak się później okazało – całkowicie 
sprzecznego z intencjami twórcy, który nie 
chce być „malarzem tematycznym”. Opiszę 
więc to olśnienie, a nie intencje, bo przecież 
w sztuce, w każdej sztuce mało ważne jest 

to, co autor chciał powiedzieć, i nawet nie 
bardzo ważne jest to, co powiedział. Ważne 
jest to, co odbiorca usłyszał, zobaczył, prze-
żył i (prawie) zrozumiał!

Na kilkunastu obrazach Sobotty o tematy-
ce sportowej znalazłem rozwiązanie XX-

-wiecznego problemu znużenia pięknem. 
Jako człek odporny na artystyczne mani-
festy odbieram ten problem tak, że w pew-
nym momencie w wielu dziedzinach sztuki 
po prostu zastąpiono piękno brzydotą, do-
rabiając do tego różne ideologie. Ale to jesz-
cze trzymało się kanonów estetyki poprzez 
zwykłą negację. Później jednak zrezygno-
wano nawet z brzydoty, pozostawiając samą 
ideologię. I od tej chwili twórcom, którzy 
jednak chcieli sprzedawać wytwory swo-
ich talentów, pozostał tylko kicz, bo ide-
ologia „nie szła”.

Najlepszym przykładem ideologii w mu-
zyce jest „4.33” Johna Cage’a – dzieło, które 
triumfalnie przeszło przez sale koncertowe 
w latach pięćdziesiątych, a dziś już nikt nie 
chce tego „niczego” słuchać. Cage wskazał 
drogę donikąd. Podobnie jak Kazimierz Ma-
lewicz, który namalował „Czarny kwadrat 
na białym tle” – marzenie śledczych wszel-
kiej maści, a także „Biały kwadrat na białym 
tle” – symbol konspiracji doskonałej. Sobot-
ta znalazł alternatywę i dla łatwego piękna, 
i dla jeszcze łatwiejszej brzydoty, i dla naj-
łatwiejszej... ideologii. Zaproponował trud, 
pracę, wysiłek, pot i wytrwałość.

Pierre (we Francji używa takiego imienia) 
Sobotta pokazuje ruch w różnych fazach, 
a jednocześnie ujawnia, że uczciwy sport 
to przede wszystkim praca nad sobą. Cięż-
ka praca, która może zakończyć się... strą-
ceniem poprzeczki na najważniejszych za-
wodach w życiu człowieka. A mimo to trze-
ba tę pracę podejmować.

Fascynuje mnie ta „Strącona poprzecz-
ka”. Tam nie ma mowy o przypadkowym do-
tknięciu. To błąd, popełniony „całym cia-
łem”, pokazany przez człowieka, który ta-
kie rzeczy widział i analizował tysiące razy. 
Zero widowni, usunięte wszystkie elemen-
ty, mogące rozproszyć uwagę. Nie wiem, 
co twórca chciał przez to powiedzieć, ale 
wiem, jaką inspirację dla mnie – szerego-
wego odbiorcy sztuki – ten obraz stanowi. 
Wiem, co się stanie za chwilę: podniosą po-
przeczkę i ktoś ją w końcu... przeskoczy!

Sobotta należy w pewnym sensie do... 
pięknoduchów. Żyje z architektury, więc 
maluje dla siebie. Nie sprzedaje swoich dzieł, 
co akurat dla nas jest okolicznością sprzyja-
jącą, bo zbiór jego obrazów o tematyce spor-
towej nie rozprasza się. Powinien w końcu 
trafić do Muzeum Sportu w Warszawie, któ-
re posiada już sporo znakomitych dzieł. Ale 
kolekcji prawdziwego sportowca, Olimpij-
czyka z Rzymu, nie ma jeszcze nikt!

Piotr Sobotta (z lewej) i Władysław Komar
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Piotr Sobotta. Strącona poprzeczka i Skok  wzwyż, olej.



34 Piotr Sobotta. Młot, Motylek, Sprint, olej.
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Problemem jest i nadal będzie mierze-
nie się z rosnącymi wydatkami bieżą-
cymi oraz koniecznością bilansowania 
się budżetów, zwłaszcza w kontekście 
finansowania oświaty. Do tego docho-
dzi kończąca się już perspektywa unij-
na. Obecnie w Brukseli zapadają decy-
zje co do kształtu budżetu UE i jego za-
sad. Nadal nie jest jasne m.in. to, czy 
reguły te będą uwzględniały zasadę 
praworządności albo czy będą odno-
siły się do regionów o dość specyficz-
nych cechach, jak np. Śląsk. Na pewno 
będziemy się również zmagać z proble-
mem złej jakości prawa, które wpływa 
na bieżące funkcjonowanie samorzą-
dów lokalnych. Wobec tego za kluczo-
we trzeba uznać prezentowanie postu-
latów legislacyjnych podczas spotkań 
z parlamentarzystami oraz na forum 
Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego, co zresztą Związek 
od kilku lat czyni.

Naszym potencjałem jest różnorodność, 
ale także partnerska współpraca, która 
pozwala mówić nam jednym głosem 
w najważniejszych kwestiach samorzą-
dowych. Związek zrzesza wiele różnych 
jednostek samorządu terytorialnego z wo-
jewództwa śląskiego. Wśród nich są te 
o charakterze industrialnym z dużą gę-
stością zaludnienia, jak i te, które odzna-
czają się odmiennymi cechami. Poszcze-
gólne samorządy lokalne przyjmują róż-
ne praktyczne rozwiązania, ale najcen-
niejsza jest wymiana tych doświadczeń. 
To gwarantuje nam Związek.

-

Tak, układ ciężkości potrzeb poszcze-
gólnych członków w działalności na-
szego stowarzyszenia jest zrównowa-
żony. Artykułowane przez nich proble-
my są omawiane najpierw przez Zarząd 
Związku, a następnie transmitowane 
na szerszym forum, np. wspomnianej 
już Komisji Wspólnej Rządu i Samorzą-
du Terytorialnego. Obecność Związku 
w tego typu ciałach uznaję za cel strate-
giczny. Jednocześnie musimy współpra-
cować z innymi organizacjami samorzą-
dowymi, np. ze Związkiem Miast Pol-
skich i podmiotami z naszego regionu. 
Powinniśmy też być otwarci na współ-
działanie z nowymi środowiskami. Ta-
kimi partnerami z biegiem czasu będą 
NGO-sy, których znaczenie stopnio-
wo rośnie.

Jest ważna. Jej wynikiem powinno być 
dobre prawodawstwo, czyli tworzo-
ne m.in. w oparciu o zasadę decentra-
lizacji. Zadaniem Związku w tej sferze 
jest przypominanie o tym, że refor-

ma ustrojowa, która nastąpiła w Pol-
sce, „dała samorządom skrzydła”. I dla-
tego tak dobrze dziś Polska prezentu-
je się w wielu aspektach. Z jednej stro-
ny dzięki absorpcji środków unijnych. 
Z drugiej poprzez aktywność samorzą-
dów na tym najniższym szczeblu i do-
skonałe rozpoznawanie przez nie pro-
blemów lokalnych. Powinniśmy cały 
czas wskazywać dobre przykłady i ich 
autorów, a także głośno mówić o pra-
cy, którą nadal trzeba wykonywać, aby 
ten poziom rozwoju utrzymać. Nieste-
ty, od pewnego czasu obserwuję zjawi-
sko „przyzwyczajania się”, a więc niedo-
ceniania względnie dobrego stanu ota-
czającej nas rzeczywistości.

-

Po pierwsze dobra współpraca mię-
dzy Zarządem Związku a gminami 
i powiatami członkowskimi, a także 
zapewnianie przestrzeni do dialogu. 
Liczę też na aktywne zaangażowanie 
członków samego Zarządu i oczywiście 
merytoryczne wsparcie biura Związ-
ku. Po drugie obecność naszego sto-
warzyszenia w przestrzeni medialnej, 
zwłaszcza w mediach społecznościo-
wych, która ma służyć prezentowa-
niu podejmowanych działań, przy-
czyniających się do poprawy jakości 
życia mieszkańców. Niezbędne jest 
też promowanie wartości samorzą-

dowych i wyjaśnianie złożoności rze-
czywistości, w której samorząd funk-
cjonuje. Wśród priorytetów meryto-
rycznych na pewno wymienię sprawy 
związane z bilansowaniem się budże-
tów samorządowych, oświatę, kolej-
ną perspektywę unijną i zagadnienia 
dotyczące ochrony środowiska, w tym 
zwłaszcza walkę ze smogiem.

-
-

Rocznice pozwalają odpowiedzieć 
na pytanie, czy czas, który minął, był 
dobrze wykorzystany. Powołanie od-
rodzonego samorządu okazało się do-
skonałym pomysłem. Dostrzegam jed-
nak jedno nasze zaniedbanie, o którym 
już wspomniałem – brak szerszych 
i długofalowych działań edukacyjnych 
skierowanych do społeczeństwa. Każ-
dy mieszkaniec wielokrotnie w swoim 
życiu styka się z samorządem lokalnym. 
Powinien więc posiadać podstawową 
wiedzę na temat zadań gminy i po-
wiatu, ale też podziału kompetencji 
wszystkich poziomów władzy w pań-
stwie. Natomiast sama 30. rocznica re-
stytucji, a rok później jubileusz Związ-
ku będzie momentem na przypomnie-
nie postaci, które tworzyły fundamen-
ty działania naszego środowiska i jako 
pierwsze wzięły odpowiedzialność 
za swoje małe ojczyzny.                              

-
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5 maja minęło 200 lat od narodzin Stanisła-
wa Moniuszki. Pytają nas, czemu nie napi-

saliśmy nowej książki o kompozytorze, dlacze-
go ciągle nie widać końca prac nad wydaniem 
zbiorowym jego dzieł? Odpowiadamy, że nie 
jest to takie proste. Nie wystarczy bowiem wło-
żyć do nowej okładki użytkowanych dotąd tek-
stów nutowych, nie są to bowiem „tak zupełnie” 
teksty Moniuszki… W ciągu lat użytkowania 
partytury operowe, nuty uwertury Bajka i inne 
dzieła Moniuszki, zwłaszcza te wymagające uży-
cia orkiestry, obrosły poprawkami, dodanymi 
samowolnie, acz w dobrej wierze przez dyry-
gentów: Emila Młynarskiego, Grzegorza Fitel-
berga, Kazimierza Sikorskiego i innych. Można 
by te poprawki łatwo wyeliminować, gdyby nie 
brak oryginalnej podstawy źródłowej. Obecnie 
trwają dopiero poszukiwania XIX-wiecznych eg-
zemplarzy podstawowych dzieł operowych Mo-
niuszki. Grzegorzowi Zieziuli udało się znaleźć 
w Pradze kompletny tekst 4-aktowej Halki, zaś 
w Bibliotece Warszawskiego Towarzystwa Mu-
zycznego, gdzie przechowywana jest duża część 
pamiątek po Moniuszce – uznaną za zaginioną 
młodzieńczą operetkę Die Schweizerhütte (mia-
ła prawykonanie w 2018 roku). Nie mamy tak-
że w Polsce kompletu pierwodruków pieśni Mo-
niuszki; dowiadujemy się właśnie, że zagubił się 
unikatowy egzemplarz Rozmowy do słów Mic-
kiewicza w niemieckim przekładzie Blanken-
seego, figurujący w katalogu Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Poznaniu. Nie znamy adresów bi-
bliotek, które by dysponowały kompletami wy-
dań zagranicznych (chodzi głównie o publikacje 
rosyjskie). Z około 50 pieśni, które ukazały się 
w różnych wydaniach rosyjskich, dostępnych 
jest zaledwie kilka; resztę wiedzy o tych wyda-
niach czerpiemy z okładek wydań pojedynczych. 
Są kompozycje Moniuszki, znane nam jedynie 
z tytułów zamieszczonych w notatkach praso-
wych. Na przykład Uwertura wojenna – Wiktor 
Każyński przygotowywał jej wykonanie w 1856 
roku w Petersburgu, lecz współczesny biograf Mo-
niuszki wolał napisać, że takiego utworu nie ma, 
eliminując odpowiedni fragment cytowanego 
przez siebie tekstu z „Tygodnika Petersburskie-
go”, w którym o tym mowa, ze względu na ewi-
dentny związek tytułu z trwającą wówczas woj-

ną krymską (utwór o takim tytule to przecież 
ewidentny gest rusofilski; gestów takich zresztą 
w biografii Moniuszki nie brakowało). Tenże bio-
graf pisał, że posiada egzemplarz Dumki Każyń-
skiego, która jest plagiatem popełnionym na Ko-
zaku Moniuszki, lecz nam owej Dumki nigdy nie 
pokazał, a że bardzo chciał bronić honoru pol-
skiego kompozytora, zaproponował wyjaśnie-
nie, że oba utwory powstały niezależnie, na ba-
zie jednej i tej samej pieśni ludowej. Tylko że tej 
pieśni do dziś nikt nie odnalazł.

Przejdźmy do biografistyki. Pozornie, panuje 
w niej ruch – w XXI wieku pojawiło się kilka no-
wych ujęć, mają one jednak to do siebie, iż ich au-
torzy zrezygnowali z poszukiwań nowych źródeł 
na rzecz interpretacji już istniejących przekazów. 
Interpretacje te są przy tym nieraz jedynie nało-
żonymi na posiadany przez nas wizerunek Mo-
niuszki kliszami aktualnych koncepcji socjolo-
gicznych dotyczących np. rozumienia tożsamo-
ści narodowej, pojmowania sztuki jako krytyki 
socjalnej, funkcjonowania sztuki w przestrzeni 
miasta, identyfikacji artysty z klasami społecz-
nymi, wielokulturowości itp. Podłoże, na które 
nakładane są owe klisze, jest natomiast dość ar-
chaiczne. Najczęściej wykorzystywanymi dziś 
pozycjami dokumentującymi życie Moniusz-
ki są dwutomowa monografia Witolda Rudziń-
skiego wydana w latach 50. XX wieku oraz opra-
cowany przez tegoż przy współpracy Magdale-
ny Stokowskiej zbiór listów kompozytora z 1969 
roku. Czasem, w celach porównawczych, sięga-
ją muzykolodzy do starszych monografii Opień-
skiego i Jachimeckiego, konsekwentnie przepi-
suje się także znane od lat informacje zawarte 
w tekstach Walickiego, Polińskiego, Karłowicza 
i innych świadków. Wiarygodność relacji owych 
świadków potwierdza generalna zgodność wie-
lu podanych przez nich informacji, jednak każ-
dy z nich dodaje od siebie jakiś szczegół, którego 
przy najlepszych chęciach nie sposób pozytywnie 
zweryfikować, a który, krążąc z rąk do rąk, czy 
raczej od pióra do pióra, z czasem, niepostrze-
żenie zamienia się w fakt. Zaawansowany pro-
ces standaryzacji nie sprawdzonych informacji 
zawartych w przekazach świadków i XX-wiecz-
nych biografów doprowadził do tego, iż traktu-
je się je na równi ze źródłami, co czyni się tym 

skwapliwiej, że autentycznych źródeł do biografii 
Moniuszki od lat 50. zeszłego stulecia wiele nie 
przybyło. W sumie można powiedzieć, że współ-
czesna biografistyka Moniuszkowska znalazła się 
w pułapce, obracając ograniczonym korpusem 
informacji i dokomponowanych do nich fanta-
zji, przy czym świadomość różnicy między jed-
nym i drugim stale maleje.

Do rzędu owych fantazji należy zaliczyć sta-
rannie kolekcjonowane w okresie komuni-

zmu spostrzeżenia, które dotyczą rzekomego 
związku Moniuszki z ideą rewolucji społecznej, 
jego aktywnej postawy politycznej w okresie po-
wstania styczniowego, czy też umiejscowienia 
kompozytora w kręgu oddziaływania słowia-
nofilstwa (tu słynny wątek dotyczący rzekomo 
dozgonnej przyjaźni z kompozytorami rosyjski-
mi). Niemniej niebezpieczne są najnowsze fikcje, 
również wyrosłe z poprawności politycznej, jak 
na przykład wzmiankowane wyżej przymiarki 
Moniuszki do propagowanego współcześnie mo-
delu artysty pogranicza kulturowego (na tej za-
sadzie żąda się od nas, byśmy się zgodzili na Mo-
niuszkę jednocześnie polskiego, litewskiego i bia-
łoruskiego). Co do kwestii interpretacji tożsamo-
ści narodowej kompozytora, są jednak i dobre 
wieści (cenna praca Józefa Maroszka i Ryszar-
da Wiesława Bednarka Stanisław Moniuszko 
i jego podlaski rodowód z 2010 roku). Jak na ra-
zie, najlepiej wychodzi korekta wiedzy o recep-
cji muzyki Moniuszkowskiej w kraju i za granicą. 
Za sprawą świetnej książki Agnieszki Topolskiej 
Mit Stanisława Moniuszki jako kompozytora naro-
dowego (2014) zaczęliśmy także inaczej, bardziej 
elastycznie i bezstronnie spoglądać na wymie-
nioną w tytule książki kwestię. Pojawiły się też 
pomysły na poszukiwanie obecności Moniusz-
ki w nie badanych dotąd obszarach, na przykład 
w kulturze żydowskiej (tu sumiennie przebadane 
przez młodego muzykologa Michała Jaczyńskie-
go z Krakowa dzieje legendy o wileńskim kanto-
rze Joelu Dawidzie Straszuńskim, w którą wpisa-
na została postać Moniuszki). Przygotowujemy 
też nową edycję listów kompozytora, która obej-
mie także korespondencję do niego przychodzą-
cą oraz wypowiedzi osób trzecich. Robimy dużo, 
tylko musi to jeszcze potrwać – oby nie do kolej-
nej rocznicy.                                                        
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 listu Pani D.S. z Katowic: „W lutowym 
odcinku cytował Pan fragmenty pio-

senki Grzegorza Spyry (muzyka) i Marii 
Pańczyk (słowa) „Biały wągiel” śpiewa-
nej przez Bernarda Krawczyka. Znala-
zło się tam zdanie: Przy kachloku my się 
grzoli, godali i przoli. Dlaczego w tych 
trzech czasownikach dwa razy pojawia 
się „o” (grzoli, przoli), a raz „a” (godali). 
Z kolei w pewnym wywiadzie prasowym 
przeczytałam: Nie „godoło” się więc w ro-
dzinie? – Nie. Ale chowałem się w takiej 
dzielnicy Gliwic, gdzie odrobinę się „go-
doło”. Mamy tutaj godoło – z dwoma „o”. 
Nie jestem Ślązaczką, nie mówię gwarą, 
ale chciałabym wiedzieć, jak to w końcu 
jest z tymi pochylonymi samogłoskami, 
o których przed wieloma laty uczyłam 
się na studiach polonistycznych”.

Od razu wnoszę poprawkę do zacy-
towanych fragmentów wywiadu: jedy-
nie poprawne brzmienie to nie „godo-
ło się” z dwoma „o”, ale godało się – z „o” 
i „a”|, co wszyscy znający gwarę dosko-
nale wyczuwają bez znajomości grama-
tyki historycznej, tak jak oczywista jest 
dla nich bez uzasadnienia teoretycznego 
seria wyrazowa z tzw. mazurzeniem: syja, 
zyto, cysty, zaba, moze (w języku literac-
kim szyja, żyto, czysty, żaba, może), ale: 
krzak, przodek, wrzask, przyjść, morze 
(Bałtyk), a nie „ksak”, „psodek”, „wzask”, 

„psyjść”, „moze” (Bałtyk), bo tam, gdzie „rz” 
(pierwotne „miękkie r”), tam nie ma ma-
zurzenia, o czym przy okazji przypomi-
nam wszystkim stylizującym swe teksty 
na gwarę – z autorami reklam na czele!

Teraz możemy się już zająć samo-
głoskami pochylonymi, wspomniany-
mi w liście Pani D.S.

Jedną z nich jest „pochylone a”, arty-
kułowane z językiem uniesionym wyżej, 
ku poziomowi samogłoski „o”, a efektem 
akustycznym są typowe gwarowe brzmie-
nia czytoł, pisoł, wiedzioł (w języku ogól-

nym czytał, pisał, wiedział). By wyjaśnić, 
skąd się wzięły samogłoski pochylone, 
trzeba nawiązać do przeszłości polsz-
czyzny, a mówiąc ściślej – do zjawiska 
tzw. iloczasu, czyli funkcjonowania sa-
mogłosek długo i krótko wymawianych. 
U nas iloczas trwał mniej więcej do XV 
wieku, w językach czeskim i słowackim 

– funkcjonuje do dziś i jest zjawiskiem 
tak wyrazistym fonetycznie, że ulega-
ją mu nasi rodacy na stałe w tych dwu 
krajach mieszkający (charakterystyczne 
przeciąganie samogłosek, które najlepiej 
słychać w czasie rozmowy telefonicznej).

No więc do tegoż XV stulecia mieli-
śmy np. pary wyrazowe czytaał – czy-
tała, pisaał – pisała, wiedziaał – wie-
dziala (to podwojone „a” niech ozna-
cza „a” długo wymawiane, często wte-
dy tak zapisywane). Kiedy rozróżnianie 
długich i krótkich samogłosek przesta-
ło obowiązywać, dawne krótkie samo-
głoski nie zmieniły swojej barwy, dłu-
gie natomiast podniosły swą artykula-
cję co do położenia języka w jamie ust-
nej, czyli pochyliły się, w wypadku zaś 
dawnego długiego „a” tą pochyloną sa-
mogłoską stało się „o”. W ten sposób 
odpowiednikiem dawnych par czyta-
ał – czytała, pisaał – pisała, wiedziaał 

– wiedziała stały się formy czytoł – czy-
tała, pisoł – pisała, wiedzioł – wiedziała.

I ten stan trwa w gwarach – ze śląski-
mi na czele – do dziś, natomiast w XVII 
wieku z języka literackiego pochylone 

„a” zniknęło i zlało się w wymowie z „a” 
jasnym. Od tego czasu mamy w języku 
ogólnym postacie czytał – czytała, pisał 

– pisała, wiedział – wiedziała (na zasa-
dzie skamieliny fonetycznej pochylone 

„a” zachowało się w typowo śląskich na-
zwiskach, takich jak Musioł, Cierpioł, Nie-
wiedzioł, Bógdoł, Kowol, Nowok, Drew-
niok, Kociok, Październiok, Durczok, 
Kuczok, Śpiewok, Polok, Chrobok, Da-

nielczok, Pradelok, Tkocz, Kopocz, Bed-
norz, Lepiorz).

Bezokolicznik gadać to kontynu-
ant prasłowiańskiego brzmienia gada-
ti i jeszcze dawniejszego goditi. Gwaro-
we godać nawiązuje do prymarnego „o” 
z goditi i do „a” z formy gadati – z histo-
rycznie krótko wymawianą samogłoską 

„a” w sylabie przedostatniej („ti” musiało 
w polszczyźnie przejść w „ć”). Do bezo-
kolicznika godać – z „o” po „g”, ale z „a” 
po „d|”, trzeba dołączyć serię godali, go-
dała, godało się.

Skoro godali, to czemu grzoli i przo-
li? – trzeba teraz zapytać. W tych dwu 
ostatnich czasownikach mamy do czy-
nienia z inną sytuacją fonetyczną – taką, 
jak w serii stać, śmiać się, lać, bać się. Ich 
pierwotne postacie to stojać, śmiejać się, 
lejać, bojać się – z prasłowiańskich stoja-
ti, smejati sę, lejati, bojati sę. W języku 
polskim grupy głoskowe „oja”, „eja” ule-
gły ściągnięciu i przeszły w „a” – do XV 
wieku długo wymawiane. Po zaniku ilo-
czasu to długie „a” – jak już wiemy – za-
częto wymawiać jak „o” i dlatego do dziś 
mamy w gwarach formy stoć, śmioć się, 
loć, boć się.

W czasie przeszłym czasowniki z pier-
wotną grupą „oja”, „eja” przyjmowały po-
stacie: ja stojałem, ty stojałeś, on stojał, 
ona stojała, my stojaliśmy, wy stojaliście, 
oni stojali – ja śmiejałem się, ty śmieja-
łeś się, on śmiejał się, ona śmiejała się, 
my śmiejaliśmy się, wy śmiejaliście się, 
oni śmiejali się – ja lejałem, ty lejałeś, on 
lejał, ona lejała, my lejaliśmy, wy lejali-
ście, oni lejali – ja bojałem się, ty bojałeś 
się, on bojał się, ona bojała się, my bo-
jaliśmy się, wy bojaliście się, oni bojali 
się. Tak jak w bezokolicznikach stojać, 
śmiejać się, lejać, bojać się po ściągnię-
ciu grupy głoskowe „oja”, „eja” przeszły 
w długie „a”, a po zaniku iloczasu to „a” 
zmieniło się w „o” (stąd stoć, śmioć się, 
loć, boć się), tak samo w formach czasu 
przeszłego mamy zarówno brzmienia 
rodzaju męskiego stoł, śmioł się, loł, boł 
się, jak i rodzaju żeńskiego stoła, śmio-
ła, loła, boła się – wszystkie z „o” po-
wstałego w wyniku identycznego pro-
cesu fonetycznego.

Taką samą sytuację fonetyczną mamy 
w czasownikach grzać, przać. To daw-
ne grzejać z prasłowiańskiego greja-
ti i przyjać z prasłowiańskiego preja-
ti, prijati. Ze ściągnięcia połączeń „eja”, 

„ija” musiało powstać „a” – do XV wie-
ku długo wymawiane, a po zaniku ilo-
czasu pochylone do „o”, stąd w naszych 
gwarach grzoć, przoć. W odmianie cza-
su przeszłego z odmiany typu grzejali 
się, przejali, przyjali powstały brzmie-
nia grzali, przali z długim „a”, a potem 
grzoli się, przoli.

Powtórzę: ludzie posługujący się gwa-
rą mają te brzmienia w genach. Na py-
tanie Czytelniczki musiałem odpowie-
dzieć całym dzisiejszym wywodem hi-
storycznojęzykowym.                            



edług rodzinnej tradycji Swinar-
scy wywodzą się z Krotoszyna. 

Karol urodził się w 1890 roku w Po-
znaniu. Miał dwóch braci. Ksawery 
Swinarski wyemigrował do Amery-
ki, Samuel (zwany Samusiem) był ap-
tekarzem we Wrocławiu, gdzie zmarł 
w czasie wojny. Najmłodsza była sio-
stra Wanda.

Ojciec Konrada rozpoczął studia rol-
nicze we Wrocławiu, ale zaliczył jedy-
nie dwa semestry. Podobno w latach 
studiów wstąpił do wrocławskiego koła 

„Sokoła”. Osiedlił się i pracował w Ski-
dzyniu pod Oświęcimiem, w ówcze-
snym zaborze austriackim. Mimo to nie 
przestał być poddanym cesarza Rze-
szy. W 1913 roku otrzymał wezwanie 
do odbycia jednorocznej służby woj-
skowej. Do wybuchu I wojny świato-
wej służył w 37 pułku piechoty w Kro-
toszynie. Ze swoją jednostką walczył 
na froncie zachodnim, między innymi 
nad Sommą i pod Verdun. Dosłużył 
się stopnia podporucznika. Otrzymał 
odznaczenia za męstwo, w tym Krzyż 
Żelazny I i II klasy. Jesienią 1918 roku, 
jak wielu zdemobilizowanych żołnie-
rzy z Poznańskiego, Karol uczestniczył 
w powstaniu wielkopolskim. W cza-
sie wojny polsko-radzieckiej dowodził 
kompanią, później batalionem. Kawa-
ler Virtuti Militari i trzykrotnie Krzy-
ża Walecznych. Pozostał w wojsku, po-
wierzano mu różne zadania organiza-
cyjne, w latach 1925‒1927 pracował 
jako kierownik referatu wyszkolenia 
w departamencie piechoty Minister-
stwa Spraw Wojskowych.

Do Katowic Karola Swinarskiego 
rzuciły zapewne obowiązki służbowe. 
W 1926 roku poznał Imrgardę Liczbiń-
ską, która pracowała prawdopodobnie 
jako kasjerka w kawiarni „Wiedeńska” 
przy katowickim Rynku (dokładnie na-
przeciw Teatru Śląskiego). Właścicie-
lem lokalu był ojciec Irmgardy – Fran-
ciszek Ksawery.

Franciszek Liczbiński, rocznik 1879, 
brał udział w powstaniu wielkopol-
skim, do Katowic przywędrował z ro-
dziną z Wrocławia. Matka Irmgardy, 
Maria z domu Fiscal, zmarła w 1923 
roku. Irmgarda, urodzona w 1901 
roku (w akcie urodzenia odnotowa-
na jako Irmgard Marie), miała trzy 
siostry i dwóch braci. O rok młodsza 
od Irmgardy była Prakseda Zofia (Pra-
xeda Sophie). Podobno uciekła z dy-
rektorem cyrku pcheł. Poniosło ją aż 
do Berlina. Konrad będzie do niej jeź-
dził – przed i po wojnie. Helga Prakseda 
(Helga Praxeda) rocznik 1907, wyszła 
za mąż za Zimmermanna i na pewno 
do końca wojny mieszkała w Chorzo-
wie. Karolina (Karla), najmłodsza z ro-
dzeństwa, zmarła w 1933 roku, w wie-
ku 22 lat. Franciszek Ksawery (Franz 
Xaver) urodził się w 1906, a Marian 
Jan (Marian Johannes) w 1909 roku. 

Marian skończył polskie gimnazjum 
i podobno przejął po ojcu interes ga-
stronomiczny.

Kawiarnia „Wiedeńska” była miej-
scem spotkań wielu organizacji pol-
skich. Mieścił się tam lokal Klubu Spor-
towego Pogoń Katowice i stale spoty-
kali się członkowie Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Odbywały się także zebrania 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, To-
warzystwa Powstańców i Wojaków b. 
Związku Uczestników Powstania Wiel-
kopolskiego 1918, Oddział Katowice.

Franciszek Liczbiński – jak podkre-
ślano „znany obywatel i patriota pol-
ski” – zmarł w 1932 roku. Dzienni-
karz „Polonii” zanotował: „Kondukt 
żałobny prowadził i modły odprawił 
ks. prałat Szramek”. Proboszcz kościoła 
Mariackiego wspomniał nad grobem 
Liczbińskiego jego „zasługi dla spra-
wy narodowej”. Za trumną szła orkie-
stra huty „Baildon”, delegacje stowa-
rzyszeń, powiewało osiem sztandarów. 
Nie zabrakło poduszki z odznaczenia-
mi zmarłego.

Henryk Wacław, starszy brat Kon-
rada, urodził się w 1927 roku w Róża-
nie nad Narwią, gdzie major Swinar-
ski dowodził batalionem Szkoły Pod-
chorążych Piechoty. Dwa lata młodszy 
Konrad w Różanie został ochrzczony, 
ale przyszedł na świat w Warszawie, 
zapewne dlatego, że jego matka bez-
pieczniej czuła się pod opieką stołecz-
nych lekarzy. Po kolejnych awansach, 
Karolowi Swinarskiemu powierzono 
dowództwo 2 pułku strzelców podha-
lańskich w Sanoku. Generał Kazimierz 
Sosnkowski pisał w opinii służbowej: 

„Bardzo pracowity i sumienny, o wyso-
kim poczuciu obowiązku. Zamiłowa-
ny, solidny żołnierz. Dokładny wyko-
nawca. Zdolności ogólne – przeciętne; 
zdolności wojskowe – wyraźne. W dzie-

dzinie taktycznej rozumowanie jasne 
i rozsądne, aczkolwiek nieco powolne. 
(...) Prowadzić korpus oficerski potra-
fi; surowy i wymagający, lecz sprawie-
dliwy”. W tej samej opinii zwrócono 
uwagę, że stanowczość Swinarskiego 
jako dowódcy idzie w parze z dbało-
ścią o podwładnych. Ojcem również 
miał być surowym, ale sprawiedliwym. 
Na pewno uchodził za przykładnego 
męża. Jednak po wielu latach dawna 
piękność stołeczna miała zwierzyć się 
Konradowi: „ [Karol] Bawił się, pił, 
szaleliśmy w Adrii. Przed żoną ucie-
kał do Warszawy”. I bez przerwy palił 
papierosy. Jak Konrad.

Karol Swinarski zmarł w 1935 roku 
na raka nerki, w wieku zaledwie 45 lat. 
Na łożu śmierci ponoć nakazał Irmgar-
dzie, aby wychowała synów na do-
brych Polaków. Pochowano go z wiel-
kimi honorami w rodzinnym Kroto-
szynie. Mowę pogrzebową wygłosił ge-
nerał Mieczysław Boruta-Spiechowicz, 
a za armatnią lawetą podążała kompa-
nia honorowa strzelców podhalańskich.

W 1975 roku inna kompania hono-
rowa odprowadzała innego Swinarskie-
go. Na warszawskich Powązkach, nad 
otwartym grobem Konrada, przemówił 
patetycznie Adam Hanuszkiewicz: „Że-
gnają Cię dziś tu razem z nami chłop-
cy w mundurach naszego wojska. Sy-
nowie tych, którzy w 1935 roku razem 
z Tobą, dziesięcioletnim [w istocie sze-
ścioletnim] chłopcem, szli za trumną 
Twojego Ojca wiezionego na lawecie. 
A jednak… A jednak istnieje głęboka 
zasadność tej ich i tu obecności. Oni 
stoją na straży suwerenności naszej Oj-
czyzny. Ty stałeś na straży suwerenno-
ści naszej narodowej sztuki”.

Pogrzeb miałeś, Konradzie, żoł-
nierski – chociaż nie byłeś żołnie-
rzem…                                                   

-
-

-
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acznijmy nietypowo; i nieco pro-
wokacyjnie.

Pierre de Coubertin powiedział 
kiedyś ”Pierwsza istotna charaktery-
styczna cecha Igrzysk Olimpijskich, 
zarówno starożytnych jak i nowo-
czesnych polega na tym, że są one 
religią”. I dalej dodał „ Reprezentu-
je ona nadrzędną religię ludzkości, 
ponad i poza kościołami”.

Sport jak religia i łączy, i dzieli; 
fascynuje i rozgrzewa emocje. Jest 
domeną sfery profanum, podlegają-
cej jednak swoistej sakralizacji. Ten 
proces dobitnie ujawniał się w cza-
sie starożytnych igrzysk olimpijskich. 
Był to wówczas czas jakościowo od-
mienny od banalnej codzienności, 
następował okres pokoju. Niekiedy 
nawet był czasem swoiście świętym. 
No bo przecież dawne igrzyska były 
organizowane ku czci samego Ze-
usa. Dlatego też jemu zapalano spe-
cjalny znicz, przypomnijmy że głów-
nym miejscem starożytnych igrzysk 
olimpijskich był kompleks w które-
go centrum znajdowało się sanktu-
arium wspomnianego wszechwładne-
go o gromowładnego Zeusa. W efek-
cie wielu uważa, że te dawne igrzy-
ska były bardziej świętem religijnym 
niż imprezą sportową. Tu rodzi się 
też skojarzenie z poglądem semioty-
ka Mircea’i Eliade, który dowodził, 
że sacrum i profanum to dwie stre-
fy, które mogą się pokrywać. Poza 
tym są one konstytuowane przez na-
szą wyobraźnię.

A dziś sport — nie tylko olimpia-
dy — jest wszechobecny i charakte-
ryzuje oblicze naszej współczesnej 

„globalnej wioski”. Zatem o sporcie 
wiele wie i pisze prawie każdy. Pra-
wie wszyscy uważamy, iż doskonale 
znamy się na tej dziedzinie ludzkiej 
aktywności. W efekcie z zaangażowa-
niem i pasją wdajemy się we wszelkie 
dyskusje na jej temat. Niekiedy na-
wet w brutalne bijatyki – w tym owe 
słynne „ustawki” kibiców czyli „pa-
triotów” zwaśnionych klubów – za-
wsze oparte na przekonaniu, że moja 
drużyna jest najlepsza, jedyna, nie-
powtarzalna, nieomal święta. Oczy-
wiste następują różnorodne odwo-
łania do sacrum. Przykładem choć-

by oryginalna pieśń jednego z war-
szawskich klubów kiedy śpiewano:

„Słuchaj Jezu jak Cię błaga lud,
słuchaj, słuchaj mistrza z Legii zrób,
My czekamy już...23 lat,
(…).Jezu nadszedł chyba czas”.
Oczywiście, poza profanacją poja-

wia się też w sporcie skrajna sakrali-
zacja czego przykładem jest kult Ma-
radony i funkcjonowanie Iglesia Ma-
radoniana czyli Kościoła Maradony, 
który powstał w 1998 roku w Rosa-
rio w Argentynie.

We współcześnie dominującym 
sposobie pojmowania sportu inte-
resuje nas rywalizacja i oczywiście 
wygrana naszych. Natomiast nie in-
teresuje nas istota sportu czyli zja-
wisko doskonalenia sprawności fi-
zycznej. Wszystko zatem sprowa-
dza się do współzawodnictwa, któ-
re z zaangażowaniem obserwujemy. 
Interesują nas inni, nie własna tęży-
zna. Ale jednak obserwując określo-
ny sport zawsze tworzymy swoistego 
rodzaju wspólnotę. Czyli tych któ-
rzy biorą udział w danej rywalizacji, 
sportowców – owych herosów doby 
współczesnej i tych którzy są widza-
mi, lecz widzowie są już często po-
dzieleni, niekiedy wręcz zantagoni-
zowani. Zauważmy, ze dziś jesteśmy 
nie tylko widzami ale może przede 
wszystkim konsumentami. To skłoni-
ło socjologa Alvina Tofflera — owego 

„apostoła przyszłości” — do zapropo-
nowania terminu „prosument”; ter-
minu zbudowanego z połączenia an-
gielskich określeń producenta i kon-
sumenta. We współczesnej kulturze 
dominuje typ – widza telewizyjnego, 
konsumenta widowiska.

U nas w Polsce dla naszej telewi-
zji datą przełomową w relacjonowa-
niu imprez telewizyjnych był dzień 
13 stycznia 1957 roku, kiedy to na-
dano pierwszą w Polsce transmisję 
sportową — mecz bokserski mię-
dzy Skrą Warszawa i Gwardią Łódź. 
Natomiast pierwszym transmitowa-
nym meczem piłkarskim było spo-
tkanie towarzyskie Polonii Warszawa 
i Gwardii Warszawa, które rozegrano 
10 marca 1957 roku. Te wydarzenia 
Włodzimierz Sokorski ówczesny pre-
zes radia i telewizji ponoć uważał — 

obok teatru telewizji — za swój naj-
większy sukces. Od tego czasu na-
rodziła się swoista „nowa świecka 
tradycja” jak to powiadali dyżurni 
propagandziści PRL-u. W wielu na-
szych domach — od tamtego czasu 

— jest to moment swoistego święto-
wania sportu.

Chciałbym tu przytoczyć refleksję 
związaną z doświadczeniami moje-
go znajomego w związku z ostatni-
mi świętami Wielkiej Nocy i meczem 
Barcelona: Liverpool.

Pierwsze z tych spotkań — rodzin-
ne, świąteczne zakończyło się kłót-
nią na tle politycznym. Na nic zda-
ły się apele dziadków, że są to świę-
ta i apele: „ Nie po to się spotkali-
śmy w święta by się kłócić? To nic 
nie pomogło. Jedno z małżeństw ode-
szło nawet od stołu. A to jest w pol-
skiej tradycji kategorycznie zakaza-
ne, bo ów mebel jest symbolem po-
jednania, jedności, wspólnoty, nawet 

„stołu Pańskiego”.
A drugie spotkanie odbyło się z oka-

zji wspomnianego meczu. Od razu je-
den z uczestników powiedział: „Teraz 
jest mecz i koniec z gadkami o poli-
tyce. Jest mecz”. Lapidarnie. Ale wy-
starczyło. wszyscy mimo różnic po-
glądów oddali się spokojnemu oglą-
daniu imprezy. Jak zatem pojmować 
sacrum?

Ale przecież mimo wszystko w dal-
szym ciągu także chodzimy jeszcze 
i bezpośrednio oglądamy różne im-
prezy sportowe. Tak było już „za „sta-
rej” Polski” jak i w dobie PRL-u oraz 
w okresie transformacji ustrojowej.

A dziś oraz częściej uprawiamy tu-
rystykę sportową. Zarówno w kraju, 
jak i zagranicą. Najlepiej to zjawisko 
określa angielski termin groundhop-
ping. Jest to połączenie słów ground 
(boisko) i hop (skakać). Okazuje się, 
że wokół tego zjawiska narasta też 
swoista sakralizacja; pojawia się ory-
ginalny system wierzeń, jak i system 
zachowań para religijnych.

I jest też coś urzekająco pięknego, nie 
popadając w patos, ani w populizm, 
że kiedy zwycięża nasza drużyna na-
rodowa czujemy się przez moment – 
jeszcze wspólnotą.                             



arta Tomczok (de domo Cuber) 
od studiów poczynając, publikowa-

ła swoje prace na łamach najpoważniej-
szych polskich czasopism. Drobniejszych 
i większych rzeczy krytycznych napisa-
ła kilkaset. Dzisiaj jest wybitną krytycz-
ką literatury XX i XXI wieku. Recenzje 
prozy, szkice interpretacyjne i proble-
mowe, a także książki autorskie, poka-
zują nie tylko jej niepodrabialny styl czy-
tania, ale także oryginalność przekonań 
i sądów. A wreszcie, co nieczęste, stabil-
ność ocen i wierność raz obranemu ob-
szarowi badań: prozie i krytyce.

Krytycznoliteracki dyskurs Marty Tom-
czok charakteryzują błyskotliwe koncep-
tualizacje, celność tematyzacji, świetne 
pointy. Jej drobne rzeczy czyta się jak li-
teraturę, choć są tylko lekturą literatury. 
Nie ma w nich protekcjonalności wobec 
czytelnika, ani żadnej wyższości lekturo-
wej. Krytyczka/badaczka dzieli się swo-
imi odczytaniami na zasadzie wspólno-
towej: zaprasza do dyskusji, wcześniej 
do niej wprowadzając. W tym ujawnia 
się dialogowy charakter jej wypowiedzi. 
Nie chce budować sensów zasadniczych 
na kryteriach arbitralności, ale na poro-
zumieniu, którego gwarantem/istotą jest 
dyskusja o zasadach/wartościach litera-
tury. Mają one dla badaczki fundamen-
talne znaczenie.

W dotychczasowej drodze naukowej 
Marty Tomczok można wyróżnić trzy 
główne nurty Jej zainteresowań badaw-
czych. Są to: proza najnowsza, proble-
matyka gender i queer studies, literatu-
ra polsko-żydowska i retoryka Zagłady. 
Najważniejszy jednak w pisarstwie na-
ukowym Marty Tomczok jest nurt trze-
ci, poświęcony tematowi żydowskiemu 
w literaturze oraz nowej/najnowszej, na-
pisanej w języku polskim, prozie o Zagła-
dzie. Wszystkie jej książki zostały temu 
poświęcone, badaczka jest także redak-
tor naczelną rocznika „Narracje o Zagła-
dzie”, jednego z najpoważniejszych pol-
skich pism poświęconych tej problema-
tyce. Założyła także – w Uniwersytecie 
Śląskim – Centrum studiów nad dyskur-
sami Zagłady.

Jej debiut naukowy (wydany pod na-
zwiskiem panieńskim), Trofea wyobraź-
ni. O prozie Leo Lipskiego (2011), to mo-
nografia pisarstwa wyjątkowego. Au-
torka pokazała twórcę Piotrusia jako 
pisarza modernistycznego; jest to dzi-
siaj podstawowa o nim praca literatu-
roznawcza. Badaczka zobaczyła Lip-
skiego przez szkło najważniejszych teo-
rii krytycznych, które w XX wieku wy-
emancypowały się z kręgu biografizmu 
i genetyzmu, twórczo wykorzystały do-
świadczenia formalne i strukturalistycz-

ne, głównie jednak spożytkowały fenome-
nologicznie zorientowane badania nad 
wyobraźnią. To, co odnajdzie się po kil-
ku latach w monografii o prozie Zagła-
dy/o Zagładzie, tutaj już zaścieli własne 
łoże. Pytania o wyobraźnię będą doty-
czyć podmiotu i jego wolności wysło-
wienia. Marta Tomczok napisała: „Inte-
resują mnie zasadniczo dwie kwestie: ję-
zyka literatury Lipskiego i jej wyobraź-
ni”. Zauważmy: „wyobraźni” nie „jego” 
(pisarza), lecz „jej” (literatury). I dalej: 

„W tytule daję sugestię, iż nie tylko do-
wierzam Blanchotowi, uważając, że rze-
czywistość da się okrasić i uczynić w ten 
sposób wyobraźnię posiadaczką rzeczy. 
Wyrażam także przekonanie, że odwiecz-
ny spór między rzeczą i jej wyobraże-
niem literatura Lipskiego rozstrzygnęła 
na korzyść wyobraźni”. „Trofea”, powia-
da badaczka, są „mieniem zagarniętym 
nieprzyjacielowi, czyli rzeczywistości”. 
Rzeczywistość (mimesis realna) ustąpiła 
miejsca wyobraźni (mimesis kreacyjnej). 
Pyta krytyczka: „cóż jest bardziej nasze-
go niż wyobraźnia właśnie? ”.

Jej zdaniem, wyobraźnia mieści (mo-
ści) się w przestrzeni słowa, a słowo – za-
wsze! – jest tworem wyobraźni. W erudy-
cyjnych interpretacjach badaczka poka-
zała, jak języki wyobraźni nakładają się 
na języki ciała i psychiki. Człowiek, po-
strzegający siebie dualistycznie na ciało 
i duszę, w każdym z tych obszarów do-
tyka kultury. Marta Tomczok śledzi po-
szczególne, następujące po sobie, zwią-
zane z sobą i nie, niepokojące narracje 
Leo Lipskiego. Stara się je zobaczyć jako 
indywidualne reprezentacje wyobraź-
ni. Nie przykłada do nich jednej miary, 
ale chce je ujrzeć w całym paradygma-
cie kultury dwudziestowiecznej. A za-
tem: na tle opowieści wczesnego i doj-
rzałego modernizmu, a także w kontek-
ście prozy, która destruuje dziwietnasto-
wieczny model obyczajowości (odwołania 
do Tomasza Manna, Luisa-Ferdinanda 
Céline’a, Franza Ka�i, Juliena Miche-
la Leírisa, Georgesa Bataille’a, Marcela 
Prousta). A wreszcie: na tle języka psy-
choanalizy, bardzo szczegółowo odno-
szącego się do rozmaitych „płynów cia-
ła” (latrinaliów), fenomenalnie wręcz na-
bierających sensów dodatkowych w kry-
tycznych eksplikacjach badaczki.

Wyobraźnia sytuuje się zatem po stro-
nie kultury (ducha) i natury (ciała) jedno-
cześnie, zawłaszcza każdą ze stron, mota 
je, zapętla i żadnej nie pozwala wybić się 
na niezależność. Rozdzielenie jest trak-
towane jako utrata, za brakiem stoi tęsk-
nota. Pamięć dotyka tego, co namacalne; 
postpamięć jest żalem za kulturą niedo-
ścigłą. Gdyby tak patrzeć na monografię 
o prozie Leo Lipskiego, to wtedy Trofea 
wyobraźni znakomicie korespondować 
będą z kolejną książką badaczki. Także 
poświęconą wyobraźni, także interpre-
tacyjną i także odnoszącą się do obszaru 
dotąd niezagospodarowanego przez lite-
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raturoznawców. Kategorie interpretacyjne 
użyte w Trofeach… nie będą jednak już 
tutaj obecne. Wyobraźnia psychoanali-
tyczna ustąpi miejsca historiograficznej.

Studium poświęcone polskiej prozie 
lat 1987‒2012 (wydane również pod pa-
nieńskim nazwiskiem) nosi tytuł Meto-
nimie Zagłady (2013). Mamy tu nie tyle 
do czynienia z literaturą ćwierćwiecza, 
ale z ćwierćwieczem literatury od nowa 
podejmującej problematykę Zagłady. 
Nie wyłącznie Szoah i Holokaustu, ale 
unicestwienia w sensie ogólnym. Wła-
dysław Panas pisał: „Szoah ma sens opi-
sowy, określa fakt podstawowy, to, co się 
wydarzyło z Żydami w okresie II wojny 
światowej. Holocaust znaczy «ofiara» i za-
wiera określoną sugestię interpretacyj-
ną: ewentualny wymiar teologiczny za-
głady Żydów, przypuszczalne znaczenie 
szoah”. I dodawał: „Szoah nie jest synoni-
mem holocaustu. Jest natomiast synoni-
mem polskiego słowa «zagłada»”. To ro-
zumienie, jak sądzę, bliskie jest Marcie 
Tomczok. W swojej książce nie chciała 
pisać o Holokauście (w utworach przez 
nią przywołanych nie akcent teologicz-
ny jest najważniejszy), ani o Szoah (nie 
wszyscy pisarze mają żydowski rodowód). 
Chciała napisać o Zagładzie, choć syno-
nimicznie używając wszystkich trzech 
terminów. Bardziej dokładnie: „Pisałam 
tę książkę z myślą, że opowiem w niej 
o nieodległych wyobrażeniach Zagłady, 
zapisanych w prozie […] ”. Zatem: nie 
o Zagładzie, ale o „wyobrażeniach Za-
głady”. Zasadnicze przesunięcie – z tego, 
co było na to, co wydaje się, że mogło 
być – dokonuje się w obrębie interpre-
tacji mimesis: nie rzeczywistość, ale wy-
obrażenie rzeczywistości staje się głów-
nym sposobem przedstawienia (repre-
zentacji). Zagłada jest przeszłością, hi-
storią, stałym uobecnianiem minionego. 
W ujęciu Marty Tomczok: „Zagłada […] 
już dawno opuściła zbiorową pamięć i za-
częła wieść życie w wyobraźni”.

Mówiąc inaczej: zaczynamy obcować 
nie ze światem rzeczywistym uobec-
nianym przez pamięć („Metonimiami 
przeszłości w prozie są nie rzeczy, lecz 
wyobrażenia o nich”), ale z metonimią 
rzeczywistości, wyrażaną przez postpa-
mięć („Wyobrażenia, inaczej niż rzeczy, 
wzmagają […] mechanizm identyfikacji, 
same będąc jedynie projekcją nieprzed-
stawialnego doświadczenia”). Pisze ba-
daczka: „Metonimia, tak jak ją rozu-
miem w tej książce, jest złożonym środ-
kiem służącym do lokowania w narracji 
treści nieakceptowanych ani przez wy-
obraźnię, ani przez świadomość pisarza”. 
Nie odnosi się do rzeczywistości Zagła-
dy, ponieważ zastąpiło ją „wyobrażenie 
Zagłady”, traci swoją funkcję mimetycz-
ną na rzecz funkcji alegorycznej. „Me-
tonimie Zagłady są częścią pracy post-
pamięci”, będącej „polem szczególnego 
utrwalenia tożsamości”.

Jean Baudrillard pisał o niepamięci 
Zagłady jako zagładzie pamięci („Nie-
pamięć o Zagładzie sama stanowi jej 
część, gdyż jest ona w równym stopniu 
zagładą pamięci […] ”). Marta Tom-
czok pośrednio i do tej myśli się odwo-
łuje, bliższe jest jej jednakże stonowane 
stanowisko Franka Ankersmita: „Pisanie 
o Holokauście napotyka […] specyficz-
ne trudności”. Są one natury formalnej: 
czy pisać o faktach, czy też uniwersali-
zować doświadczenie, które opisują fak-
ty? A jaki mamy dostęp do Holokaustu? 
Ankersmit daje tu przeciwstawienie me-
tafory i metonimii: „Metonimia fawory-
zuje zwykłą bliskość, szanuje wszystkie 
nieprzewidywalne przygodności naszych 
wspomnień i jest jako taka zdecydowa-
nym przeciwieństwem dumnego, meta-
forycznego zawłaszczania rzeczywistości. 
Metafora rości sobie pretensję do trafia-
nia prosto w istotę rzeczy, metonimia 
zaś wskazuje ruch ku temu, co przylega 
do niej”. Metonimie Zagłady są bardziej 
interesujące, ponieważ nie zawłaszczają 

rzeczywistości, nie lokalizują jej wyłącz-
nie w konkretnym porządku historycz-
nym i etycznym, nie boją się narratywi-
zacji, czyli także odejścia od autentycz-
nych faktów, a wreszcie pytają o grzech 
główny w reprezentacjach Holokau-
stu: o relatywizację faktów, czy w ogóle 

– o relatywizację fabuły. I o tym jest oce-
niana monografia.

Jej bohaterami są pisarze różnych po-
koleń, ale także nie-pisarze: świadkowie 
i „poszukiwacze” świadków. Zasadniczo 
najważniejszym sprawdzianem metoni-
miczności Zagłady jest proza, i to w szcze-
gólnym znaczeniu. Metonimia – powiada 
Marta Tomczok za Ankersmitem – po-
zwala na docenienie (reprezentację) tego, 
co błahe, podczas gdy metafora „lubi tra-
fiać w sedno sprawy”. I dalej: „metonimia 
zysk czerpie z pomyłki i chętniej «zsuwa 
się» ze szczytu znaczenia w rejony, gdzie 
metafora nie odważyłaby się zajrzeć”.

Być może jest tak, że wyobraźnia do-
tykając Zagłady, konkretnej i historycz-
nej, wypiera ją i przenosi w świat fikcji. 
Bo są dwie wyobraźnie: ta, która żeruje 
na prawdzie, i ta, która syci się prawdo-
podobieństwem. W prozie przełomu XX 
i XXI wieku obie mają rację bytu. Jed-
na dominuje drugą; żadna nie ma pra-
wa pierwszeństwa. Pierwsza staje się hi-
storią, źródłem do odczytania, śladem 
dawnej obecności, a druga – unaocz-
nieniem, możliwością istnienia, śladem 
każdej obecności. Marta Tomczok nie 
chce rozmawiać tylko z depozytariusza-
mi Zagłady, chce także podjąć rozmowę 
z tymi, którzy Zagłady nie znając, chcą 
sobie ją wyobrazić. Przywołując pogląd 
Veróniki Tozzi o miejscu „świadectwa” 
w dyskursywizacji wiedzy, autorka zda-
je się wyrażać przekonanie, że również 
w przypadku prozy ma zastosowanie 
ta sama reguła: „realistycznie figuralna” 
proza, podobnie jak zachowane świa-
dectwo, im bardziej jest retorycznie (ar-
tystycznie) sprawna, tym bardziej służy 
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poznaniu. Stąd nie dziwi skupienie się 
przez Martę Tomczok na autorach głów-
nie z kręgu „postpamięci”. Są wszak „re-
alistycznie figuralni”.

Badaczka „zamyka” swoich pisarzy 
w czterech szafach wyobraźni: „Zagła-
da jako klisza, gra, sen i wspomnienie”, 

„Retoryka Zagłady”, „Metonimie i pseu-
donimy”, „Żydowskie sekrety”. Już samo 
uszeregowanie tytułów pokazuje w jakim 
kierunku będziemy zdążać: 1. od walki 
pamięci i zapomnienia, doświadczenia 
i traumy wspomnienia, engramu i gry 
wyobraźni; przez 2. obrotowość (turni-
kiet) prawdy i fikcji – jakby powiedział 
Serge Doubrovsky: „fałszywą fikcję, któ-
ra w gruncie rzeczy jest historią prawdzi-
wego życia, tekst, który przez sam ruch 
pisania błyskawicznie usuwa się z po-
rządku rzeczywistości”; przez 3. zamia-
nę historii/egzystencji lub ich świado-
me stwarzanie; ku 4. światu sekretne-
mu, mitologicznemu, pozostającemu 
w sferze niewysłowienia („Tam, gdzie ro-
sną róże bez kolców i prowadzi się woj-
ny bez Żydów, istnieją również zupeł-
ne nierzeczywiste mity, o wiele ciekaw-
sze niż to wszystko, co je otacza”). Inny-
mi słowy: od prawdy – przez modulację 
prawdy i fikcji – przez kreację prawdy – 
do formuły mitycznej.

Ten kierunek analizy Zagłady od świa-
dectwa do jego metonimii, to – w istocie 
rzeczy – wskazanie nieuchronnej dro-
gi, jaką pokonuje każde doświadczenie. 
Ágneš Heller zauważyła: „opowieści sym-
bolizujące jakieś doniosłe bądź drama-
tyczne wydarzenie z czasem stają się do-
datkiem do świątecznej ceremonii, całko-
wicie tracąc wartość historyczną, której 
równie dobrze mogłyby nie mieć”; Marta 
Tomczok dodaje tu ważne zdanie: „Nar-
racje takie muszą jednak istnieć, ponie-
waż pamięć nieznosząca autentycznych, 
ale pozbawionych sensu zdarzeń, nie 
mogąc ich usunąć, musi je w coś zamie-
nić”. I pyta retorycznie: „Czy metonimie 
Zagłady nie odgrywają podobnej roli? ”.

Aby nas przekonać, że ją odgrywa-
ją, badaczka musiała uporać się z kon-
kurującymi pojęciami: metafory i pseu-
donimu. Metafora – pisał Tadeusz Peiper 

– jest ekonomiczna językowo i antyre-
alistyczna; Frank Ankersmit twierdził, 
że „rości sobie pretensję do trafiania pro-
sto w istotę rzeczy”. Trafiać w istotę rze-
czy, to znaczy kondensować znaczenia, 
odrywając się od wierności odzwiercie-
dlenia. „Pseudonimu – pisze Marta Tom-
czok – używa się, aby ukryć tożsamość, 
schować twarz i wyeksponować fałsz 
z założeniem, że pozostaje on identycz-
ny z prawdą”. Tymczasem, „wypowiedź 
metonimiczna […] jest bardziej fikcyjna 
od tekstu, który pseudonimuje rzeczywi-
stość”. W tym szeregu: metafora – pseu-
donim – metonimia, metonimia jest re-
torycznie najbardziej sprawna, figuralna. 
Możemy ją odnaleźć tam, gdzie racjonal-
ne oko nie chce nic dostrzec, choć widzi, 

że coś tu przecież jest. Badaczka napisa-
ła: „Jednym ze sposobów uobecniania się 
Holokaustu w polskiej prozie współcze-
snej są, mówiąc najogólniej, obrazy bez-
pośrednio z nim niezwiązane, komuni-
kujące treści jak gdyby z innego obszaru, 
którego istnienia jednak się domyślamy”.

O tym pisze w ostatniej swojej książce 
Czyja dzisiaj jest Zagłada? (2017). Okre-
śliła tu wprost owe „inne obszary” i usy-
tuowała w teoretycznej trójjedni: Reto-
ryka – ideologia – popkultura. Badacz-
kę zainteresowały „popkulturowe” (jak 
je nazywa) przedstawienia Zagłady Ży-
dów w języku polskim. Popkulturowe, 
czyli obecne w takich gatunkach lite-
ratury niewysokoartystycznej, jak: sagi, 
romanse, kryminały, horrory, narracje 
o pogromach. Pamiętamy, że w Metoni-
miach Zagłady ogląd prozy kończył się 
na roku 2012. Wtedy, zdaniem uczonej, 
dokonał się przełom: dyskursy postpa-
mięciowe zostały wyparte przez dyskur-
sy popkultury. Marta Tomczok przeko-
nuje o substytucjonalności popkultury, 
tj. zastępowaniu faktów przez nowe wy-
obrażenia, kolonizowaniu czytelniczej 
wyobraźni przez falsyfikaty i autorów-

-widma. I od tej daty rozpoczyna swoją 
nową opowieść, którą nazywa „polem 
gry o Auschwitz”.

Powiada: „pole gry o Auschwitz two-
rzą dziś pisarze, reżyserzy, przedstawicie-
le sztuki, historycy, politycy, niezrzesze-
ni pasjonaci, ale i anonimowi użytkow-
nicy Internetu, a zatem przedstawiciele 
wielu różnych obszarów, dziedzin i dys-
cyplin. Co jest w niej stawką? Po pierw-
sze prawo do tworzenia kanonu historii. 
Po drugie uzupełnianie go bądź zuboża-
nie o leżące w interesie danej grupy spo-
łecznej działania. Najważniejszym z nich 
wydaje się substytucjonalność popkul-
tury, przez którą rozumiem jej dążenia 
do zastępowania narracji dokumentar-
nych narracjami paradokumentarnymi, 
sfingowanymi i zmanipulowanymi. Ich 
odbiorca zostaje przekonany o słuszno-
ści takiego działania i jego etycznym cha-
rakterze. A popkultura może uchodzić 
za depozytariusza pamięci, a nie jej pro-
ducenta czy sprzedawcę”.

Wspomnieliśmy o gatunkach popkultu-
ry. W sadze chodzi o rozgrabione w czasie 
wojny żydowskie majątki, a także o powo-
jenne awanse polityczne Żydów; w kry-
minale o symplifikację zbrodni, przejście 
od ludobójstwa do pojedynczego mor-
derstwa; w romansie poholokaustowym 
lista problemów będzie długa: „seksuali-
zacja nazizmu, nierówności społeczne, 
związki mieszane i na odległość, prakty-
ki BDSM, patologie relacji seksualnych, 
chrystianizacja dyskursu o Zagładzie, 
a nawet próby pokazania nazistów jako 
ofiar nazizmu lub ocalonych z wojen-
nej pożogi”; w narracjach o pogromach 
(pojedwabieńskich), jak napisze badacz-
ka, „narracja naprawcza […] oprócz de-
prywacji polskiego społeczeństwa służyć 

ma jego reparacji”. Wszystko to dzieje 
się w ramach „gry o Auschwitz”. Marta 
Tomczok postawi ostrą tezę: „Jej uczest-
nicy wyrywają sobie z rąk nie dary, lecz 
towary. Jest to wiec […] gra bez zasad, 
gra nieczysta, hazard. […] Nie ma w niej 
prawie w ogóle żydowskich reprezenta-
cji Zagłady. O Auschwitz grają między 
sobą głównie Polacy”.

Wybieram z książki Czyja dzisiaj jest 
Zagłada? zaledwie niektóre kwestie, ponie-
waż niepodobna w skrócie oddać skom-
plikowanej treści. Jacek Leociak słusznie 
napisał w recenzji studium Marty Tom-
czok: „tytułowe pytanie […] brzmi dra-
matycznie w kontekście końca ery pamię-
ci i ery świadków. Mamy do czynienia 
z gwałtowną i niekontrolowaną erupcją 
post-pamięci, czy wręcz «post-post-pa-
mięci», niejednokrotnie zdradzającej hi-
storię dla wyrafinowanej polityki histo-
rycznej; prawdę (rozumianą jako odpo-
wiedzialność epistemologiczną i etycz-
ną) dla post-prawdy; trud rozumienia 
i ryzyko samopoznania dla komfortu 
iluzyjnych autoafirmacji i tożsamościo-
wych mitów. Autorka jest niezwykle wy-
czulona na te wszystkie zjawiska, bada 
je nie tylko narzędziami doświadczone-
go historyka i krytyka literatury, antro-
pologa kultury i popkultury, lecz także 
[…] człowieka zatroskanego […] o stan 
narodowej wyobraźni, o kondycję Pola-
ków. Ten moralny wymiar książki Marty 
Tomczok uważam za szczególnie cenny”.

Dodajmy jeszcze do tego jedno po-
jęcie: zaangażowanie. Marta Tomczok 
jest krytykiem/badaczem zaangażowa-
nym w tym sensie, że nie odpuszcza raz 
podjętemu tematowi. Drąży go, zadaje 
mu również niewygodne pytania, sprze-
cza się z nim i ze światem, który go nie 
rozumie lub odrzuca. Jest empatycz-
na i apodyktyczna zarazem. Na tym też 
polega jej moralna postawa badawcza: 
nie odpuścić aż do ostatniej kropki!   
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niebo bieleje resztką dnia
u sąsiadów starka
z nałożoną siatką bruzd
i chustką na głowie
opowiada
groza tężeje
cichnie
spadają z sufitu duchy
wyłapują drżące serca
już ciemno
szczeliny żelaznego piecyka
wypuszczają sfory cieni
i krwistych refleksów
skulone na podłodze dzieci
wracają do jaskiń
naskalnych obrazów
prastarych lęków

***

nie powiedziało się
choć można było
nie przytuliło
choć należało
za późno
ta chwila za nami
zostajemy
z poczuciem winy

***

zerwana w polu gałązka
krucha jak japoński rysunek
w smukłym wazonie
żywy obraz
na tle gładkiej ściany

***

z czubka świerku znad szyszek
patrzy w moją stronę szary ptaszek
sfruwa na poręcz balkonu
spodziewa się okruchów
na tarasie drugiego piętra
w środku lata
bezczelny i śmiały
mały wróbel
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Spotkałem ją 22 stycznia 1889 roku. Oślepiła mnie od razu swoim 
wdziękiem, elegancją, szlachetnością, młodością. Miała dwadzieścia 
lat, ja niebawem czterdzieści dwa. Do niej skierowałem swój wiersz: 

„Śniłem, że jestem poetą…” Przez dziesięć lat była jedyną radością mo-
jego życia, bez względu na kłótnie, niezgody, udręki. Nic nie mogło 
we mnie zagłuszyć mojego do niej uczucia bliskości. Oddała mi się 
cała, bez ograniczeń, bezzwrotnie – wierna, prawdziwa, dumna, je-
dyna, czarująca i dziwna… Oczekiwała tylko mojej wzajemnej wier-
ności, wypowiedziawszy niezapomnianą myśl: „Je comprends qu’on 
peut rendre son corps sans rendre son coeur, mais quand on a ren-
du son coeur, on ne peut plus rendre à personne sons corps” [„Ro-
zumiem, że można oddać ciało, nie oddawszy duszy, lecz jeśli odda 
się duszę, to nikomu innemu już nie odda się ciała”]. Po dziesięciu 
latach powoli odkrywała się jej choroba. Rozbłysła niepotrzebna, 
gniewna zazdrość. Zaczęły się niepojęte i nietypowe dla niej żąda-
nia i groźby, z jej łagodnych, miłych warg dobywały się gwałtow-
ne przekleństwa, kiedy indziej na jej bladej, wyczerpanej i uroczej 
twarzy nagle pojawiała się delikatna dobroć, a ona szeptała z zakło-
potaniem: „Je ne sait ce que c’est. Je suis malhereuse. Il ne me reste 
que l’hôpital ou le couvent” [„Nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Je-
stem głęboko nieszczęśliwa. Nie pozostaje mi nic innego, prócz szpi-
tala lub klasztoru”]. Nastąpiło gwałtowne rozstanie, podczas którego 
(prawie pół roku) nie opuszczała swoich pokoi i przeleżała w łóżku. 
Cierpiałem, nie rozumiejąc, co się dzieje. Wreszcie nie mogła tego 
wytrzymać i pierwsza zażądała mojego powrotu. Po kilku miesią-
cach ujawniła się jej choroba psychiczna…

Szpital. Ponowna rozłąka, tym razem przechodząca w koszmar.
I jeszcze dwa lata bolesnych radości. Pozostając dziwną, rozkwitła, 

stała się spokojna, pracowita, potulna, cicha, wzruszająca.
I nagle, wiosną 1902 roku, w ciągu tygodnia, cała choroba po-

wróciła z niezwykłą siłą.
29 marca 1902 roku wyszła ze swojego kąta, uległa, w majakach, 

wsiadła do powozu i została ukryta przed moimi oczami prawie 
na zawsze w innym szpitalu. Nie było dnia, żebym o niej nie myślał 

– i nie dzielił w umyśle jej cierpienia i zamknięcia. 
Czyniono mi nadzieję… 7 sierpnia 1904 roku, po dwu i pół 

roku, postanowiłem w końcu ją zobaczyć (wcześniej nie pozwo-
lono), przynajmniej, żeby się pożegnać. Z drżącym sercem odszu-
kałem korytarz, gdzie był jej pokój i wszedłem przez otwarte drzwi 
gdzie indziej… Nie poznałem jej. Zostałem zatrzymany i zawróco-
ny. W głębi jej pokoju podniosła się na mój widok słaba, wysuszo-
na kobieta o posiwiałych włosach. Ale to była ona. I zapłakałem gło-
śno, rozpaczliwie, i płakałem tak prawie godzinę, jak na jej grobie. 
A ona, milcząc, mocno przytuliła się do mnie. Stojąc za moimi ple-
cami, zamykała mi oczy swoją uroczą dłonią, żebym nie przyglądał 
się jej zniekształconym rysom… Jej serce strasznie biło, ale dławiąc 
się emocjami, nie odezwała się ani słowem. Kiedy zaś mnie wezwali, 
mówiąc, że nasze spotkanie dobiegło końca, zabrała swoje ręce, ode-
szła i nagle zaczęła ochrypłym głosem, w jakąś stronę, wypowiadać 
niezrozumiały ciąg słów z okrzykami przekleństw…

Synteza jest ogólna, analiza prywatna. Jeden z moich krytyków ([R.I.] 
Sementkowski w „Niwie”) powiedział, że „nie mam syntetyczne-
go umysłu”. Na początku byłem urażony. Wydało mi się, że jestem 
dziwakiem albo kaleką. Ale, po zastanowieniu, byłem zachwyco-
ny, ponieważ to dokładnie oddaje mój stosunek do świata. Wszyst-
ko, co pospolite, zawsze mnie drażniło. Weźmy „prawo natury”. Po-

wiedzmy, że masz żonę lub bliską kobietę. Jest ci drogie wszystko to, 
co jest jej własne, i, oczywiście, jej słodki głos także. I oto rodzi ci 
dziecko. Pojawiają się napięcia i zaczyna nadwerężać głos. W tym 
dźwięku znika ukochane stworzenie: warczy bezosobowa i ta sama 
dla wszystkich Natura! Podobnie jak charkot (le râle) umierające-
go. Tutaj znowu bulgocze coś, obce temu człowiekowi, ale wspólne 
wszystkim. I czyż nie dręczy cię krzywda niewoli przed ślepą i pła-
ską siłą, która niszczy wszystko, co cenne i osobiste?

  
W swej wyobraźni należę do wyznawców arystokracji umysłu. Po-
dobnie jak Carlyle, byłbym skłonny wydzielić z ludzkości wielkie jed-
nostki geniuszu i talentu, oddając zapomnieniu i ochrzciwszy imie-
niem nieistotności wszystkie pozostałe. Ponadto łatwo ulegam uro-
kowi dekoracyjnego środowiska, dzięki któremu te lub inne osoby 
wysoko stawiają się nad tłumem na scenie życia.

Mnie, na przykład, strasznie podoba się to, że dla imperatorowej 
austriackiej ideolem jest Heine i że wystawiła mu gdzieś, w swojej 
letniej rezydencji, pomnik wdzięczności. Jakoś nieświadomie wy-
różniam imperatorową austriacką z masy innych dam. Wspominam 
wybitną urodę tej kobiety w młodości, jej ogromne, cudowne oczy 
na szczupłej, owalnej twarzy pod luksusowym wieńcem potrójne-
go warkocza ze sznurkami pereł na łabędziej szyi, z pieczęcią poezji 
na całej jej sylwetce. I teraz nie mogę odpędzić myśli, że tę kobietę 
ozdabiają korona i purpura, że ją wyróżnia historyczny honor dłu-
giego królowania. Wiem, że od dawna cierpi na chorobę nerwów, 
dziedziczoną w jej rodzinie. Ktoś z naocznych świadków mówił, 
że jest teraz szczupłą i nadzwyczaj prosto ubraną damą. Widziano 
ją niedawno na jednym z parostatków w Szwajcarii, gdzie lubi po-
dróżować incognito. Lecz każdy wiedział, kim jest, i wszyscy obser-
wowali jej zamyślenie.

Ale, z drugiej strony, skłonny jestem przyrównać tę opisaną prze-
ze mnie szczupłą starszą panią w waterproofie turystki, do wszyst-
kich innych podróżników jej wieku, którzy przeżyli wszelkie rozcza-
rowania niegdyś kuszącego życia.

Dokładnie tak samo ulubionego poetę imperatorowej – Heinego 
– jestem gotów uznać wyłącznie za utalentowanego i nieszczęśliwe-
go Żyda, mającego tylko szczęśliwy przypadek „powiedzieć światu” 
o swojej duszy, Żyda w swoich dolegliwościach, jak inni ludzie, chu-
dego i bezradnego, — rozdrażnionego jak wszyscy pisarze – i tak po-
mału znika ta aureola, którą okrążam w swojej wyobraźni wszyst-
kie te figury – i przede mną, z tysiąca moich wspomnień, wypływają 
inne twarze obu płci, godne podziwu i, być może, zachwytu, – twa-
rze zdecydowanie nikomu nieznane, zagubione bez śladu – i znów 
zalewa mnie fala duchowego anarchizmu. I znowu wszyscy ludzie 

– wszystkie kropki – wszystkie błyszczące w tym świecie oddzielne 
stworzenia – wydają mi się równie wielkimi.

   
Pięknie jest, będąc zadowolonym z życia, odwiedzić groby sławnych 
ludzi! Wyobraźcie sobie, że jesteście młodzi, szczęśliwi i nawet jesz-
cze, być może, w towarzystwie pięknej i ukochanej kobiety – na przy-
kład w Paryżu, w Palais des Invalides, przed sarkofagiem Napoleona 
I, albo na cmentarzu Père-Lachaise, w pobliżu pomnika Musseta, 
albo w Rosji, w wiosce Tarchany w guberni penzeńskiej, w kaplicy, 
gdzie został pochowany Lermontow, albo w cerkwi we wsi Spasskoje 
w powiecie oranienburskim przed grobem Skobelewa. Przy wejściu 
poczujecie wielkość. Ujmujący cień pojawia się przed wami ten sam, 
jaki kiedyś poruszył wasze serce i wyobraźnię. Jesteście wzruszeni 
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jego szlachetnym, wiecznym spokojem. Ale zapominacie przy tym, 
że łechce was tylko radość własnego życia! Urzeka was jedynie wy-
soki porządek waszej żywej myśli, wasz umysł gra, wasza wyobraź-
nia przedstawia wam delikatny deser niewytłumaczalnych i odu-
rzających marzeń. Wiecie, że zaraz odejdziecie stąd i nad wami za-
świeci słońce, że będziecie mówić i słyszeć, myśleć i przenosić się, 
że w was, dla siebie, tlą się jeszcze różne nadzieje na szczęście w przy-
szłości… Odejdziecie, a kości pozostaną na swoim miejscu: te kości 
nie zawsze prowokują takie myśli przypadkowych odwiedzających. 
Te kości leżą w swojej skrzynce niesamowicie głupio. W ich pobli-
żu mieszka leniwy stróż. Kiedy nie ma publiczności, omiata ścież-
kę, wietrzy kościół, kryptę i kaplicę, i mruczy, i tak trawi swoje szare 
dni. A słońce złoci kurz świeżego powietrza i dźwięki niedostępne-
go życia brzęczą z daleka wokół nieczułej, wąskiej, wypełnionej sza-
rym pyłem i kilkoma kostkami mogiły. Przerażająco i smutno, a jesz-
cze i gorzej, kiedy na pomniku wyryją jakieś powiedzenie, jakiś wer-
set pogrzebanego. Już, zapewne każdy odwiedzający wymamrocze 
wyryte słowa – na mogile Musseta: „Mes chers amis! Quand je mo-
urrai…” [„Drodzy przyjaciele, kiedy umierałem…”], albo na mogi-
le Niekrasowa: „Siejcie rozsądnie, dobrze, wiecznie”. Co, jeśli umar-
li obdarzeni są tajemniczym słucnem? Jakie przekleństwa posyłają 
swoim po prostu wypowiedzianym słowom za ten wieczny wyrzut 
odwiedzających, za ich brak znajomości czegokolwiek, prócz tych 
męcząco buntujących się, zawsze tych samych słów odpoczywają-
cego pod tym kamieniem pisarza!

Próżne myśli! Ale co robić? Wszyscy jesteśmy tak żałośnie stwo-
rzeni, że nieświadomie patrzymy na śmierć z punktu widzenia życia.

   
Majkow mówi, że śmierć jest dlatego nam straszna, ponieważ wy-
daje nam się, że nie całkiem, nie od razu umrzemy, i że zobaczymy 
swojego trupa, uśmiech nieruchomych warg, oczy z tępym spojrze-
niem i muchy pełzające po twarzy i wzdrygnięcia bliskich, którzy 
od nas odejdą z przerażeniem, i że nawet z głębin szarej ziemi na-
sze uszy będą nasłuchiwać życia na ziemi, i że między nadejściem 
wiosny a kwitnieniem łąk, zaatakuje nas już robak i będzie nam nad-
gryzać nasze boki i policzki. Lecz poeta pociesza:

Wiedz, śmiertelny, próżny twój strach:
Na swoim własnym pogrzebie
Już swoim widzem nie będziesz!
I wspólnie z tłumem przyjaciół
Nie będziesz nad sobą płakać,
I kłaść na grobie swym kwiaty.
Po śmierci trosk pozbawiony,
Jak Bóg, zagadką się stałeś,
A dusza twoja z radością
Spotkała ten wieczny pokój,
Jakiego na ziemi nie ma.
To pokój jest nieistnienia.

Jakież to niewiele znaczące i fałszywe pocieszenie! Jakimż to sposo-
bem, pytamy, dusza z radością spotka pokój nieistnienia? Przecież 
do ostatniej sekundy dusza nie będzie wiedzieć, co właściwie ona 
spotka, a kiedy potem nastąpi „nieistnienie”, to już absolutnie nic 
nie będzie, a w konsekwencji nie będzie i radości… Albo: „Na swo-
im własnym pogrzebie/Swym własnym widzem nie będziesz! ” Tak, 
i co z tego? Jeżeli tak jest naprawdę, to czyż za życia nie wiemy z naj-
bardziej przerażającą wiarygodnością, jakiego rodzaju wygląd będzie-
my mieli na naszym pogrzebie? I czyż w tej jednej świadomości nie 
zawierają się już cierpienia żyjącego, głębokie i niczym nieusuwal-
ne? Wiem, oczywiście, że umrę. I kiedy umrę, to, być może, jeszcze 
w pierwszej sekundzie (ledwie uchwytnej) moim bliskim wyda się, 
że doświadczyłem radosnej ulgi. Ale już w następnej sekundzie do-
świadczą rozpaczy. Będą chodzić, mówić między sobą, będą widzieć 
wokół siebie wszystkie możliwe domowe przedmioty i w tym samym 
czasie wewnętrznie wzdrygać się na świadomość, że to wszystko stra-
ciło dla mnie wszelkie znaczenie, na zawsze. Na zawsze! – to słowo 

– jak straszny młot zrani ich myśl… Skądś spojrzy na nich mój por-
tret, gdzieś między papierami błyśnie moje pismo, i wtedy wszyst-

ko to pokaże się im niczym niezrozumiałe widmo, przyprawiające 
ich o szaleństwo! I zaczną z rozdartą duszą żałować mnie. A ja już 
teraz cierpię z powodu tego żalu…

Tymczasem moje ciało (które, podobno, zasmakowało radości 
pokoju) wzbudzi w nich nowe, z każdą godziną narastające cier-
pienia. Nieznaczne ciepło skóry i pierwsza oszukańcza naturalność 
konturów życia – wszystko to szybko zniknie. Obmyją mnie i za-
czną ubierać – nowe męki! Surdut czy frak – w nich byłem żywy, 
byłem w nie ubrany, kiedy jeździłem do teatru (czym jest teatr?!), 
składałem wizyty (czym są wizyty?!), wygłaszałem przemówienia 
(czyż mogłem to robić?!) – a teraz te ubrania trzeba będzie nacią-
gać na tępą, nieruchomą lalkę. Buty… trzeba je włożyć! I oto buty, 
głupie buty grobowe, tak bardzo obce wspomnieniom o mnie – ja-
kieś miękkie łódki, jakiś bezosobowy towar – oto co teraz potrze-
bują moje nogi. A same nogi? Stopy? Czy nie prześwieca przez nie 
promienny wachlarz kości? A potem – chłód ciała, czerń, zdrewnie-
nie i najważniejsze – lód – lód tam, gdzie była myśl, lód do samych 
najdrobniejszych wewnętrznych naczyń… Lód i mrok! … I znów 
cierpię zawczasu z powodu tego strachu i żalu wszystkich żyjących…

Lecz minie dzień i na mojej twarzy, na mojej głowie, wokół moich 
oczu i nosa, na moich policzkach i w zarysie mojej szczęki, na tym 
wszystkim zaznaczy się „pieczęć śmierci” – tak, właśnie, „pieczęć” 
w tym samym sensie, jak przykładają swoją pieczęć ludzie, to jest ozna-
czają oficjalny i niezmienny monogram lub herb śmierci: czaszkę! …

Wszyscy utwierdzą się w przekonaniu, że stałem się do niczego 
niepotrzebny – i prawie nikt z żyjących nie pomyśli o mnie słowa-
mi poety Majkowa: „Jak Bóg, zagadką się stałeś”!

W samym centrum życia postawiona jest śmierć, niczym talerz z tru-
cizną dla much w pokoju oświetlonym przez słońce. Każdy, kto pije 
z kielicha życia, z czasem nieuchronnie połyka jakiś rodzaj narko-
tyku. Przełyka go – i, jak mucha, natychmiast staje się ospały, głu-
pieje, przestaje być sobą, kręci się w kółko, obija się i w końcu prze-
wraca na plecy.

Natura z jakiegoś powodu zawsze nakłada umierającemu opaskę 
na oczy, tak jakby przeprowadzała posłańca przez granicę.

To, co żyje, nie tylko nie może być doskonałe, ale i pełne. Każde żywe 
stworzenie już u zarania rozcięto na dwie połowy – na dwie płcie. 

rys. M
aria K

orusiew
icz
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Pod tym względem najbardziej wyraziste francuskie słowo „sexe” jest 
odcięciem, a rosyjskie „płeć” [poł] – połową. Obie połowy tęsknią 
za sobą, mocno ciągną do siebie, a w końcu łączą się – i w tej chwi-
li, gdy są jednością, doświadczają ulotnej błogości. A potem te nie-
pełne stworzenia rozpadają się, są takie jak przedtem, i za każdym 
razem, choćby w stopniu znikomym, nieubłaganie doświadczają ja-
kiejś nieświadomej skruchy, wstydu lub smutku. I okazuje się, że ich 
łączenie się w jedno miało na celu tylko to, aby powołać na świat 
nowe istoty, rozpołowione, niepełne, niedoskonałe.

   
„O, Nieznany! Powiedz: dlaczego w duchu utrzymuję Wszechświat, 

a moje ciało mniej znaczy niż ciało głupiego kruka i stokrotnie 
mniej niż bryła zimnego kamienia? Z jakiego powodu? Dlaczego 
na starość moja powłoka stygnie, serce spowalnia, ciemnieje wzrok, 
zwalnia się krok i załamuje wszystko, co mogę robić? Jestem pe-
wien, że gdyby nie te złodziejskie podkopy pod moją istotę, wtedy 
(jak to się dzieje we śnie) poleciałbym do Ciebie i powiedziałbym: 

„Dosyć tych wiecznych, zadawanych i nie do zniesienia zagadek! 
Ja jestem Tobą! Otwórzmy się przed sobą. Rozetnij w końcu tę nie-
skończenie cienką, ale niezwyciężoną barierę, pod którą rozrasta 
się i nabrzmiewa do szalonych rozmiarów moje poczucie jedności 
z Tobą! Tak dalej być nie może. Ludzie rozpaczają. Ludzie dotyka-
ją Twoich kroków, ślepi, doprowadzeni do szału przez Twoje wie-
lowiekowe bicie ich w ciemię. Modlimy się o jakikolwiek rozejm… 
Albo, być może, lepiej byłoby wpierw nas całkiem nie tworzyć… 
Ale jeśli i to pragnienie jest z naszej strony głupie, to po co ta tor-
tura? Ty Sam nas stworzyłeś z przeklętym wymogiem przyczyny! 
Oszczędź nam przynajmniej tego. Uwolnieni od przyczyny, prze-
staniemy i przeklinać i modlić się”…

O, słabi! Słyszymy przekonujące „nie można” i, miotając się na róż-
ne strony, jesteśmy poruszeni taką odpowiedzią. Domyślamy się ja-
kiejś śmiertelnej błogości nawet w szalonych głębinach niewiedzy…

   
   

Na Martynice wulkan Łysa Góra wymazał w jednej minucie miasto 
Saint-Pierre z trzydziestoma tysiącami mieszkańców. Dożyłem do tej 
historycznej tragedii, która przewyższyła Herkulanum i Pompeje – 
straszne zdarzenie, jakie wryło się w moją dziecięcą pamięci z lek-
tury podręczników. I dziwne piękno wyczuwała moja dusza w tej 

katastrofie. Nawet jakbym pozazdrościł mieszkańcom Saint-Pierre.
Kiedy uczyłem się katechizmu Filareta, z tą pełnią wiary, do ja-

kiej zdolna jest tylko dusza dziecka, zatrzymywałem się na ludziach, 
dożywających do Sądu Ostatecznego, jako najszczęśliwszych. Nikt 
z nich nie umarł. Ich ciała, bez udziału śmierci, w mgnieniu prze-
obrażały się w ten stan, który jest konieczny dla przyszłego życia. 
Miałem nadzieję, że cała nasza rodzina, wszyscy moi współcześni, 
wszyscy, których znałem – więc, że my wszyscy razem, nie umiera-
jąc, doczekamy końca świata. Pusta nadzieja! Już wszystko, co bli-
skie, umarło… Jako dojrzały, a potem starzejący się człowiek – zro-
zumiałem, że to były brednie.

A tutaj jednakże wielkie mnóstwo ludzi naraz zniknęło, wspól-
nie, i, jak się zdaje, w tym właśnie szczęśliwym złudzeniu, o którym 
ja marzyłem. I jest im błogo.

Nikt nie bał się końca. Powoli zbliżała się ciemność. Popiół, sza-
ry popiół – ten drobny proch, w jaki się wszyscy obrócimy – osia-
dał na miasto, nikogo nie przerażając. I cicho wkradał się w zaufa-
nie żywych. Choć obfity, ciężki – mimo to popiół ten, nawet stając 
się nie do zniesienia, wydawał się łagodny i nieszkodliwy. Ciemno, 
duszno, w najwyższym stopniu wyjątkowo i niewygodnie, ale nie 
strasznie! A potem nagle, rankiem 8 maja, błyskawiczny wybuch 

– i wszyscy zginęli.
Największym przekleństwem człowieka jest samotność, oddzie-

lenie od innych, nawet najbliższych! „Można umrzeć obok, nie na-
leży umierać razem” (nie wiem, kto to powiedział). „Musimy umie-
rać samotnie” (Lew Tołstoj). I to jest najgorsze. I tego uniknęły ofia-
ry wulkanu.

Ale czy można tak mało kochać cudze życie, żeby choć na chwilę 
życzyć sobie wspólnej śmierci! Przecież tam, w tej wygubionej gru-
dzie ludzi, umarło tyle nadziei, piękna, młodości.

I czyż wszystko to nie ginie wśród nas codziennie, bez jakiegokol-
wiek udziału wulkanu? Oto bezpieczne, eleganckie, radosne, ogrom-
ne miasto. Zapewne, miłe to i sprawiedliwe, że każdego ranka roz-
wożą na wszystkie strony świata oderwanych od istnienia martwych 
chłopców, dziewczynki, dzieci…

O wiele łatwiej jest zrozumieć szaleństwo niż wyjaśnić sobie, jak 
zbudowany jest ten automatyczny aparat, który utrzymuje w nas 
równowagę, nazywaną racjonalnym, świadomym i normalnym 
stanem.                                                                                                          

rys. Maria Korusiewicz



 dniach 7 czerwca – 23 sierpnia 2019 
w Galerii Szyb Wilson w Katowi-

cach odbędzie się XII Art Naif Festiwal. 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiw-
nej jest wydarzeniem cyklicznym, dzięki 
któremu na dwa wakacyjne miesiące po-
stindustrialne wnętrza Galerii Szyb Wil-
son w Katowicach zapełniają się pełną 
kolorów, optymizmu i ożywczości sztu-
ką artystów nieprofesjonalnych z całego 
świata (także z Polski), sztuką płynącą 

„prosto z serca do serca”. Art Naif Festi-
wal organizowany przez Fundację Eko-

-Art Silesia oraz Galerię Szyb Wilson już 
od dwunastu lat, a z roku na rok przycią-
ga coraz większe grono miłośników sztu-
ki naiwnej (podczas zeszłorocznej edy-
cji Festiwalu Galerię odwiedziło około 
40 000 osób). Na wystawie zaprezento-
wanych zostanie około 1500 prac (ma-
larstwo, rzeźba, ceramika, witraże, mo-
zaiki) stworzonych przez ponad 300 ar-
tystów z 45 krajów.

Krajem przewodnim tegorocznej edy-
cji, a jednocześnie gościem specjalnym 
Katowic będzie Kolumbia. W sztuce Ko-
lumbii do dziś zauważalne są wzajemne 
wpływy sztuki europejskiej, która dotarła 
do Ameryki na przełomie XV i XVI wie-
ku i pierwotnej, rodzimej kultury Inków. 
Nie zabraknie również reprezentantów in-
nych krajów Ameryki Południowej: Ar-
gentyny, Brazylii, Ekwadoru, Urugwaju 
czy Wenezueli. Wystawie głównej towa-
rzyszyć będą wystawy dodatkowe zor-
ganizowane przez Muzeum Śląskie, Mu-
zeum Historii Katowic, Muzeum Górno-
śląskie w Bytomiu, Łódzki Dom Kultury. 
Podczas festiwalu nie zabraknie warszta-
tów artystycznych dla dzieci, koncertów 
i corocznego ArtJarmarku na Nikiszo-
wieckim rynku. Wernisaż wystawy głów-
nej odbędzie się 7 czerwca o godz. 18:15.

Jedną z atrakcji festiwalu będzie też Ar-
tJarmark, czyli plenerowy jarmark sztu-
ki i plener malarski, który odbędzie się 
tradycyjnie w ramach tegorocznego Art 
Naif Festiwalu.

ArtJarmark to spotkanie ze sztuką, 
okazja nie tylko do zakupu oryginalnych 
ozdób, obrazów, czy rękodzieła, ale także 
okazja do podglądania artystów w trakcie 
pracy na otwartym plenerze malarskim.

XII ArtJarmark odbędzie się w niedzie-
lę 7 lipca na Nikiszowcu (plac Wyzwole-
nia) od godz. 13:30.

Art Naif Festiwal to jedyny w Polsce 
i największy w Europie międzynarodo-
wy festiwal sztuki naiwnej, podczas któ-
rego prezentowane są prace artystów nie-
profesjonalnych z całego świata.

Festiwal powstał w 2008 roku i od tego 
czasu każdego lata, od połowy czerw-
ca do połowy sierpnia, postindustrial-
ne wnętrze Galerii Szyb Wilson wypeł-
nia się kolorową i optymistyczną sztuką 
naiwną z całego świata. Podczas każdej 
edycji wybierany jest motyw przewod-
ni – państwo lub region, którego sztu-
ka (i szerzej, kultura) są obecne na wy-
darzeniu w szczególny sposób. W 2019 
roku będzie to Kolumbia. Centralną 
częścią Art Naif Festiwalu jest wysta-
wa, w ramach której przede wszystkim 
prezentowane jest malarstwo, ale tak-
że rzeźba i ceramika. Dodatkowo orga-
nizowane są wydarzenia towarzyszące: 
warsztaty dla dzieci, koncerty i ArtJar-
mark w Nikiszowcu.

Celem Festiwalu jest rewitalizacja 
społeczna poprzez sztukę, która koi 
duszę i raduje serce, a także przełama-
nie stereotypowego spojrzenia na prze-
mysłowy charakter Śląska. Ponadto, 
za pomocą Art Naif Festiwalu chce-
my zjednoczyć ludzi z różnych kultur, 
w różnym wieku i z różnych środowisk.

(oprac. TB)



uzeum Miejskie im. Maksymi-
liana Chroboka jest stosunkowo 

młodą muzealną placówką. Tradycja 
rudzkiego muzealnictwa sięga roku 
1976, kiedy członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Miasta Rudy Śląskiej – lu-
dzie zakochani w historii swojego mia-
sta i pasjonaci kolekcjonerstwa – zało-
żyli Miejską Izbę Regionalną. W 1982 
roku izbę regionalną, stale poszerza-
jącą swe zbiory, podniesiono do ran-
gi Muzeum Społecznego. Patronem 
muzeum od 1984 roku jest Maksymi-
lian Chrobok – dyrektor kopalń „Ka-
rol” i „Bielszowice”, wielki społecz-
nik, członek TPRŚL, jeden z orędow-
ników powstania muzeum i pierwszy 
jego dyrektor.

Uchwałą Rady Miasta z dnia 13 XII 
1990 roku powołano Muzeum 

Miejskie im. Maksymiliana Chroboka 
w Rudzie Śląskiej. Powstała instytu-
cja katalogująca i chroniąca zabytki 
kultury materialnej, działająca zgod-
nie ze standardami obowiązującymi 
w profesjonalnym muzealnictwie. Po-
wołano stały zespół wykwalifikowa-
nych pracowników do organizacji po-
szczególnych działów i opracowywa-
nia zbiorów. Rdzeniem powiększają-
cej się ciągle kolekcji stały się zbiory 
Muzeum Społecznego.

Rudzcy muzealnicy systematycznie 
gromadzą przedmioty dokumentują-
ce historię oraz kulturę Rudy Śląskiej 
i jej mieszkańców. Pozyskane muzealia 
dokumentują w różnej formie dzieje: 
Bielszowic, Bykowiny, Chebzia, Czar-
nego Lasu, Goduli, Halemby, Kochło-
wic, Nowego Bytomia, Orzegowa, Rudy 
i Wirku. W liczącej ponad 20 tysięcy 
eksponatów kolekcji rudzkiego mu-
zeum znajdują się m.in. dokumenty 
urzędów, stowarzyszeń, instytucji, osób 
prywatnych, mapy, afisze, dyplomy, 
pocztówki, książki, fotografie, trofea 
sportowe. Do najcenniejszych obiek-
tów należą akta koncesyjne szybów 
i rejestry pracowników sięgające po-
łowy XIX w. Oprócz archiwaliów mu-
zeum posiada w swej kolekcji sztan-
dary, mundury, broń, zegary, odzna-
czenia i meble. Wśród zbiorów et-
nograficznych wyróżniają się stroje, 
narzędzia, przedmioty codziennego 
użytku i kolekcja śląskiej porcelany. 
W zbiorach muzeum znajdują się ob-
razy, grafiki i rzeźby wykonane przez 
uznanych profesjonalnych artystów, 
głównie związanych z Rudą Śląską, 
oraz bogata kolekcja twórczości ar-
tystów intuicyjnych. Kolekcje się nie-
ustannie rozbudowują poprzez dary 
i zakupy.

W muzeum działa także specjali-
styczna biblioteka gromadząca pra-
ce dotyczące terenu Górnego Śląska, 
ze szczególnym naciskiem na Rudę 
Śląską. Do cenniejszych materiałów 
należą niepublikowane wspomnienia 

rudzian i prace lokalnych historyków-
-amatorów. Zbiory biblioteczne udo-
stępniane są w pracowni wszystkim 
zainteresowanym przeszłością miasta.

Obok wystaw muzeum organizuje, 
skierowane do odbiorców w każdym 
wieku, liczne wydarzenia promujące 
dziedzictwo kulturowe miasta. W ofer-
cie edukacyjnej znajdują się warsztaty, 
lekcje muzealne i spacery historyczne 
wiodące śladem najciekawszych zabyt-
ków miasta. Bierze też udział w „Eu-
ropejskich Dniach Dziedzictwa”, tzw. 
Industriadzie, oraz organizuje kon-
kursy, wśród których najważniejszy 
to konkurs plastyki nieprofesjonalnej 

„Rudzka Jesień”, mający ponad półwie-
kową tradycję.

Siedziba muzeum znajduje się w Ru-
dzie, historycznie najstarszej dzielnicy 
miasta, będącej kolebką tradycji gór-
nośląskiego przemysłu. Ruda szczęśli-
wie dotrwała do naszych czasów w sta-
nie niemal nienaruszonym i pozwala, 
dzięki zachowanym zabytkom i in-
nym śladom przeszłości, prześledzić 
rozwój miejscowości od wsi lokacyj-
nej do prężnie rozwijającej się osady 
przemysłowej przełomu XIX/XX wie-
ku. Dla zachowania unikatowych walo-
rów trwają zainicjowane przez Regio-
nalny Instytut Kultury w Katowicach 
i Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej przy 
współudziale muzeum prace nad po-
wołaniem Parku Kulturowego.

Muzeum mieści się pod adresem 
ul. Wolności 26, w budynku wzniesio-
nym w 1912 roku z fundacji właściciela 
Rudy hr. Ballestrema. Dawniej mieściły 
się tu sala gimnastyczna, oraz szkoły – 
zawodowa i gospodarstwa domowego. 
Po 1922 roku w budynku obradowa-
ły władze gminy Rudy. Funkcje rudz-
kiego ratusza budynek pełnił do po-
wstania miasta Rudy Śląskiej, do roku 
1959. Następnie miały tu swoje siedzi-
by różne przedsiębiorstwa i instytucje, 
aż do 1976 roku, gdy część pomiesz-

czeń przeznaczono na cele muzealne.
Gmach muzeum stanowi centrum 

zabytkowego zespołu urbanistyczne-
go, na który składają się szkoły, kościół 
i domy robotnicze wraz z infrastruk-
turą. Dokumentujemy więc życie ro-
botniczego miasta, będąc w centrum 
jednej z najpiękniejszych kolonii ro-
botniczych Górnego Śląska. Spacer 
uliczkami Rudy stanowi dobre uzu-
pełnienie wizyty w muzeum i pozwala 
połączyć zachowane artefakty z żywą 
tkanką miasta.

Obecnie muzeum przechodzi naj-
poważniejszy w swoich dziejach remont. 
Prace adaptacyjne pozwolą na moder-
nizację ekspozycji stałej i dostosowanie 
jej do wymagań nowoczesnego muze-
alnictwa, jednocześnie remont zapew-
ni całkowite udostępnienie ekspozycji 
osobom niepełnosprawnym. Wystawa 
ma przybliżać dzieje ekonomii w kon-
tekście historii Rudy Śląskiej i planu-
je się jej otwarcie w 2020 roku.          

Dzwon – odlew żeliwny, dzwon z remizy 
strażackiej przy szybie „Franciszek” kopalni 

„Brandenburg/Wawel”, czas powstania poł. XIX 
wieku.

Płaskorzeźba przedstawiająca górników przy pracy. Odlew brązowy. Autorstwa Josefa Limburga. Data 
powstania 1924.
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uzeum Militarnych Dziejów Śląska w Pszczy-
nie zostało założone 9 listopada 2014 r. przez 

„Pro Memoria. Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 
1939” pod kierunkiem prof. Mariana Małeckie-
go (UJ, WSA), który jest też pomysłodawcą więk-
szości działań muzeum. Muzeum obchodzi więc 
w tym roku pięciolecie swego istnienia.

Gromadzi pamiątki związane z powstaniami 
śląskimi, martyrologią Śląska, historią militarną, 
zwłaszcza I i II wojny światowej. Wśród ekspona-
tów wyróżnić można także makietę odkrytego przez 
jednego z członków wspomnianego stowarzysze-
nia średniowiecznego gródka rycerskiego w Ćwi-
klicach, inscenizację ukazującą Henryka Poboż-
nego wyruszającego na bitwę legnicką – 1241 r.

Licznie reprezentowane są dawne elementy 
uzbrojenia, mundury, monety, pieczęcie miast 
niemieckich i śląskich. Szesnaście tematycznie 
dobranych obrazów ukazuje militarne dzieje Ślą-
ska, poczynając od neolitycznej osady w Tychach 

– Cielmicach, po zlikwidowaną niedawno jednost-
kę rakietową w Czarkowie.

Oprócz eksponatów zgromadzonych w mu-
zeum zobaczyć można obiekty plenerowe, jak dzie-
więtnastowieczna armata, średniowieczny trebu-
chet, taran, pluteję czy wóz husycki. Przy muzeum 
ustawiono trzy bunkry niemieckiej linii obrony B- 
2, pochodzące z okolic Międzyrzecza i Bojszów.

Wokół dziedzińca muzealnego ustawiono lapi-
darium pod nazwą „Śląskie miejsca chwały”, gdzie 
z kolei przypomniano poprzez napisy umieszczone 
na kamieniach miejsca historii militarnej na Śląsku 
oraz te pola dawnych bitew, gdzie w sposób szczegól-
ny wsławili się Ślązacy. Pod niektórymi kamieniami 
rozsypano ziemię z pól bitewnych. Jest więc Niemcza 
czy Legnickie Pole, jest Góra Świętej Anny czy Wyry.

Muzeum prowadzi działalność edukacyjną, 
czego wyrazem są lekcje historii ze szczególnym 
uwzględnieniem historii górnośląskiej. Organizuje 
też dla dzieci i młodzieży — mniej więcej co dwa 
lata — „biegi przełajowe bitwy pszczyńskiej”, po-
łączone z edukacją historyczną w plenerze. W ra-
mach działalności edukacyjnej członkowie two-
rzący muzeum wybudowali w pobliżu dawnego 
traktu handlowego ze Śląska do Małopolski – tzw. 
Wielodrogi w lasach pszczyńskich dwie drewnia-
ne kładki dla turystów. Dobrze układa się współ-
praca z harcerzami, którzy odbywają w muzeum 
szkolenia, organizują zbiórki i przeprowadza-
ją ćwiczenia. Tak samo dobrze układa się współ-
praca z Wojskiem Polskim. Muzeum wypożyczy-
ło żołnierzom sztandar powstańczy z III insurekcji 
śląskiej, należący do kompanii ćwiklickiej i rudoł-
towickiej, a żołnierze śląskiej 13 Brygady Obrony 
Terytorialnej złożyli na niego przysięgę wojskową.

Osobnym etapem działalności muzeum są pu-
blikacje, których wydano czternaście. Dotyczą 
wspomnień wojennych, martyrologicznych, mo-
nografii historycznych różnych instytucji i osób. 
Na uwagę zasługuje unikalny zbiór wspomnień 
płka Mieczysława Heroda, kawalera Virtuti Mili-
tari za bitwę pszczyńską, który opisał swój szlak 
bojowy w II Korpusie Polskim w postaci diariu-
sza. Mieszkający w Pszczynie, głuchniemy Sybirak 
Ludwik Kamiński opublikował w muzeum swo-
je młodzieńcze wspomnienia, które spisywał pod-
czas zesłania – z powodu braku papieru — dzie-
łach Karola Marksa. Pomiędzy linijkami tekstu 
drukowanego przy użyciu atramentu wykonane-
go z sadzy opisał swój los na zesłaniu.

Wydano w gwarze śląskiej „Listy Muszkietera”, 
dziewiętnastowiecznego chłopa z Miedźnej koło 

Pszczyny, pisane do rodziny w II połowie XIX w., 
podczas służby w wojsku pruskim.

Wydawane są pamiątki po zrealizowanych 
wcześniej wystawach historycznych czy malar-
skich. Światło dzienne ujrzała także pierwsza no-
wela o ziemi pszczyńskiej Tak mogło być, pióra 
nieżyjącego już Ludwika Wojciecha.

Muzeum uczestniczy w organizacji lokalnych 
imprez kulturalnych, jak turnieje rycerskie, „noc 
muzeów”, „Dni Sybiraka”, rocznica bitwy pszczyń-
skiej. Pielęgnuje pamięć o bitwie skoczowskiej i po-
wstaniach śląskich. W każdy 2 dzień września or-
ganizuje dzień pamięci i modlitwy o poległych żoł-
nierzach, uczestnikach bitwy pod Pszczyną. Modli-
twa ma zawsze miejsce na polu wspomnianej bitwy.

Raz do roku muzealnicy organizują wysta-
wy czasowe (jak chociażby „Rzeź Wołynia”, „150- 
lecie powstania styczniowego na ziemi pszczyń-
skiej”, „Bitwa pod Pszczyną 1939”, „Akt 5 listopa-
da 1916 r.”, „Pszczynianie – ofiary zbrodni katyń-
skiej”). Razem z Instytutem Pamięci Narodowej 
przygotowana została wystawa „Tragedia Górno-
ślązaków”. Muzeum współpracuje z innymi muze-
ami, pomagając w organizacji wystaw (np. z Mu-
zeum im. G. Morcinka w Skoczowie, Muzeum Re-
gionalnym w Goczałkowicach, Muzeum 4 Pułku 
Strzelców Podhalańskich w Cieszynie czy Mu-
zeum Zamkowym w Pszczynie, gdzie udostępnio-
no kilkadziesiąt eksponatów na wystawę „Orzeł 
czarny, orzeł biały”.

W stulecie niepodległości Polski, z inicjaty-
wy stowarzyszenia „Pro Memoria”, zakładające-
go muzeum, została odsłonięta na terenie daw-
nych koszar ułańskich w Pszczynie tablica ku czci 
kawalerii polskiej.

Muzeum posiada własne archiwum, bibliotekę, 
katalog archiwalny. Wśród ciekawszych zbiorów 
na uwagę zasługują pamiątki po młodej, dwudzie-
stodwuletniej mieszkance Goczałkowic – Gertru-
dzie Świerczek, łączniczce AK, wywiadowczyni ślą-
skiego wywiadu „Stragan”, zgilotynowanej w Berli-
nie w 1944 r. Obecnie przygotowywana jest książ-
ka o niej oraz zostanie nakręcony film w reżyserii 
Ireneusza Bednorza z Bojszów.

Powstanie muzeum było możliwe dzięki wła-
dzom miejskim Pszczyny i inicjatywie burmistrza 
Dariusza Skrobola, który przekazał budynek zwa-
ny „Domkiem Ogrodnika” przy ul. Katowickiej 1 
w Pszczynie stowarzyszeniu „Pro Memoria”. Mu-
zeum jest dotowane ze środków Urzędu Miasta 
w Pszczynie i składek członkowskich. Wykona-
no dzięki temu liczne remonty choć upiększanie 
tego miejsca trwa do chwili obecnej.

Wstęp do muzeum jest darmowy a wolon-
tariusze zapraszają w podwoje tej wyjątkowej 
placówki                                                                    

Fragment ekspozycji muzealnej. Działko 
przeciwpancerne Bofors uczestniczące w walkach 
pod Pszczyną we wrześniu 1939 r. (replika)

Fragment ekspozycji plenerowej – niemiecki schron bojowy zwany kochbunkrem pochodzący z linii 
umocnień B-2.
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 tym, że gmina Wińsko pałacami stoi wia-
domo nie od dziś. O jednym z nich kilka 

lat temu było głośno, gdy po latach PGR-owskiej 
udręki znalazł nowego właściciela, który dekla-
rował przywrócić mu dawny blask.

Obiekt położony w dolinie rzeki Odry z prze-
pięknym założeniem parkowym i starym korytem 
rzeki okalającym od zachodu Przyborów, z leśny-
mi enklawami otaczającymi starorzecze sprawia 
wrażenie pałacu z bajki. Wpisano go do rejestru 
zabytków dość późno, bo dopiero w 2004 roku, 
jednak na tyle wcześnie by uchronić go przed lo-
sem, jaki spotkał inne dolnośląskie pałace.

Fundatorem tej neobarokowej rezydencji 
z XVIII wieku był starosta dr Curt von Engel-
mann. Budowla od początku została wzniesiona 
z myślą o podkreśleniu statusu społecznego wła-
ściciela i nie była w sposób znaczący przebudo-
wywana. Wybudowano go najprawdopodobniej 
około 1915 roku na planie prostokąta, jako bu-
dynek dwukondygnacyjny, z częściowo użytko-
wym poddaszem, nakrytym dachem mansardo-
wym, lukarnami i powiekami.

Dziewięcioosiowa fasada z centralnym trzy-
osiowym pozornym ryzalitem zwieńczonym 
przyczółkiem została ozdobiona kartuszem her-
bowym rodu von Engelmann. Główne wejście 
poprzedza portyk kolumnowy z balkonem. Jed-
nak najpiękniejsze jest wejście od strony ogro-
du, umieszczone w półkolistej werandzie z ta-
rasem widokowym. Zapewniało przepiękny wi-
dok na staw pałacowy i park tonący w blasku za-
chodzącego słońca.

Z wojennej opresji pałac wyszedł bez szwanku, 
a po zakończeniu drugiej wojny światowej mają-
tek przejęło państwo polskie. Folwark wraz z rezy-
dencją został przekazany Państwowemu Przed-
siębiorstwu Rolnemu w Wińsku. Wówczas pa-

łac zaadaptowano na mieszkania pracowników 
przedsiębiorstwa. Był tam też klub i biura PGR. 
Pałac tętnił życiem.

W tamtym czasie obiekt określano rozmaicie, 
padały miana takie jak willa, pałac, dwór; jednak 
bez względu na nazwę jedno było pewne — rezy-
dencja była perłą nie tylko Przyborowa, ale i całej 
gminy. Jeszcze w latach 90. w pałacu nadal mieszka-
li byli pracownicy. Pałac miał też swój epizod zwią-
zany z powodzią tysiąclecia, kiedy to dał schronie-
nie tym, którym woda zabrała domy. Były to już 
jednak czasy gdy dawne rezydencje sprzedawano 
na prawo i lewo, nie zadając pytań o plany nabyw-
ców związane z przyszłością zabytkowych obiek-
tów. Tak, to były czasy, gdy pałac kosztował tyle 
samo, co czteropokojowe mieszkanie z dobrą lo-
kalizacją. Przyborowski pałac też miał zyskać po-
tężnego inwestora. Koniec końców, ludzi wysiedlo-
no, pałac opustoszał i popadł w ruinę, a inwestora 
znalazł dopiero w 2013 roku, gdy stan budynku 
sugerował, że ten, smagany wiatrami i zalewany 
deszczami wkrótce się zawali.

Pałac doczekał się jednak dachu, solidnie wy-
konano nową więźbę dachową i pokryto go da-
chówką. Idąc w jego kierunku pomyślałam: nowy 
dach — nowe życie. Podziwiając zachowaną ele-

wację dzieloną pilastrami, na której zachowały się 
liczne detale architektoniczne takie jak obramie-
nia okienne, płyciny i festony, dostrzegłam, że pa-
łac tak na dobrą sprawę nie jest wcale zabezpieczo-
ny. Okna pootwierane, niektóre straszą pustymi 
oczodołami wybitych szyb, wnętrza nie są w lep-
szym stanie, najwyraźniej remont obiektu stanął 
w martwym punkcie.

Obecnie wszystkie pomieszczenia są zdewa-
stowane, a zabezpieczenia urągają randze takie-
go obiektu. Okiennice zabito deskami, a przecież 
przy odrobinie dobrej woli można by je odrestau-
rować. Tajemnicą pozostaje, kto zniszczył wszyst-
kie piece, powycinał rury centralnego ogrzewa-
nia wraz z całą infrastrukturą. Brakuje też wielu 
elementów, które nijak z pałacu nie mogły znik-
nąć same z siebie!

Na suficie ogromnej sali balowej zachowała się 
przepiękna sztukateria sufitowa, jednak zawilgo-
cona, odpada wielkimi płatami. Nikt nawet nie 
pokusił się o uprzątnięcie gruzu i starych znisz-
czonych mebli z czasów głębokiego PRL-u, które 
strasząc w niektórych pomieszczeniach stają się 
enklawą grzybów, pleśni i robactwa. Podziwiając 
pałac z zewnątrz sądziłam, że wnętrza są w mia-
rę uprzątnięte, gorycz rozczarowania jest tym 
większa, iż na zwykłe sprzątanie obiektu, wywie-
zienie gruzu i śmieci nie potrzeba wielkich pie-
niędzy — wystarczy trochę inwencji i odrobina 
chęci. Pomimo iż dach wyremontowano kilka lat 
temu, obecnie z niewiadomych przyczyn w pała-
cu nic się nie dzieje, czyżby kolejny obiekt, któ-
ry miał pecha do właściciela? Kolejne lata poka-
żą czy pałac przetrwa i wróci do dawnej świetno-
ści — czy też tak jak większość popadnie w ru-
inę.                                                                           
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ASP, nowy obiekt od ulicy 
Raciborskiej

ASP, nowy obiekt 
przekryty dziedziniec



53

 dorobku każdego architekta, każdego biu-
ra architektonicznego oprócz zrealizowa-

nych projektów znajdują się prace, których żywot 
ogranicza się do zarysowanego, czy zadrukowane-
go papieru. Przyczyny odłożenia koncepcji archi-
tektonicznej, a czasem do końca zaprojektowane-
go, wraz z projektami branżowymi opracowania 
są różne. Albo inwestor się wycofał, albo rozmyśl-
nie chciał tylko sprawdzić co da się na jego dział-
ce wybudować, bez intencji sfinalizowania przy-
gotowywanego projektu. Mógł też przelicytować 
swoje możliwości inwestycyjne, mógł nie otrzy-
mać kredytu. Możliwości jest wiele. Dobrze jeśli 
wykonana praca została wynagrodzona, gorzej 
jeśli nie. Jest też cała grupa projektów konkurso-
wych, całkiem pracochłonnych, których przygo-
towanie zajmuje pracowni kilka miesięcy, a które 
z założenia, poza kilkoma nagrodami i wyróżnie-
niami, zazwyczaj tylko w części pokrywającymi 
koszty udziału, są bezpłatne. Architekci przystę-
puja do rywalizacji, bo jest to jeden ze sposobów 
pozyskiwania zleceń, jednak mocno kosztowny 
i ryzykowny. Wygrywający konkurs jest jeden, 
więc cała reszta propozycji ląduje w zacnym ar-
chiwum. Są jeszcze opracowania studialne, które 
niemalże z zasady kończą swój żywot na papierze, 
bądź w odmętach twardego dysku komputerowego. 
W tej sytuacji każdy architekt ma w swoim port-
folio sporo, czasem odkrywczych prac, które jed-
nak nie zostały sfinalizowane realizacją. I często 
jest ich zdecydowanie więcej niż tych wybudowa-
nych. Stanowią one swoiste laboratorium projek-
towania, repozytorium działań, zapis eksploracji 
dotąd nieznanego. Robione po to, by sprawdzać, 
próbować, ćwiczyć i cyzelować.....

W Atelier PS na każdy zrealizowany projekt 
przypadają co najmniej trzy, a może cztery kon-
cepcyjne, konkursowe lub nawet do końca za-
projektowane, lecz z jakichś przyczyn zarzuco-
ne opracowania. Tak więc, mierzona wyłącz-
nie z komercyjnego punktu widzenia “spraw-
ność” biura wynosi nie więcej niż 25%, a reszta, 
to rzeczone “laboratorium”.

Do ciekawych “nierealizacji” katowickich, 

bo do takich chciałbym się ograniczyć można 
zaliczyć rozbudowę ASP w Katowicach na dział-
ce za przedwojennym kasynem oficerskim 
przy ulicy Raciborskiej, którego autorem był 
Leon Dietz d’Arma. Projekt modernistycznego 
obiektu powstawał w latach 30. ubiegłego stu-
lecia, a kasyno oddano do użytku w maju 1939 
roku. Projekt rozbudowy natomiast rozpoczęty 
został w 1988 roku wnikliwym studium funk-
cji przyszłego budynku. Ze względu na jego 
unikatowość, brak jakichkolwiek dostępnych 
wytycznych projektowych dotyczących uczel-
ni artystycznych, szczególnego profilu Szkoły 
ze specyficznym zestawem pracowni, autorzy 
projektu opracowali indywidualny program 
funkcjonalny katowickiej filii krakowskiej ASP 

– jej zamiejscowego Wydziału Grafiki w ścisłej 
współpracy ze wszystkimi dydaktykami Aka-
demii. Powstał, sygnowany przez profesorów, 
szefów wszystkich pracowni autorski program 
funkcjonalny przyszłej Szkoły. Dla ułatwienia 
pracy i kontaktu pomiędzy projektantami i ad-
resatami projektu ówczesny dziekan Wydziału 
Grafiki, profesor Stanisław Kluska udostępnił 
swój gabinet architektom. Odtąd była to ich 
codziennie odwiedzana pracownia architek-
toniczna, z planszami rozwieszonymi na ścia-
nach, rysunkami rozłożonymi na deskach kre-
ślarskich, jedynie od czasu do czasu zwalniana 
Dziekanowi na jego oficjalne spotkania.... W ta-
kiej atmosferze powstał kompleksowy projekt 
modernizacji historycznej części i jej rozbu-
dowy w estetyce z nią współgrajacej. W nowej 
części Akademii oprócz pracowni malarstwa, 
grafiki i rzeźby, ulokowana została stała galeria 
ekspozycyjna połączona z wewnętrznym, wie-
lofunkcyjnym i otwartym na wszystkie kondy-
gnacje przekrytym szklano-stalowym dachem 
dziedzińcem pozwalającym na organizację wy-
staw, przeglądów sztuki, działań przestrzennych 
udostępnianych szerszemu gronu uczestników. 
Po sfinalizowaniu projektu radość jednak trwa-
ła krótko. Przełomowe zmiany polityczne roku 
1989, tak przez wszystkich oczekiwane i entu-
zjastycznie przyjmowane, dla projektu okaza-
ły się zabójcze. Odwiedzająca wtedy uczelnię 
pani minister Izabella Cywińska, wspaniała 
reżyserka teatralna i filmowa, po wyrażeniu 
zachwytu nad projektem stwierdziła, że ów-
czesny budżet państwa niestety jest tak napię-
ty i niepewny, że Ministerstwo Kultury nie bę-
dzie w stanie partycypować w kosztach jego re-
alizacji. I to był koniec.

Temat rozbudowy ASP powrócił po po-
nad dwudziestu latach i to w innej lokaliza-
cji – po przeciwnej stronie ulicy Raciborskiej 
i w chwili, gdy katowicka filia krakowskiej ASP 
była już od kilkunastu lat samodzielną Akade-

Stary Dworzec, NINKASI — browar, restauracja, sala koncertowa w nocy 

Stary Dworzec, NINKASI - wnętrze
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mią Sztuk Pięknych z siedzibą w Katowicach. 
Atelier PS uczestniczyło w konkursie na rozbu-
dowę i przetargach w kilku jego odsłonach, lecz 
praca autorstwa Polaka i Skwary została zdys-
kwalifikowana za przekroczenie, zdaniem juro-
rów dopuszczalnej ilości kondygnacji obiektu, 
(choć budynek nie był wyższy od otaczających 
go budynków mieszkalnych) i jako taka w ogó-
le nie była oceniana i brana pod uwagę w kon-
kursowych zmaganiach.

W przedstawionym projekcie poderwana 
od ulicy Raciborskiej bryła budynku pozwala 
płynnie przejść z siedziby na Raciborskiej do ze-
społu pracowni na Koszarowej i zaprasza na we-
wnętrzny, przekryty dachem membranowym 
amfiteatralny dziedziniec Akademii przezna-
czony do artystycznych działań outdoorowych. 
Pracownie rysunku i malarstwa mają prostokąt-
ne kształty i rozproszone górne, bądź północ-
ne doświetlenie, co w przypadku atelier arty-
stycznego ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja 
przestrzenna obiektu jest czytelna i racjonalna.

Wśród innych darzonych sentymentem kato-

wickich projektów Atelier PS znajdują się jesz-
cze: Browar francuskiej firmy NINKASI z salą 
koncertową, restauracją i barem w części za-
budowań Starego Dworca przy ulicy Dworco-
wej 10, konkursowy projekt budynku Wydzia-
łu Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskie-
go na ulicy Świętego Pawła, z przekrytym we-
wnętrznym dziedzińcem i ogólnodostępnymi 
dla mieszkańców Katowic salami projekcyjnymi, 
ekspozycyjnymi i kawiarnią... Są też biurowce: 
Arka Arka, przy Gawronów z 2013 i wieżowiec 
Cloudcatcher (Łapacz chmur) z 2008 roku dla 
firmy LC Corp, z restauracją i salą konferencyj-
ną w szklanej chmurze na 34 i 35 jego kondy-
gnacji, zlokalizowany przy Al.Roździeńskiego, 
naprzeciwko Muzeum Śląskiego.

A więc: co by było gdyby? Gdyby te obiekty 
powstały. Czy wzbogaciłyby miejski krajobraz, 
czy sprawiłyby, że życie w Katowicach byłoby 
bardziej komfortowe, czy w końcu byłyby lep-
sze od tych, które zostały zrealizowane? Tego 
pewnie się nie dowiemy. Odpowiedzi pozo-
stają w sferze dywagacji, domysłów i spekula-
cji, bo część wniosków można wysnuć dopiero 
po doświadczeniu obiektu “ na żywo”, a to się 
nie zdarzyło. Ale część można, po obejrzeniu 
wizualizacji sobie wyobrazić, a więc spójrz-
my i uruchommy na chwilę naszą wyobraźnię.

-

Cloudcatcher

Arka

Bielski kościół ewangelicki wznoszony po ce-
sarskim Patencie Tolerancyjnym 1781 roku 
był pierwotnie utrzymany w duchu skrom-
nego józefińskiego klasycyzmu, nim otrzy-
mał kształt obecny neogotycki, jaki nadał 
mu w 1881 roku Henryk Ferstel. Ponadto 
przypomnijmy, że funkcją protestanckie-
go kościoła jest w pierwszym rzędzie zgro-
madzenie modlitewne wiernych, skupio-
nych wokół Słowa Bożego, kazania. Inne 

niż w tradycji katolickiej jest tedy definio-
wanie nabożeństwa.

Jak idzie o gmach Augustany, to jego wy-
mowa jest bardzo głęboka.

Ta budowla o asymetrycznie zróżnico-
wanej bryle, na łukowatym rzucie, wielo-
aspektowa, widoczna z każdego punktu 
oglądu odmiennie, spełnia bardzo ważną 
funkcję przestrzennego „zwornika”. Łączy 
bowiem dwa place przykościelne: starszy, 

południowy z pomnikiem Lutra i później-
szy, zachodni ze Studnią Pastorów i budyn-
kami szkół. W ten sposób Augustana inte-
gruje całość Bielskiego Syjonu tym swoim 
postmodernistycznym idiomem kompozy-
cyjnym. Wpisuje się zatem, być może w spo-
sób niezamierzony, w długie trwanie histo-
rii tego miejsca.

-
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Zawsze wydawało mi się, że urząd Miej-
skiego Konserwatora Zabytków polega 
na tym, że ratuje się zabytki. Wszelki-
mi możliwymi sposobami. Bo kto inny 
ma to zrobić? Teraz już wiem, że schro-
ny, betonowe zapomniane kolosy, mają 
tylko nas. Pasjonatów fortyfikacji. Tylko 
my możemy je obronić, bo nikt inny nie 
chce tego zrobić. Nieważne, po co je zbu-
dowano. Nieważne, ile strachu i ludzkiej 
tragedii wsiąkło w ten beton. Nieważne, 
czego były świadkami i co mogą opowie-
dzieć. Nic nie jest ważne. Liczy się biz-
nes. Słowo, którego nienawidzę.

W dniu 16 maja 2019 r. w siedzibie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach odbyło się spotkanie. Zja-
wił się na nim Miejski Konserwator Za-
bytków z Rudy Śląskiej, przedstawiciel 
firmy, która ma zamiar na Radoszowych 
budować wielkie hale, a także projektant 
tej inwestycji. Byli przedstawiciele nasze-
go stowarzyszenia Pro Fortalicium, a tak-
że Małopolskiego Stowarzyszenia Miło-
śników Historii „Rawelin”, jak również 

Fundacji im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 
1939. Rozmawialiśmy dwie godziny. Pa-
dały argumenty, których czasami nie ro-
zumiałem. No bo ktoś popełnił błąd, ktoś 
czegoś nie wiedział, pozwolenia zosta-
ły już dawno temu wydane, a los obiek-
tów przesądzony…

Spotkanie, które miało być próbą roz-
wiązania problemu, niestety nic nie dało. 
Inwestor trzyma się swojego biznesowe-
go stanowiska. To dla mnie nawet zro-
zumiałe. Nasze stowarzyszenia stanow-
czą sprzeciwiają się wyburzeniu obiek-
tów. Tak nam nakazuje nasze sumienie 
i szacunek wobec narodowych warto-
ści. Tylko smutna refleksja się rodzi: 80-
ta rocznica kampanii wrześniowej i bo-
haterskiej walki Polaków o wolność swo-
jej Ojczyzny. Schrony przetrwały 80 lat. 
Teraz mają zostać wyburzone.

Punkt Oporu Radoszowy to specyficzne 
miejsce na całej linii Obszaru Warow-
nego Śląsk. Pierwotnie, w polskich za-
łożeniach obronnych, miał być najdalej 

na południe wysuniętym punktem opo-
ru, stanowiącym rolę południowej flan-
ki pozycji obronnej. Wtedy, w połowie 
lat 30-tych, nikt jeszcze nie podejrzewał, 
jak bardzo zmieni się sytuacja politycz-
na i militarna. Nie podejrzewano upad-
ku Czech, przejścia Słowacji na stronę 
III Rzeszy i wielu innych faktów. Dlate-
go w 1938 r. plany trzeba było zmodyfi-
kować, a przebieg linii obronnej znacz-
nie wydłużyć. Punkt oporu Radoszowy 
posiada umocnione koszary i dwa maga-
zyny amunicji. Stanowi jednolitą całość.

Nowy plan rozbudowy śląskich forty-
fikacji zakładał przedłużenie linii obron-
nej o odcinek „Mikołów”, co zresztą wy-
konano. W ten sposób OWŚ uległ znacz-
nemu przedłużeniu. Jednakże punkt 
oporu Radoszowy pozostał silnym ele-
mentem OWŚ-u. Co ciekawe, schrony 
znajdujące się w Radoszowach charakte-
ryzują się pewnym niecodziennym, nie-
spotykanym gdzie indziej rozwiązaniem. 
Jest nim specyficzne odprowadzanie łu-
sek z ckm-ów umieszczonych w kopule 
lub półkopule pancernej. Te, wystrzelo-
ne i dymiące, a właściwie trujące załogę 
obiektu wydzielanymi gazami procho-
wymi, trzeba było szybko odprowadzić 
na zewnątrz obiektu. Na Radoszowych 
przed czołem obiektu wybudowano spe-
cjalne studzienki, do których z wnętrza 
schronu prowadziła stalowa rura. W ten 
sposób, za pomocą rury, odprowadzo-
no łuski prosto do studzienki. Później, 
po specjalnych klamrach można było 
zejść na jej dno i wyzbierać znajdujące 
się tam łuski. Nigdzie indziej na prze-
biegu OWŚ-u takiego rozwiązania nie 
znajdziecie. Mówię to dlatego, że sło-
wa, które padły na opisanym wcześniej 
spotkaniu, jakoby przeznaczone do wy-
burzenia schrony były typowe i powta-
rzalne, są nieprawdą.

Pierwszy z nich nosi numer 78. Jest 
to ciężki schron bojowy wybudowany 
w klasie odporności D. Na jego wypo-
sażeniu znajdowały się 3 ciężkie karabi-
ny maszynowe (ckm) i 1‒2 ręczne kara-
biny maszynowe (rkm). Schron posiada 
dwie kopuły pancerne. Pierwsza z nich 
to kopuła obserwacyjna sygnowana ZO 
1937 N985/60. Druga to półkopuła bo-
jowa sygnowana W.I. — 1938 121/38. 
Schron został wybudowany w 1937 r. 
Został w pełni ukończony. Był gotowy 
do działań bojowych.

Obiekt, pomimo swojego wieku, robi 
pozytywne wrażenie. Jest zachowany 
w dość dobrym stanie, choć w jego wnę-
trzu brak większości metalowego wy-
posażeniu. Nasypy ziemne tego schro-
nu również w znacznym stopniu zosta-
ły zniekształcone. Studzienka na łuski 
pozostała niezasypana i jest dobrze za-
chowana. Co ciekawe, zamontowana 
na stropie obiektu kopuła obserwacyj-
na sprawia wrażenie, jakby została doda-

Schron bojowy nr 82.
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na później, gdyż pierwotnie jej nie prze-
widziano. To całkiem możliwe. Jedno-
cześnie jest to dowód na to, jak bardzo 
elastyczna była międzywojenna polska 
myśl forteczna, skoro obiekt modyfiko-
wano do realnych potrzeb terenowych. 
W fortyfikacji niemieckiej coś takiego 
było nie do pomyślenia.

Kolejny obiekt to schron bojowy no-
szący numer 81. Jest to obiekt bojowy wy-
budowany w klasie odporności D. Został 
wyposażony w półkopułę pancerną sy-
gnowaną W.I. — 1938 108/22. Na jego 
uzbrojenie składały się 2 ckm-y i 1‒2 
rkm-y. Ten schron jest w nieco gorszym 
stanie, niż opisywany powyżej. Jest bar-
dziej ogołocony z elementów stalowych. 
Jego nasypy ziemne zostały w znacz-
nym stopniu zniwelowane. Co prawda 
studzienka na łuski pozostała widoczna, 
ale jest w znacznym stopniu zniszczona. 
Schron najprawdopodobniej wybudo-
wano w 1937 r. i ostał on w pełni ukoń-
czony. Był gotowy do działań bojowych, 
do obrony naszej Ojczyzny.

Trzeci schron to schron bojowy noszący 
numer 82. Jest to obiekt bojowy wybudo-
wany w klasie odporności D. Ten schron 
został najbardziej poraniony przez ludzi. 
Oryginalnie został wyposażony w pół-
kopułę bojową sygnowaną W.I. — 1938 
109/30 i pancerną kopułę obserwacyjną 
sygnowaną ZO 1937 N982/57. Nieste-
ty, ta druga została przy pomocy specja-
listycznego sprzętu odcięta i wywiezio-
na. Na szczęścia ocalała (zdeponowana 
w innym miejscu), ale wyrządzonej szko-
dy nie da się już naprawić. We wnętrzu 
obiektu brakuje większości metalowego 
wyposażenia, choć zachowały się nawet 
elementy wodnej instalacji chłodzącej 
ckm. Jego uzbrojenie stanowiły 3 ckm-y 
i 1‒2 rkm-y. Co więcej, w obiekcie znaj-
duje się garaż dla armatki przeciwpan-
cernej kal. 37 mm, która w razie koniecz-
ności była wytaczana na zewnątrz i pro-
wadziła ogień ze stanowiska polowego. 
Do garażu tej armatki z wnętrza obiek-

tu można się było dostać za pomocą jed-
nego z wyjść ewakuacyjnych. Schron naj-
prawdopodobniej został wybudowany 
w 1937 r. Został w pełni ukończony. Był 
gotowy do działań bojowych. Studzien-
ka na łuski niestety jest zasypana, a gór-
na część jej cembrowania została wyrwa-
na i leży odrzucona na bok.

To trzy obiekty, których za niedługo 
ma już nie być. Stojąc obok nich i patrząc 
na nie chce się wierzyć, że to prawda. Nie-
stety, w takim kierunku to idzie. Pozo-
staną inne obiekty, które firma inwestor-
ska zobowiązała się pozostawić w spo-
koju, a nawet wyremontować i w miarę 
możliwości udostępnić do zwiedzania. 
To miłe, ale cóż z tego, skoro trzy ska-
zujemy na śmierć. To żadne rozwiąza-
nie. W najbliższym otoczeniu pozosta-
nie schron pozorno-bojowy, magazyn 
amunicyjny i schron bojowy noszą-
cy numer 80. No i koszary – też niety-
powe – z dwoma dobrze zachowanymi 
schronami bojowymi. W tym budynku 
do lat 80-tych stacjonowało Wojsko Pol-
skie. Ciekawostką jest fakt, że zastoso-

wano tam podziemny tunel łączący bu-
dynek koszar ze stajnią. Co prawda jest 
on niedostępny, ale jest.

Jednakże nie o to mi chodzi. Zasta-
nawiam się, co mógłbym dzisiaj powie-
dzieć tym żołnierzom? Zarówno tym, 
którzy nosili mundury II Rzeczypospo-
litej, jak i później Ludowego Wojska Pol-
skiego. Co miałbym powiedzieć? Że ich 
służba w tym miejscu już się skończyła? 
Że schrony – ich fortece – są już niko-
mu niepotrzebne? Że mają sobie pójść, 
bo teraz firma stawia tu centrum logi-
styczne? Powiem Wam, co bym zrobił. 
Odwróciłbym się na pięcie i odszedł, 
bo byłoby mi po prostu wstyd.

Na terenie naszego miasta znajduje się 
66 schronów bojowych. Są w bardzo 
złym stanie, bo nikt nie chce o nie za-
dbać. Nikt nie chce się opiekować. Brak 
funduszy. Tak usłyszałem na owym spo-
tkaniu. Smutno mi się zrobiło, bo zrozu-
miałem, że niektórzy postrzegają je jako 
ciężar. Balast, którego najlepiej byłoby się 
pozbyć. Tylko tacy wariaci jak my my-
ślą chyba inaczej.

Przepraszam, ale nasze stowarzyszenie 
wyremontowało i udostępniło do zwie-
dzania, a także na bieżąco utrzymuje po-
nad 35 różnego typu obiektów. Na tere-
nie trzech województw. Nie mamy sta-
łego budżetu, gminy pomagają w więk-
szym lub mniejszym stopniu. Niektóre 
nie pomagają wcale. Do wyremontowa-
nych obiektów przybywają rzesze zwie-
dzających. Młodzież uczy się w nich na-
szej skomplikowanej śląskiej historii. Cze-
goś, czego nie mają na szkolnych lek-
cjach historii. Imprezy urządzane przy 
obiektach czasami pozwalają niektó-
rym miejscom odżyć na nowo. Poma-
gają również w integracji lokalnych spo-
łeczności. Wśród społeczeństwa mamy 
wielu sojuszników, którzy na różne spo-
soby starają się nam pomóc. Same plu-
sy. A tu… mamy 66 obiektów w bardzo 

Ściana obiektu nr 81.

Kopuła pancerna schronu nr 82.



złym stanie… nikt nie chce o nie za-
dbać… Smutne.

Nie tak dawno przy budowie podob-
nego centrum logistycznego w Siemia-
nowicach Śląskich firma przygotowują-
ca teren w ciągu jednego dnia wyburzyła 
doskonale zachowany polski schron po-
zorno-bojowy. Nawet jego stalowe ele-
menty nagle zniknęły. Od razu zgłosili-
śmy sprawę do Prokuratury i do właści-
wego Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków. Wszystko nagłośniliśmy medialnie. 
No i co? Prokuratura sprawę umorzy-
ła, bo firma twierdziła, ze nie wiedziała, 
co wyburzają. Obiekt, zapisany w gmin-
nej ewidencji zabytków, nagle z niej 
zniknął. Miejski Konserwator nie wie-
dział, jak się to stało. Niby klęska, ale nie 
do końca. Od tego momentu pozosta-
łe śląskie gminy bardziej ostrożnie pa-
trzą na „bunkry”, bo wiedzą, że może 
być „smród”. Przynajmniej tyle. Tam-
tego obiektu już nie uratujemy. Jednak-
że siemianowickie centrum logistyczne, 
które się nadal rozrasta, skrzętnie omi-
ja pozostałe schrony. Czyli jednak nie 
do końca klęska…

Kolejny przykład. Budowa autostrady 
A-1 w rejonie Bobrownik (Wzgórze 310). 
Jeden z najcenniejszych obszarów zasianych 
różnego typu fortyfikacjami. W normal-
nych warunkach pewnie powstałby tam 
niezmiernie ciekawy skansen fortyfikacji. 
Ale niestety – w osi drogi znalazły się dwa 
obiekty. Jeden z nich to schron pozorno-

-bojowy, ale drugi był całkowicie unikalny. 
Dwupoziomowy, co prawda niewielki, ale 
posiadający strzelnice ckm-ów za pancer-
nymi płytami skierowanymi prosto w stro-
nę przeciwnika. Bardzo nietypowe roz-
wiązanie. Próbowaliśmy wywalczyć jego 
przesunięcie. Firma nagle dostała „przy-
śpieszenia” i schron rozbito ciężkim sprzę-
tem w ciągu jednego dnia. Pozostała kupa 
gruzu. Już go nie ma. Ta sama firma w ra-
mach rekompensaty wyremontowała ko-
lejny schron, który możecie zobaczyć ja-
dąc A-1 na wysokości Bobrownik. Przy-
najmniej tyle…

Tak na marginesie, zastanawiam się 
nad jednym. Obecnie oprowadzając zwie-
dzających po naszych wyremontowanych 
obiektach często używam pojęcia OWŚ-

-u jako jedynej zachowanej polskiej linii 
stałych umocnień. Ale niestety, powsta-
ją w niej „biznesowe” szczerby. Dojdzie 
do takiego momentu, że będę zmuszo-
ny mówić – to była linia, a teraz jedynie 
pozostały jej fragmenty w rejonie Cho-
rzowa, Radu Śląskiej i Piekar Śląskich. 
Reszty już nie ma. Dlaczego? Szanowni 
Państwo, bo o wszystkim decydują pie-
niądze. Czyż tego jeszcze nie wiecie???

Kojarzy mi się jeszcze jedna sytuacja. 
Kilkanaście lat temu w pobliskiej Halem-
bie dokonano ekshumacji masowego 
grobu żołnierzy niemieckich z czasów II 
wojny światowej. Wykonała ją niemiec-
ka fundacja Pamięć, niestety nie posia-
dając potrzebnych zezwoleń, a o swoich 

działaniach nie powiadamiając wojewo-
dy, władz miasta, Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej ani Czerwonego Krzyża. 
To niedopuszczalne. Samej ekshumacji 
dokonała firma z Katowic. Wyciągnięto 
tylko część szczątków tych ludzi (oko-
ło 50 osób, choć pochowanych jest tam 
podobno ok. 120). Później w pobliskim 
lesie ludzie znaleźli porozrzucane frag-
menty ubrań, kości, mundurów z guzi-
kami, pieniądze, a nawet broń. Żenu-
jące. Nieco później, praktycznie z tego 
samego miejsca, które podobno zosta-
ło wcześniej spenetrowane przez funda-
cję Pamięć, wydobyto sporą ilość ponie-
mieckiej broni, w tym ręczne granatni-
ki, miny i pociski przeciwpancerne oraz 
pociski do rusznic przeciwpancernych. 
Wszystko zrobiono w pośpiechu, nie-
dbale, nie dbając o pamięć, nie szanu-
jąc ludzkich szczątków. Wstyd…

Tak naprawdę nie wiemy, co kryje w so-
bie punkt oporu Radoszowy. Teren jest 
w dużej części nieprzekształcony od 1939 r. 
Jeszcze tak jest. Za niedługo będzie ina-
czej. Kto wie, co kryje w sobie ziemia. 
W 1939 r. linia polskich fortyfikacji była 
wzmocniona polami minowymi, zapo-
rami przeciwpancernymi i przeciwpie-
chotnymi. Czasami stosowano zapo-
ry drewniane lub betonowe. Wycofu-
jąc się, polscy żołnierze też mogli zako-
pać część ciężkiego sprzętu. Powiedzcie 
mi, kto będzie na to uważał? Przyjedzie 
ciężki sprzęt, zacznie się etap wyburza-
nia, wszystko zostanie pokryte betono-
wym kurzem, a samochody wywiozą 
gruz, który być może posłuży do wzmoc-
nienia terenu pod kolejny supermarket. 
Pozostaną rany w ziemi, szybko zasypa-

ne pod budowę centrum logistycznego.
Wtedy pozostaną już tylko fotografie, 

które bez wątpienia będziemy mogli na-
zwać archiwalnymi. Oczywiście w miej-
scu wyburzonych obiektów staną tablice 
informacyjne. Stalowe wyposażenie tych 
obiektów zostanie odzyskane i gdzieś 
w pobliżu wyeksponowane. Tylko, czy 
to tak powinno być? Punkt oporu Rado-
szowy pozostanie zdekompletowany, nie-
pełny. Czy o to chodzi? W 80-tą roczni-
ce kampanii wrześniowej…

Pewnie jestem marzycielem, ale spró-
bujcie pomarzyć razem ze mną. Ruda 
Śląska ma na swoim terenie 66 obiektów, 
w tym dwa niemieckie (efekt powojen-
nej wymiany terenu pomiędzy gminami 
Ruda Śląska i Zabrze). Załóżmy, że stop-
niowo, sukcesywnie, gmina remontuje te 
obiekty. To znaczy – czyści teren, sprząta 
je w środku, zabezpiecza, by nikt niepo-
wołany nie mógł do nich wejść. Nie musi 
być doprowadzony do nich prąd. Nie 
musi być tam żadne wyposażenie. Wy-
starczy latarka i kask ochronny. Koszty 
naprawdę niewielkie. 66 obiektów. Lu-
dzie jeżdżą na francuską linię Magino-
ta. Na niemiecką linię Zygfryda. Zwie-
dzają. Czy nie przyjadą do miasta, któ-
re jest prawdziwą twierdzą? Czy Ruda 
Śląska nie mogłaby na tym skorzystać? 
Oczywiście, że tak. Powiedzcie mi, czy 
to naprawdę tak nierealne marzenia?

Realia są takie, jakie są. My się nie 
poddajemy. Dalej walczymy w imię tych 
obiektów. Mają tylko nas. Na urzędni-
ków nie mają co liczyć. Biznes połknie 
je dziesięć razy i wypluje. Rozwój mia-
sta, nowe miejsca pracy – wiecie. Utar-
te slogany. Walczymy. Życzcie nam po-
wodzenia.                                              

Kopuła pancerna schronu nr 81.
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Nowy  

S tanisław Barańczak w roku 1990 
w trzecim numerze „Tekstów Dru-

gich” zamieścił Manifest translatolo-
giczny, czyli Tłumaczenie się z tego, 
że tłumaczy się wiersze również w celu 
wytłumaczenia innym tłumaczom, iż 
dla większości tłumaczeń nie ma wy-
tłumaczenia. Ta sama teza obowiązu-
je – moim zdaniem – przy próbach 
przekładu prozy (zresztą w powieści 
Jamesa Joyce’a Finnegans Wake poja-
wia się „mamafesta” ALP – to główna 
heroina dzieła: Anna Livia Plurabel-
la – czyli utwór w utworze, którego 
egzegeza stanowi centralną oś nar-
racji tej wielojęzycznej i 628-stroni-
cowej księgi). Już w wieku XXI po-
jawiły się dwie niezwykle oryginal-
ne propozycje ułatwiania czytelni-
kowi lektury bardzo trudnych fabuł 
Joyce’a. Opowiem o tym, bo sam je-
stem zainteresowany dalszym cią-
giem nowego przekładu, sporządzo-
nego przez łodzianina Macieja Świer-
kockiego, a drukowanego w numerze 
11‒12 „Literatury na Świecie” (2018, 
s. 5‒116). O tym potem, bo najpierw 
chcę się zająć tajemniczym tomem 
pt. „Fu” wojny, który w opracowa-
niu Krzysztofa Bartnickiego wydała 
w roku 2012 Korporacja Ha! art, czyli 
ta sama oficyna, co patronująca po-
jawieniu się podówczas ewenemen-
tu edytorskiego, jakim niewątpliwie 
jest również 628-stronicowy Finnega-
nów tren (skrót FT) tegoż translatora.

Pełny tytuł tej wielce tajemniczej 
książki (bez paginacji, ok. 200-stro-
nicowej) – z pominięciem znaków 
pisma chińskiego (wedle sinologów: 
są one autentyczne i dobrze się tłuma-
czą w cytacjach) – brzmi: „Fu” wojny 
albo tłumacz w wyprawie na Wschód 
[…] Z kolekcji Li Fu. Teksty o prze-
kładzie. Między innymi o boju toczo-

nym przez Kufu z […], to jest dzie-
łem gdzie indziej znanym jako „Fin-
negans Wake” Jamesa Joyce’a (dalej 
skrót: FUW). Jak widać, Bartnicki 
prześcignął tu w konceptach i dłu-
gości tytulatury samego Barańcza-
ka, cytowanego w incipicie tego ese-
ju! Żeby utrudnić zrozumienie na-
główkowego, łamigłówkowego sfor-
mułowania, omawiany tom wchodzi 
do serii „Literatura Non-fiction”, jako 
siódmy wolumin kolekcji, zawiera-
jącej rozmowy z Henrykiem Berezą, 
Marianem Pankowskim, Stanisławem 
Dróżdżem oraz wspomnienia o Jasiu 
Stoberskim, Wisławie Szymborskiej 
i Czesławie Miłoszu. Czytelnik waha 
się, bo nie ma pewności, czy Chiń-
czycy – występujący w serii „Non-

-fiction” – rzeczywiście tak bardzo 
przejęci są Joyce’em!

Pięknie wyglądają, stylizowane 
na chińszczyznę, tytuły kolejnych 
rozdziałów: „Li Fu przed tronem”, 

„O powieści znad brzegu rzeki”, „Wstęp 
do działań wojennych”, „Wędrówka 
fal”, „Siedem poziomów pouczenia”, 

„Zwierciadło wojenne”, „Droga rów-
nomocy”, „Wędrówka na Wschód” 
(poemat Kufu). Warto zauważyć, iż 
nagłówek „O powieści znad brze-
gu rzeki” jest kalamburem i aluzją 
do Opowieści znad brzegów rzek (au-
tor anonimowy) w tłumaczeniu Ele-
onory Romanowicz-Podoskiej i w wy-
borze Witolda Jabłońskiego (Warsza-
wa: Czytelnik, 1952).

Tytułowe chińskie słowo – „fu” – 
oznacza poemat opisowy; w Wiel-
kim słowniku wyrazów obcych PWN 
(Warszawa: Wydawnictwo Nauko-
we PWN, 2003) można pod hasłem 
Fu przeczytać: ‘chiński poemat pisa-
ny prozą rytmiczną, opisujący kra-
jobrazy lub architekturę’; w chińsz-

czyźnie wyraz ten ma też kilka innych 
sensów: ‘kobieta, żona’, ‘ojciec’, ‘po-
myślność’, ‘szaty ceremonialne’, ‘to-
pór’ (FUW, przyp. 8‒16). Antologia 
Bartnickiego zawiera fragmenty 29 
chińskich tekstów o sztuce wojen-
nej, oparte na europejskich i ame-
rykańskich przekładach kolejnych 
podręczników, wychodząc od chro-
nologii przekazanej w zbiorze The 
Seven Military Classics of Ancient 
China (tłum. Ralf D. Sawyer, New 
York: Basic Books, 2007). Są to cie-
kawe dociekania, ale polskiego czy-
telnika i miłośnika Joyce’a bardziej 
zainteresują rozbudowane petitowe 
przypisy, w których Bartnicki poka-
zuje różne sposoby swej walki ze sta-
wiającym okrutny opór (stąd alonż 
tytułu: topór?) przeciwnikiem, czyli 
najeżonym kalamburami i superka-
lamburami tekstem oryginału (Fin-
negans Wake. New York: The Viking 
Press, 1973; skrót: FW).

Metoda Bartnickiego polega na do-
bieraniu z przekładu FT i oryginału 
FW zagadnień translatorskich, sta-
nowiących wyzwanie dla tłumacza, 
a zarazem nieoczekiwane ułatwie-
nie i cząsteczkowe wyjaśnienie dla 
kogoś, kto czytałby „na dwie ręce”, 
czyli zerkając raz do oryginału, a za-
raz potem do spolszczenia. Chcę się 
pochwalić, iż już w roku 2012 od-
nalazłem w FT fragmenty wyzysku-
jące śląszczyznę (zob. „Mszasakra-
da”. Jak dziennikarze (s) potykali się 
z „Finneganów trenem”? W: Trans-
dyscyplinarność badań nad komu-
nikacją medialną. T. 3: Tożsamość 
dziennikarza. Red. Małgorzata Kita, 
Magdalena Ślawska. Katowice 2013). 
Ale nie wpadłem na to, iż jest w FT 
kilkanaście zapożyczeń z twórczości 
Sienkiewicza, a głównie z jego Try-
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logii! Przemyśliwał tłumacz nawet 
nad tym, by bohater HCE (Hum-
phrey Chimpden Earwicker) miał 
polskie imię Onufry, a i Howth Ca-
stle (FW 3) był powiązany z ważną, 
choć śmieszną postacią, czyli z Za-
głobą (FUW, przyp. 199). Maluczko, 
a byłaby mowa, zgodnie z akronimem 
HCE, o Hospicjum Czagłoby z En-
frantów lub Hotelarstwie Człekow-
czelnego z Enderlandów! Gdy w ory-
ginale pojawia się słowo „manmichal” 
(FW 340), to Bartnicki wyzyska an-
gielski tytuł ostatniej części Trylogii: 
Pan Michael (tłum. Jeremiah Curtin, 
Boston 1898), by dać frazę „manmi-
szal” (FT 340). Kto jednak na to, bez 
podpowiedzi tłumacza, wpadnie?

Łatwiej będzie rozpoznać inny trop: 
na oryginalne „three basia” (FW 122) 
Polak spod Opola (co też uwzględ-
niono – oczywiście! -- w translacji!) 
daje „trzy basia” (FT 122), pisząc, 
że Wołodyjowski emablował „trzy 
belle”: księżniczkę Barbarę, Annę 
Borzobohatą i Barbarę Jeziorkowską 
(FUW, przyp. 224). Trudniej „małego 
rycerza” powiązać z oddaniem frazy 

„Hector Protector! ” (FW 255) jako 
„Hektor Protektor! ” (FT 255), bo sam 
autor „Fu” wojny zauważa, iż w Try-
logii obok „Hektora Kamienieckiego” 
był też Kmicic --„Hektor Częstochow-
ski” (FUW, przyp. 225). W dłuższej 
od poprzednich wypowiedzi: „in his 
countryports at the caledosian capa-
city” (FW 187) widzi Bartnicki dzia-
łalność Kaledończyka (Szkota) Ke-
tlinga i walkę z Portą (FUW, przyp. 
226): „portami trząść co za kaledo-
zyjska moc” (FT 187). Gdy zaś czy-
tamy: „Ojca Michała na koniec pa-
miętaj o życiu” (FT 111) – „Father 
Michael don’t forget unto life’s” (FW 
111) – wówczas obowiązkowo mu-

simy pamiętać o Pana Michała po-
wiedzonkach „nic to” i „memento 
mori” (FUW, przyp. 230). Czy to nie 
za wielkie wymagania? Bo mnie na-
wet na myśl nie przyszłoby, iż „nie 
ma gumoleum w umie” (FT 191) 

– „he haint the nogumtreeumption” 
(FW 191) – jest aluzją do słów Za-
głoby: „w konopiach oleum się znaj-
duje” (FUW, przyp. 245)! A znam ha-
sło „nogam” (od „per nogam”) z gry 
w scrabble!

Jeśli znajdą się zdyscyplinowani 
czytelnicy i uczeni pedanci (w joy-
ce’ologii), to pewnie wywody Bart-
nickiego (dla mnie bardzo pocią-
gające, bo dostrzegam tu mrówczą 
robotę tłumacza-poligloty!) prze-
studiują ze zrozumieniem i podwo-
joną satysfakcją: dywagacje o chiń-
skiej sztuce wojennej są same w sobie 
dużą ozdobą książki (nawet jeśli ktoś 
nie zna najwybitniejszego arcydzieła 
strategii militarnej – przed Carlem 
Clausewitzem – mistrza Sun Tzu lub 
Sun Zi, twórcy najstarszego zacho-
wanego podręcznika z tego zakresu, 
zmarłego przed rokiem 500. n.e.), 
a dodatkowo autor bardzo zręcz-
nie i brawurowo powiązał te wypo-
wiedzi z bitwą tłumacza o wierność 
i piękno przekładu! A że w Państwie 
Środka tak wiele pisze się o Joysie, 
to baśń z 1001 nocy! Nocy, w któ-
rej należy nie spać i trzymać w ręku 
Finnegans Wake. I na wszelki przy-
padek także Finneganów tren, który 
mógł być równie dobrze Finnegano-
wym trenem, a nawet czymś, co mia-
ło brzmieć Finneganów bdyn (wca-
le tu nie żartuję: wedle Aleksandra 
Brücknera „bdyn” jest to ‘czuwanie 
przy zmarłym’).

Tłumaczenie Ulissesa (w orygina-
le: Ulysses. Harmondsworth: Penguin 

Books, 1968; skrót: Uly) przez Ma-
cieja Słomczyńskiego ma już pół wie-
ku (Warszawa: PIW, 1969: skrót: Uli), 
a pierwszy rozdział tego przekładu zo-
stał opublikowany jeszcze w trzecim 
numerze „Twórczości” z roku 1958! 
Dzieło Słomczyńskiego jest wyjątko-
we, gdyż tłumacz wyszedł z założe-
nia, iż należy się trzymać jak najbli-
żej wersji językowej oryginału, czyli 
nie dawać polskich odpowiedników 
angielskich frazeologizmów (niekie-
dy odchodził od tej reguły!) oraz nie 
rezygnować – gdy tylko jest to możli-
we! – ze struktur angielskiej syntaksy. 
Zbigniew Batko, łodzianin, tłumacząc 
dwa pierwsze rozdziały Ulissesa („Li-
teratura na Świecie” 2004, nr 7‒8, s. 
143‒169, 201‒217) chciał nieco uła-
twić życie czytelnikom i wprowadzał 
wyrażenia z przełomu XX i XXI wie-
ku. Tą samą drogą postępuje Maciej 
Świerkocki, nie kryjący się z zamia-
rem kontynuacji roboty translator-
skiej Batki. Przykład: „Płacz i płać, 
powiedział do niego Haines, uśmie-
chając się” (LNŚ 2018, 22). Toż było 
u jego poprzednika: „Płacz i płać, po-
wiedział Haines z uśmiechem” (LNŚ 
2004, 159). A jak ten fragment dialo-
gu wygląda w oryginale i u Słomczyń-
skiego? Oto dowody innej stylizacji 
z roku 1922 i 1969: „Pay up and look 
pleasant, Haines said to him smiling” 
(Uly, 21); „Zapłać i zrób przyjemny 
wyraz twarzy, powiedział do niego 
Haines uśmiechając się” (Uli, 20). 
Sens i rytm zdaniowy w obu cyta-
cjach okazuje się identyczny!

Nie jest to jedyny przykład, gdy 
Słomczyński kroczy niewolniczo 
za wersją angielską. Bywa tak i wtedy, 
gdy tekst polski nie potrafi przeka-
zać informacji o biblijnych aluzjach, 
jakie pojawiają się w słowach Bucka 



(u Świerkockiego: Gogusia) Mulli-
gana: „And going forth he met But-
terly” (Uly, 23); „I ruszywszy przed 
siebie, napotkał Butterly’ego” (Uli, 
22); „I ruszywszy przed siebie, Josz-
ko zakrakał” (LNŚ 2004, 161); „Wy-
szedł na pole i zakrakał gorzko” (LNŚ 
2018, 24). Jak widać, tylko Batko do-
strzegł grę słów „Butterly = bitterly 
[‘gorzko’] + butter [‘masło’] i zastąpił 
ją innym konceptem. Rzecz w tym, 
iż podczas śniadania Dedalus nie 
mógł się pohamować przed smaro-
waniem chleba grubą warstwą masła, 
a Mulligan stylizuje się na cierpiące-
go syna Żydówki (stąd przysłówek 

„walizkowy”, łączący w sobie „but-
ter” i „bitterly”). Wydaje się, że naj-
zręczniej z tej pułapki przekładowej 
próbował wybrnąć Batko, gdyż zde-
rzył sugerowany przysłówek „gorz-
ko” z aluzją do żydowskiego imienia 
(zob. oboczność Joszki/Joski w po-
wieści Janusza Korczaka Mośki, Joski 
i Srule z roku 1910; a może byłoby 
lepiej, gdyby fraza brzmiała: „Josz-
ko zajełczał”?).

Początek utworu Joyce’a wyma-
ga (z powodu niedomówień i szcze-
gółowości opisu) przekładu na tra-
dycyjną angielszczyznę i na literac-
kie konwencje powieści XIX wieku! 
Znakomicie zademonstrował taką 
sztuczkę Anthony Burgess w książ-
ce Joysprick. An Introduction to the 
Language of James Joyce. New York 
and London: Harcourt Brace Jova-
novich, Publishers, 1975, 13. Autor 
głośnej Mechanicznej pomarańczy 
(1962; 1971 – film Stanleya Kubric-
ka) przemodelował incipit Ulissesa: 
pierwszy akapit jego wersji nie mówi 
o Gogusiu, lecz o kobietach z Sandy-
cove (przemieście Dublina), zajmu-
jących się swymi zwykłymi sprawa-
mi w ten słoneczny czerwcowy po-
ranek; nie zwracają uwagi na „bluź-
niercze wyśpiewywania młodego, 
pulchnego studenta”, bo nie zna-
ją łaciny, w jakiej wówczas odpra-
wiano mszę (akapit drugi); w trze-
cim paragrafie mówi się o wieżach 
Martello, budowanych w epoce wo-
jen napoleońskich; dopiero czwar-
ty ustęp parafrazy zbliża się do tek-
stu Joyce’a: „Student Mulligan golił 
się staroświecką, morderczą brzytwą, 
ordynarnie dowcipkując ze swojego 
druha, Stefana Dedalusa, który stał 
u szczytu schodów, prowadzących 
z dachu wieży do części mieszkalnej, 
i nader ozięble spoglądał na Mulli-
gana, swojego druha”.

U Świerkockiego powieściowe in-
tro prezentuje się dość dobrze: “Spa-
sły Goguś Mulligan z namaszczeniem 
nadchodził od strony schodów, nio-
sąc pełną piany do golenia miseczkę, 
na której spoczywały ułożone na krzyż 
lusterko i brzytwa. Poły żółtego, roz-

pasanego szlafroka za jego plecami 
podtrzymywał lekki, poranny wia-
terek” (LNŚ 2018, 5). Tak samo zro-
zumiały jest incipit powieści w tłu-
maczeniu Zbigniewa Batki: „Pulch-
ny Buck Mulligan wynurzył się maje-
statycznie z wylotu schodów, niosąc 
miseczkę z pianą, na której leżały 
skrzyżowane lusterko i brzytwa. Żół-
ty, nieprzewiązany szlafrok wzdymał 
się za nim lekko, unoszony łagodnym 
podmuchem porannego wiatru” (LNŚ 
2004, 143). Słomczyński w tym miej-
scu nie czyni aluzji do bluźnierczych 
zamiarów studenta medycyny, gdyż 
brak tu wzmianki o jego „procesjo-
nalnym” kroczeniu (w oryginale jest 

„stately”, czyli ‘uroczyście’): „Statecz-
ny, pulchny Buck Mulligan wynurzył 
się z wylotu schodów, niosąc mydla-
ną pianę w miseczce, na której leżały 
skrzyżowane lusterko i brzytwa. Żół-
ty, nie przewiązany szlafrok powie-
wał za nim lekko w łagodnym, po-
rannym powietrzu” (Uli, 7). Chcąc 
być bardzo blisko oryginału, tłumacz 
przejmuje jego pierwsze słowo („sta-
tely”), ale nie przekazuje klimatu pa-
rodii czy przebieranki Mulligana!

Jak ścisły i detaliczny (stąd meta-
fora: paragon, np. elementów urody 
czy ubioru) potrafi być Joyce w swo-
ich opisach, ukazujących wygląd i ru-
chy bohaterów, mogę zademonstrować 
na przykładzie jednego, tyle że bar-
dzo rozbudowanego, zdania o miesz-
kańcach wieży Martello. Tekst z roku 
1922: „Stephen Dedalus, displeased 
and sleepy, leaned his arms on the 
top of the staircase and looked cold-
ly at the shaking gurgling face that 
blessed him, equine in its length, and 
at the light untonsured hair, grained 
and hued like pale oak” (Uly, 9). Rok 
1969: “Niezadowolony i senny Stefan 
Dedalus wsparł ręce na najwyższym 
stopniu schodów i obrzucił zimnym 
spojrzeniem rozedrganą, bełkocącą, 
błogosławiącą go długą końską twarz 
i jasne, nie przycięte włosy, cętkowa-
ne i lśniące na podobieństwo jasne-
go dębu” (Uli, 7).

A oto dwie próby, pochodzące 
z XXI wieku. Batko: „Stephen Deda-
lus, rozdrażniony i zaspany, wsparł-
szy się rękami o najwyższy stopień, 
spojrzał chłodno na rozedrganą, koń-
ską twarz błogosławiącego i na jego 
głowę bez tonsury, z bladymi pa-
semkami włosów o ziarnistej faktu-
rze i odcieniu jasnego dębu” (LNŚ 
2004, 143); Świerkocki: „Naburmu-
szony, zaspany Stephen oparł się rę-
kami o najwyższy stopień schodów 
i zmierzył zimnym spojrzeniem ro-
zedrgane, rozgulgotane, końsko po-
ciągłe, błogosławiące go oblicze oraz 
nieprzystrzyżone, a także bynajmniej 
nie okalające tonsury, złociste włosy 
w odcieniach jasnej, słojowatej dębi-

ny” (LNŚ 2018, 5‒6). Jakże ten ory-
ginalny tekst i trzy polskie parafra-
zy oddalone są od poczciwej i staro-
modnej stylizacji Burgessa!

Tłumaczenie Świerkockiego jest 
najdłuższe i najdokładniej opisuje 
fryzurę Gogusia: człowiek, udający 
księdza lub studenta teologii, wca-
le nie ma krótkich włosów, a tak-
że wygolonego miejsca na czubku 
głowy, czyli tonsury! Słomczyński 
o tonsurze zapomniał, a Batko użył 
niezgrabnej frazy o „głowie bez ton-
sury”. Najnowszy tłumacz pozwa-
la sobie na neologizm „rozgulgota-
ne […] oblicze”, a włosy Mulligana 
stale już w powieści będą miały ko-
lor „jasnodębinowy” (LNŚ 2018, 8). 
Bo ten łodzianin bardzo lubi rzad-
kie wyrazy i swoje własne neologi-
zmy. Nie podoba mi się m.in. rusy-
cyzm „kostopraw” (ib., 21) zamiast 

„konowała”, „łapiducha”, „uzdrawia-
cza” lub „znachora” (takiego mogła 
najszybciej znaleźć uboga mleczar-
ka). Nie podoba mi się też określe-
nie z gwary poznańskiej na kobie-
ce piersi: „zwiędłe dydki” (ib., 20), 

„miękkie dydki” (ib., 84), bo w kon-
tekście rozdziału o Cyrce (Kirke) lep-
sze byłyby chyba „cycki” lub nawet 

„cyce”! Mam wątpliwości, czy gwa-
rowy „durch” uszlachetnia biesiadę 
studencką: „Pójdziemy na wspaniały 
durch, żeby zadziwić druidycznych 
druidów” (ib., 17; tłumaczowi chodzi 
wyłącznie o efekty onomatopeiczne 
i metaforykę dźwiękową, więc mógł 
dodać „Pójdziemy całą drużyną”; 

„durch” najczęściej oznacza ‘na prze-
łaj, poprzez’). Polubiłem natomiast 
Blooma za jego dowcip: „Dziękuję; 
nie różańcuję” (ib., 104). Tutaj Słom-
czyński podąża za oryginałem i żart 
jest mniej śmieszny: „Moglibyśmy 
się spotkać którejś niedzieli po ró-
żańcu. Dziękuję: nie używam” (Uli, 
86); „Could meet one Sunday after 
the rosary. Thank you: not having 
any” (Uly, 80). 

Na koniec zagadka: w powieści 
przedstawiono w dalszych rozdzia-
łach wyścigi w Ascot. U Słomczyń-
skiego Bloom do Lyonsa mówi o ga-
zecie: „Miałem to cisnąć właśnie jak 
ulotkę” (Uli, 94). Lyons bierze te sło-
wa jako aluzję do konia, który może 
wygrać gonitwę (chodzi mu o Ulot-
kę). U Świerkockiego Leopold wy-
raża się inaczej: „I tak miałem wła-
śnie wyrzucić ją [gazetę] do śmieci” 
(LNŚ 2018, 114). Czy zwycięski ru-
mak będzie Śmieciarzem? Lub: Śmie-
ciuchem? A może będzie to klacz: 
Śmieciuszka? Lub: Gazela? Nie tyl-
ko gwoli tej błahej bądź płochej cie-
kawości będę niecierpliwie czekać 
na 13 następnych epizodów Ulisse-
sa, czyli na – bagatela! – 700 stronic!
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S tudium poświęcone poezji Fran-
ciszka Kameckiego świetnie wpi-

suje się w prowadzone refleksje 
nad istotą poezji tworzonej przez 
księży. Czy ma ona jakiś szczegól-
nie inny wymiar, należy do nurtu 

„poezji kapłańskiej”, czy też należy 
ją rozpatrywać jak każdą inną po-
ezję, a zatem bez dodatków inter-
pretacyjnych? Stanowiska są po-
dzielone, jedni uważają, że nie moż-
na wierszy księży oddzielać od ich 
teologicznego wyrazu, że są rodza-
jem misji kapłańskiej, inni – prze-
ciwnie – twierdzą, że religijny czy 
metafizyczny kontekst poezji nie 
wiąże się z zawodową pozycją po-
ety, ale immanentnie jest związa-
ny ze światoobrazem, jak zawsze – 
idiosynkratycznym.

Anna Wzorek podziela raczej 
to drugie stanowisko, opierając 
się m.in. na autorytecie ks. Janu-
sza St. Pasierba. Sięgając do poezji 
ks. Franciszka Kameckiego, który 
dotąd nie doczekał się całościo-
wego opracowania, postanowiła 
ją odczytać w różnych perspekty-
wach, niemniej jednak od strony 

– immanentnie w niej zawartych – 
aluzji, obrazów, przytoczeń. Praca 
ma wymiar analityczny, a nie re-
cepcyjny, dlatego zamiast porząd-
ku historycznoliterackiego na plan 
pierwszy wysuwa się interpretacja. 
Jest ona mocno związana z narracją 
krytyczną, autorka nie daje osob-
nego rysu poetyki, nie bada figur 
stylu, nie zatrzymuje się nad po-
szczególnymi rozwiązaniami arty-
stycznymi. Słusznie. W pierwszej 
monografii o twórcy Brata opusz-
czonych ważniejsze są formuły sca-
lające od rozproszonych.

We wstępie czytamy o dylema-
tach związanych z kategorią „po-
ezja kapłańska”, a następnie o za-

łożeniach monografii. Tutaj także 
została skrótowo przedstawiona 
biografia bohatera książki, bardzo 
charakterystyczna dla pokolenia, ja-
kie on reprezentuje. Od religijne-
go domu, ciężkiej pracy aż do se-
minarium i wyboru drogi kapłana. 
Po drodze zaś były różne przygo-
dy ze światem i ciałem. Badaczka 
dyskretnie o tym opowiada, a kie-
dy trzeba oddaje głos poecie. W ten 
sposób podąża za nim, tropi jego 
myśl, stara się ją oddać możliwie 
najwierniej.

W rozdziale Intelektualne dialo-
gi, który otwiera książkę, czytamy, 
że „Franciszek Kamecki w swej po-
ezji dialoguje z intelektualistami, 
wybitnymi postaciami świata lite-
ratury, kultury i sztuki. Takich dys-
kursów jest w jego wierszach na-
prawdę dużo”. Rzeczywiście, są Ber-
gson, Weil, Claudel, Saint-Exupery 
i inni. Ten zwrot w stronę kultu-
ry francuskiej jest zastanawiający. 
Ks. Kamecki będzie przecież tak-
że podejmował dialog z Villonem 
i… egzystencjalistami. Ci ostat-
ni szczególnie są ważni, pokazują 
bowiem próbę zrozumienia przez 
księdza i poetę zarówno heroicznie 
ateistycznego egzystencjalizmu Je-
an-Paul Sartre’a, agnostycyzmu Al-
berta Camusa czy religijnego zaan-
gażowania Simone Weil. Bardzo 
ciekawy jest też dialog z Blaise’em 
Pascalem, a także doktorami Ko-
ścioła – Augustynem, Tomaszem 
z Akwinu i Bernardem z Clairvaux 
detalicznie rozpisany przez Panią 
Profesor Annę Wzorek. Pojawią się 
i inni: Kopernik, Einstein, Heraklit, 
św. Franciszek. Stają się oni dla po-
ety osobami pozwalającymi zrozu-
mieć człowieka i świat, dobro i zło, 
pewność i niepewność losu, natu-
ry, prawa. Autorka nie przedstawia 

tych dialogów w porządku historycz-
nym (np. od św. Augustyna do eg-
zystencjalistów), ale tak, jak ujaw-
niają się one w liryce ks. Kamec-
kiego, tzn. przygodnie. Przygodnie 
również pojawią się nawiązania in-
tertekstualne do dzieł literackich 
Szekspira, Dantego czy Cervan-
tesa. Badaczka napisała: „Franci-
szek Kamecki lubi dialogi tekstów 
i dobrze sobie z nimi radzi”. Do-
dajmy zatem, że obecność dialogu 
ujawnia niedogmatyczność posta-
wy, chęć porozumienia, próbę bli-
skości. Intelektualny dialog odsu-
wa nas od pychy, jest mierzeniem 
się na racje, a nie próbą wywłasz-
czania racji. Dlatego obszerny roz-
dział tej monografii jest tak ciekawy.

Inspiracje biblijne to kolejna część, 
tym razem poświęcona relacji po-
ezji i księgi ksiąg. Zdanie Zdzisła-
wa T. Łączkowskiego: „Poeta naj-
bardziej «świecki» wśród poetów 
w sutannach i najbardziej metafi-
zyczny wśród poetów «świeckich»” 
bardzo trafnie oddaje istotę twór-
czości ks. Kameckiego. A jednak – 
pisze autorka monografii – to „Bi-
blia stanowi podstawową zasadę 
konstrukcyjną kilkunastu utwo-
rów, w wielu tytułach motywy bi-
blijne pełnią bardzo ważną funkcję, 
w jeszcze innych Kamecki nawią-
zuje do stylu biblijnego”. Wiersze 
te to często „liryczne wersje Bi-
blii”, „liryczne życiorysy Chrystu-
sa”. „Kamecki nie tylko parafrazu-
je całe księgi biblijne, ale również 
nasyca swoją poezję motywami bi-
blijnymi, zarówno ze Starego, jak 
i Nowego Testamentu”. Przywołu-
je więc proroków, rozmawia z nimi, 
sięga po styl biblijny, odnajduje 
ważne motywy i zastanawia się nad 
ich uobecniającym trwaniem. Nie-
wątpliwie, ta poezja wyrasta z Bi-
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blii, ale jest nieretoryczna, subtel-
na, właśnie odczarowująca jej na-
turalny patos, czyli „świecka”.

Wiersze ekfrastyczne to rozdział 
poświęcony kontaktom z obrazami, 
sztuką. „Nie są to ekfrazy w klasycz-
nej postaci, lecz utwory ekfrastycz-
ne, zatem modne wśród współcze-
snych twórców” – napisze autorka. 
Cytuje Kazimierza Nowosielskie-
go, że Kamecki jest poetą „wyczu-
lonym na znaki kultury”. Badacz-
ka dokładnie interpretuje poszcze-
gólne wiersze, stara się oddać ich 
sens. Na pytanie dlaczego proboszcz 
z Gruczna, prowincjusz podejmu-
je refleksję nad wielkimi tworami 
sztuki, autorka bardzo przekonują-
co powiada: „Zajmujący nas twórca 
często podkreśla, że jest na tyłach 
świata, jego poezja rodzi się na «ty-
łach świata», nie powinna jednak – 
między innymi ze względu na za-
nurzenie w kulturze – pozostawać 
na tyłach świata”. To bardzo waż-
na odpowiedź na pytanie, dlacze-
go poezja wchodzi w relacje z inny-
mi tworami kultury, nawet jeśli jest 
pisana gdzieś na najdalszych krań-
cach ziemi, z dala od piękna rzeźb 
i obrazów. Właśnie dlatego: żeby 

„nie pozostawać na tyłach świata”.
W rozdziale Liryczno-epicka po-

dróż przez ziemię kociewską i czas 
mamy dwa wątki: przestrzeni i czasu. 
Anna Wzorek umieszcza ks. Fran-
ciszka Kameckiego wśród „poetów 
kociewskich”. Ta sygnatura nie słu-
ży dezawuowaniu twórcy, ale iden-
tyfikuje go z regionem. „Znakiem 
rozpoznawczym poezji Kameckie-
go są obrazy kociewskiej ziemi, ro-
dzinnego Cekcyna, Borów Tuchol-
skich, Gruczna, gdzie przez wiele 
lat nasz autor kierował parafią pw. 
św. Jana Chrzciciela. Najwięcej ta-
kich obrazów znajdziemy w wier-
szach „borowiackich” (w kilku przy-
padkach pisanych gwarą tucholską) 
[…] ”. I jeszcze jeden cytat: „Autor 
chętnie wraca do miejsc, które były 
ważne na różnych etapach życia; 
utrwala Cekcyn, Bory Tucholskie, 
Wejherowo i Pelplin, gdzie upłynę-
ła jego młodość, pierwszą parafię 
w Nowej Cerkwi, Gniew, później-
sze duszpasterzowanie w Bydgosz-
czy, wreszcie probostwo w Grucz-
nie. Można powiedzieć, że całe ży-
cie kapłana-poety toczy się na Po-
morzu, w cieniu Wisły”.

Związanie z regionem jest zwią-
zaniem serdecznym. „Nie opuści-
łem pradoliny Wisły. Zachwyci-
ła mnie. Zagnieździłem się w niej 
jak na tyłach świata […] ” – czy-
tamy u poety. Badaczka zagłębia 
się w poezję i prozę, pisze o remi-
niscencjach, „wzniosłych tęskno-
tach” (by przywołać sformułowa-

nie Przemysława Czaplińskiego), 
sięga do tego rezerwuaru mitogra-
fii osobistej, którego centrum okre-
śla Cekcyn – miejsce poety, podob-
ne do Czarnolasu Kochanowskie-
go czy Yoknapatawpha Faulknera. 

„Przemierzający ziemię pomorską 
podmiot liryczny albo narrator Ka-
meckiego bardzo często zatrzymu-
je się w Cekcynie; opowiada o tym 
cichym zakątku położonym «na ty-
łach tego świata» […], o toczącym 
się w nim cichym życiu, o prosto-
dusznych mieszkańcach”. Podobnie 
będzie z Grucznem, miejscem nie 
rodzinnym, ale przybranym za ro-
dzinne. Te podróże w przestrzeni 
sa także podróżami w czasie.

W opisie poezji ks. Franciszka 
Kameckiego nie mogło zabraknąć 
refleksji nad ciałem. „Podejmowany 
[…] problem obecności ciała w po-
ezji Franciszka Kameckiego jest dla 
historyka literatury dziewiczy, ni-
gdy wcześniej nie był przedmiotem 
eksploracji naukowej”. To prawda. 
Zaznaczyć jednakże wypada, że ka-
tegorie cielesności są trwale zespo-
lone z kategoriami teologicznymi. 
Tak się dzieje w poezji księży Janu-
sza St. Pasierba, Jana Sochonia, Je-
rzego Szymika. Na tym tle rodzi się 
niejednokrotnie konflikt podmio-
tu poznawczego z ciałem i Bogiem. 
Pani Profesor Anna Wzorek nie po-
dejmuje tego wątku. Raczej go de-
talizuje, koncentrując się na mo-
tywach cielesności, obrazach po-
etyckich nóg, oczu, rąk itd. To sfera 
ludzka. Jest także sfera teologicz-
na: „ciało Chrystusa, pojmowane 
dwojako: jako ciało Boga-Człowie-
ka, wzięte z Maryi Panny za spra-
wą Ducha Świętego, oraz ciało mi-
styczne, pierwotnie mające postać 
chleba i wina”. Tę relację: boskie – 
ludzkie, albo: cielesne – mistycz-
ne, autorka opisuje z niezwykłą sta-
rannością, sytuując je w kontekście 
kerygmatycznym (tutaj badacz-
ka zapożycza się u Mariana Ma-
ciejewskiego). Pointa jest nastę-
pująca: „Kamecki używa motywu 
ciała, by przypomnieć zasadnicze 
prawdy wiary, np. o mocy Eucha-
rystii, odkupieńczej ofierze Jezusa 
Chrystusa, zjednoczeniu człowieka 
z Bogiem w komunii świętej. Liry-
ka Kameckiego jest poezją kapła-
na-poety […] ”.

Skoro tak, warto zapytać o to, jak 
kapłaństwo uobecnia się w poezji. 
Temu zagadnieniu poświęcony zo-
stał rozdział Wiersze o kapłaństwie. 
Autorka konfrontuje poezję Kamec-
kiego z inną: księży Jana Twardow-
skiego, Bonifacego Miązka, Janusza 
St. Pasierba czy Janusza Ihnatowi-
cza. Anna Wzorek powiada: „ist-
nieje wiele wierszy o kapłaństwie”, 

i zaznacza, ze w dorobku ks. Ka-
meckiego „jest ich stosunkowo 
niewiele. Nasz autor rzadko dzie-
li się z czytelnikiem refleksją o ka-
płaństwie, w tym względzie jest po-
wściągliwy, chociaż – podobnie jak 
u Pasierba czy Ihnatowicza – jego 
wiersze podszyte są religią, deka-
logiem, intuicyjnie wyczuwamy, 
że wyszły spod pióra kapłana”. Po-
doba mi się metafora kapłana jako 

„kawalera”, „dozorcy nieba” i „ry-
baka”. Pierwsza i druga są świec-
kie, trzecia teologiczna.

Książkę zamyka rozdział poświę-
cony zbiorkowi Usiądź obok, czyli 
prozie poetyckiej. Piotr Lorkowski 
nazywa ją „zwięzłymi raportami 
o stanie współczesności”, autorka 
monografii dodaje, że „ulirycz-
niona, skondensowana, lapidarna 
w formie proza księdza-poety po-
dejmuje również temat współcze-
snego człowieka i jego kondycji psy-
chicznej”. I w puencie cytuje Lor-
kowskiego, że poetyckie prozy ks. 
Franciszka Kameckiego, „otwie-
rając naszą wyobraźnię, skutecz-
nie nas przygotowują na tajemni-
ce wierszy”. Bardzo mnie te słowa 
przekonują.

W Zakończeniu swojej książki 
Anna Wzorek napisała: „Podmiot 
Kameckiego, przypominając zda-
nie Norwida o niezniszczalności 
poezji i dobroci, używa przysłów-
ka «podobno», by zademonstrować 
dystans wobec powyższego zdania. 
W takim kontekście nasuwa się py-
tanie o los poezji Franciszka Ka-
meckiego; czy okaże się ona trwa-
łym elementem kultury? Wydaje się, 
że tak. Kameckiego «słowa na pu-
styni», by nawiązać do tytułu an-
tologii Miązka, w której zadebiu-
tował cekcyński poeta, z pewno-
ścią zasługują na miejsce w kano-
nie polskiej literatury”. Chciałbym 
wierzyć, że tak będzie, ponieważ 
ta liryka na to zasługuje.

Cieszę się, że mogłem przeczytać 
tę monografię. Przywraca ona bada-
czom poetę sytuującego się – jak sam 
mówi lekko ironicznie, a lekko po-
ważnie – „na tyłach świata”. Warto 
do tej liryki sięgać, wydać ją w po-
rządnym wyborze z porządnym kry-
tycznym wstępem, odsiewając czasem 
niepotrzebne plewy. A z pewnością 
warto ją komentować. Pogratulować 
należy Annie Wzorek, że zechciała 
nam pokazać poetę w tak pięknym 
oświetleniu.                                   

-

-
-



64

siążkę Hałda. O śląskiej wyobraźni sym-
bolicznej otwierają (zamieszczone jako 

motto) słowa Małgorzaty Baranowskiej 
na temat znaczenia wyobraźni w wymia-
rze psychologicznym, antropologicznym, 
ale przede wszystkim twórczym. Cytat koń-
czy zdanie: „W końcu dla człowieka pytania 
sformułowane wobec tego zjawiska są pyta-
niami o samego siebie”. Katarzyna Niespo-
rek nazywa hałdę „ikoną Śląska”, sytuując 
ją w wyobraźni (a może pamięci lub świa-
domości?) zbiorowej związanej z regionem 

– w „śląskiej wyobraźni symbolicznej”. Jed-
nak zauważając, że typowe dla przemysło-
wego terenu usypisko bywa „miejscem au-
tobiograficznym”, a nawet domem, badacz-
ka zwraca także uwagę na rolę hałdy w od-
niesieniu do jednostkowych doświadczeń. 
Ze wstępnych ustaleń wynikają dalsze dwo-
iste dookreślenia – hałda to doznanie ma-
terialności przemysłowego regionu, prze-
strzeń doświadczana, forma, kształt, wy-
sypisko, śmietnik, ale także swego rodzaju 
wyobrażenie – wspomnienie, „stan umy-
słu”, mit, symbol. Julian Przyboś w szkicu 
zamieszczonym w Zapiskach bez daty eks-
ponując różnice między miejscem realnym, 
geograficznie określonym, funkcjonującym 
w określonym krajobrazie, a jego literackim 
odpowiednikiem, pisał o „miejscu na Zie-
mi i miejscu w poemacie”. W podobny spo-
sób można by ująć skomplikowany status 
hałd analizowanych przez literaturoznaw-
czynię – są zarówno „miejscem na Ziemi”, 
jak i „miejscem w poemacie”. Konkretny 
element ukształtowania krajobrazu w li-
teraturze okazuje się tworem bardzo zróż-
nicowanym, powiązanym z indywidual-
nymi idiomami twórczymi, uzależnionym 
od wrażliwości i wyobraźni topograficznej 
poszczególnych autorów. Katarzyna Nie-
sporek zwraca uwagę przede wszystkim 
na ten drugi wymiar – na „miejsce w po-
emacie”, związane ze „śląską wyobraźnią 
symboliczną”. Interesuje ją hałda przed-
stawiona w poezji i przypisywane jej zna-
czenia. Równocześnie jednak w przedsta-
wionych interpretacjach niezwykle ważne 

okazują się pytania, o których wspominała 
Małgorzata Baranowska: o człowieka, arty-
stę, siebie. Badaczka wyjaśniając cel swojej 
pracy, zauważa, że: „Zobaczyć Śląsk i czło-
wieka zamkniętego w przemysłowym krajo-
brazie właśnie przez pryzmat jego najoczy-
wistszej ikony – to zderzyć się z niezwykle 
ważnymi pytaniami o istnienie i jego war-
tość” (s. 9). Przede wszystkim motyw hał-
dy skłania do skierowania uwagi „w głąb”. 
W pierwszej mierze jest to spojrzenie na zie-
mię, gdyż śląskie usypiska powstają z tego, 
co wydobyte z wnętrza, z czeluści. Stąd 
istotne są pytania o genius loci. Ale także 
stwierdzenie o skierowaniu uwagi „w głąb” 
należy „podwoić” – poetycka refleksja nad 
górami z żużlu prowadzi zazwyczaj (a cza-
sami nawet przede wszystkim) w mniej do-
słowne głębiny (tożsamości, ludzkiej kon-
dycji). Katarzyna Niesporek nie odpowia-
da wprost, jakie jest miejsce specyficznych 
dla przemysłowego regionu wzniesień dla 
tych, którzy o nie pytają, lecz czyni to nie-
jako pośrednio – poprzez szkice o cha-
rakterze interpretacyjnym, zagłębiając się 
w teksty, skrupulatnie wyjaśniając sensy, 
wskazując „klucze” do wyobraźni poszcze-
gólnych artystów. Właściwie są to rozbudo-
wane studia przypadków – analizy tytuło-
wego motywu w twórczości Emila Zega-
dłowicza, Włodzimierza Żelechowskiego, 
Wilhelma Szewczyka, Bolesława Lubo-
sza, Tadeusza Kijonki, Stanisława Kraw-
czyka. Istotny jest tu zarówno wybór auto-
rów, jak i dobór tekstów. Wyłania się na tej 
podstawie pewien projekt historycznolite-
racki poezji o Śląsku w minionym stuleciu, 
tworzonej przez tak bardzo różnych auto-
rów o odmiennych doświadczeniach bio-
graficznych i statusie w kanonie literackim. 
Autorka sygnalizuje, że poza wymieniony-
mi twórcami motyw ten podejmowali tak-
że inni – „poeci wybitni i minorum gentium, 
klasycy dwudziestowiecznej liryki i ama-
torzy” (s. 9). Swoje rozważania Katarzyna 
Niesporek koncentruje jednak na przed-
stawicielach pierwszego i drugiego poko-
lenia twórców „literatury polskiej na Gór-

nym Śląsku po roku 1922”, kierując się za-
pewne znaczeniem tej formacji i historycz-
noliterackim charakterem pracy. Ale także 
można w książce Hałda. O śląskiej wyobraź-
ni symbolicznej dostrzec intencję antologij-
ną – zarysowany bowiem tu został tema-
tyczny zbiór utworów o śląskim genius loci. 
Poszczególne szkice, mimo dużej autono-
mii, układają się w spójną opowieść o ślą-
skim fenomenie, rozwijającą się zarówno 
w porządku chronologicznym (obejmują-
cym generalnie XX wiek, sięgającym do po-
czątków naszego stulecia), jak i problemo-
wym. Interpretacje oddają historię stopnio-
wego dostrzegania hałdy i odkrywania jej 
dla kultury: od porażenia „ponurymi gó-
rami z żużli” po estetyzację „nędznych pa-
górków”, od doświadczenia biograficznego, 
sensualnego po interioryzację hałdy, prze-
niesienie jej w obszar wyobraźni, od mi-
tobiografii po sakralizację, od spojrzenia 
w głąb ziemi po epifanijne wznoszenie się 
na szczyt. Za jeden z najbardziej wymow-
nych obrazów śląskiego zwału uznała ba-
daczka Wiersz z bruku Wilhelma Szewczy-
ka, w którym hałda staje się wręcz synoni-
mem artystycznej kreacji: „Dawniej z hałdy 
miałkiej jak dymek/wzniosłem pałac, gdzie 
kucharz/gotował wonną potrawę/dla mo-
jego głodnego brzuszka”. W obrazie pracy 
poety w słowach kruchych, sypkich, jak 
skały z których usypana została hałda, nie 
ma jednak patosu, lecz pojawia się autoiro-
nia i żart, a industrialny wytwór pozwala 
zobaczyć rzeczy „na początku nawet nie-
pomyślane, nadrealne” (s. 147).

Lektura monografii autorstwa Katarzy-
ny Niesporek przekonuje, że w dziejach 
hałdy w „śląskiej wyobraźni symbolicznej” 
były zarówno momenty kulminacyjne, jak 
i dramatyczne przewartościowania, nega-
cja i wyparcie, dążenie do ukrycia szpe-
cących krajobraz gór z żużlu zderzały się 
z silną recepcją aprobatywną, próbą usen-
sownienia oraz uwznioślenia. Artystycz-
ne kreacje hałdy są dzięki temu także stu-
dium na temat tożsamości, poczucia nie-
zadomowienia lub zadomowienia w prze-

niewzruszone
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strzeni regionu – a zatem (nawiązując raz 
jeszcze do słów umieszczonych jako mot-
to) – pytaniem o człowieka wobec miej-
sca/o przestrzenne uwarunkowania toż-
samości. Niezwykle znaczące wydaje się 
jednak wyjście poza krąg poezji związanej 
z regionem, które czyni Katarzyna Niespo-
rek w zakończeniu swojej książki. Rozpra-
wę o hałdzie zamyka interpretacja interesu-
jącego utworu emigracyjnego poety – An-
drzeja Buszy o zawaleniu się „czarnej góry” 
w walijskim miasteczku Aberfan w 1966 
roku. Obraz tragedii sprzed lat, która wy-
darzyła się w miejscu tak bardzo odległym 
staje się swego rodzaju dopowiedzeniem, 
uzupełnieniem obszarów słabiej obecnych 
w „śląskiej wyobraźni symbolicznej”. Wraz 
z tym apokaliptycznym obrazem w książ-
ce pojawia się myśl o ponadlokalnym, uni-
wersalnym wymiarze analizowanego moty-
wu, ale również o niebezpieczeństwach, lę-
kach związanych z życiem u podnóża „gór 
z żużlu”. Mogą mieć one wymiar dosłowny, 
wynikający z realnego zagrożenia, ze świa-
domości szkodliwości poprzemysłowych 
wysypisk dla środowiska i ludzi, sytuują-
cej rozważania w kontekstach ekologicz-
nych. Ale może to być również niepokój 
o innym charakterze, na przykład estetycz-
nym. Ponownie nasuwa mi się w tym mo-
mencie na myśl, tak mocno eksponowany 
przez Juliana Przybosia (zwłaszcza, gdy wła-
sne wrażenia z wędrówki alpejskiej porów-
nywał z obrazami z poematu W Szwajcarii 
Juliusza Słowackiego), rozdźwięk między 

„miejscem na Ziemi i miejscem w poema-
cie”. Poeta w szkicu zatytułowanym W błę-
kitu krainie (zamieszczonym w pierwszym 
tomie zbioru Linia i gwar) domagał się nie 
tyle realizmu w przedstawianiu miejsca, ile 
zwracając uwagę na obcą mu romantycz-
no-nastrojową konwencję, stawiał pytanie 
właśnie o wyobraźnię artysty przemieniającą 
i stwarzającą krajobrazy literackie, o wyjąt-
kowość indywidualnego widzenia, którego 
nie sposób weryfikować, zestawiać z wła-
snym. Podobnie hałdy Szewczyka, Lubo-
sza czy Krawczyka stały się elementem ich 

„światów poetyckich”, w których czytelnik 
może się odnaleźć lub nie. Autorka książ-
ki Hałda. O śląskiej wyobraźni symbolicznej 
badawczo penetruje zarysowane obszary 
w tej publikacji, ale także jako współredak-
torka trzech tomów opublikowanych w se-
rii „Światy Poetyckie”. Katarzyna Niesporek 
wspólnie z Marianem Kisielem przygoto-
wała Światy poetyckie Wilhelma Szewczy-
ka (2016), Światy poetyckie Bolesława Lu-
bosza (2018), Światy poetyckie księdza Jerze-
go Szymika (2018 – trzecim współredakto-
rem jest Tadeusz Sierny), a obecnie pracuje 
nad tomem Światy poetyckie Jerzego Lucja-
na Woźniaka.

W tym sensie rozprawa Katarzyny Nie-
sporek jest w istocie studium na temat „ślą-
skiej wyobraźni symbolicznej”, ale i zarazem 
otwarciem szerszej problematyki, zachętą 
do dalszych badań i poszukiwań wykra-
czających poza materię poetycką i kwe-
stie literackiego regionalizmu. Kontynu-

ując badania zapoczątkowane w tej pra-
cy, można by przeanalizować i porównać 
motyw hałdy w reportażach, eseistyce czy 
prozie, a może jeszcze bardziej – w foto-
grafii (albo szerzej – ikonografii). Nasuwa-
ją się na myśl pytania o fenomen przemy-
słowego krajobrazu w kontekście rozwa-
żań na temat natury i kultury (koncepcji 

„kulturynatury”?), przemian charakteru 
regionu (przemysłowego, postindustrial-
nego), kuszące wydaje się uwzględnienie 
perspektywy ekologicznej, wykorzysta-
nie narzędzi ekokrytyki, i tym podobne. 
Książka może stać się impulsem do od-
nowionego spojrzenia na to, co wydaje 
się tak dobrze znane, że przestało być wi-
doczne, co jest konkretem, ale i pulsują-
cym wieloma sensami symbolem.

Podczas lektury monografii autorstwa 
Katarzyny Niesporek ciekawe wydały mi się 
porównania hałd do gór, motywowane fi-
zycznym podobieństwem, ale i regionalną 
tradycją. Usypane przez człowieka wznie-
sienia często nazywano „górami”, a nawet 

„Alpami” (na „Alpach” na pograniczu Bo-
gucic i Wełnowca upłynęło dzieciństwo Je-
rzego Kukuczki). W rozprawie o hałdzie 
metaforyki górskiej jest naprawdę dużo. 
W związku z tym nasuwa się na myśl ana-
logia do znanej rozprawy Jacka Woźnia-
kowskiego Góry niewzruszone. O różnych 
wyobrażeniach przyrody w dziejach nowo-
żytnej kultury europejskiej (wydanej po raz 
pierwszy w 1974 roku, wznawianej w latach 
1995, 2011). Hałdy, podobnie jak krajobraz 
górski, były przez długi czas niedostrzega-
ne bądź interpretowane niezbyt przychyl-
nie, odsuwane na dalszy plan. Ale wzgórza 
usypane ze „skał płonnych”, tak jak szczy-
ty, w końcu „eksplodowały” szeregiem ar-
tystycznych kreacji, zajęły ważne miejsce 
w kulturze. Historyk sztuki poprzez ana-
lizę malarstwa, ale także utworów literac-
kich, rozpraw filozoficznych, traktatów es-
tetycznych i wielu innych tekstów kultury 
zarysowuje typologię relacji z górami, wy-
różniając postawę klasyczną (antropocen-
tryczną), entuzjastyczną (teocentryczną), 
sentymentalną (egocentryczną) i roman-
tyczną (naturocentryczną). Z interpretacji 
poszczególnych poetyckich obrazów hałdy 
przedstawionych w monografii autorstwa 
Katarzyny Niesporek wyłaniają się również 
różne postawy (wyparcia i negacji, akcep-
tacji, afirmacji, idealizacji), a właściwie ty-
pologia regionalnych projektów tożsamo-
ściowych i artystycznych (np. „poeta ziemi”, 

„bard hałd”, hałdziarski sensualista i meta-
fizyk). Przede wszystkim jednak podobny 
wydaje się wymiar nostalgiczno-melancho-
lijny obu rozpraw. Jacek Woźniakowski po-
kazuje przemiany relacji człowieka wobec 
gór, które prowadzą do przełomu roman-
tycznego. Mieczysław Porębski (w recenzji 
Gór niewzruszonych… opublikowanej na ła-
mach „Tygodnika Powszechnego” 1996, nr 
26) podkreśla, że historyk sztuki zatrzymu-
je się tuż przed początkiem ery odkrywców 
i zdobywców, gdy szczyty poznawano, ale 
i „ujarzmiano”, „cywilizowano”. Zdaniem 

tego czytelnika, koncepcja „gór niewzruszo-
nych” Jacka Woźniakowskiego jest nazna-
czona „nutą elegijnej nostalgii” za górami, 
których już nie ma, których nie udało się 
ochronić, ocalić. Rozważania na temat hałd 
w „śląskiej wyobraźni symbolicznej” zosta-
ły ujęte w pewną klamrę. Rozpoczynają się 
obrazem „Śląska bez hałd”, który odnaleźć 
można w utworach Emila Zegadłowicza. 
Poeta „urzeczony pięknem beskidzkiego, 
górskiego krajobrazu swojej małej ojczyzny, 
na Śląsku nie dostrzega zwałów podobnych 
kształtem do gór, nie docenia ich w żadnej 
z fraz Pieśni o Śląsku”, choć wychwala „zie-
mię, z której hałdy zostały usypane” (s. 10–
11). W wierszach Wilhelma Szewczyka, Bo-
lesława Lubosza czy Stanisława Krawczy-
ka usypisk ze skał płonnych już nie braku-
je. Interpretacja Smuty Tadeusza Kijonki, 
w której wspominany jest czas „pełznących 
hałd” i pada pytanie „Duchy wzgórz, wód 
i dolin, gdzie Śląsk wieków błogich”, skła-
nia jednak do refleksji na temat hałd jako 

„gór utraconych” (s. 234–235). Po lekturze 
przedstawionych w rozprawie interpretacji 
utworów poetów związanych z regionem 
(wzmocnionych jeszcze apokaliptycznym 
przedstawieniem walijskiej hałdy przez 
artystę osiadłego w Kanadzie), trudno nie 
pomyśleć ponownie o „Śląsku bez hałd” – 
o pustych miejscach po nich. Charakte-
rystyczne poprzemysłowe wysypiska co-
raz częściej są przecież niwelowane, rekul-
tywowane, jest ich coraz mniej w pejza-
żu. Hałdy wydają się także słabiej obecne, 
lub wręcz w ogóle nieobecne, w utworach 
najnowszych, w twórczości przedstawicieli 
młodszych pokoleń. Usypane ze skał płon-
nych góry wymykają się chyba coraz bar-
dziej „śląskiej wyobraźni symbolicznej”? 
Wobec zanikania analizowanej formy kra-
jobrazowej w rzeczywistości i sztuce, w od-
krywczej monografii Katarzyny Niesporek 
usłyszeć można nutę elegijną – pragnienie 
dokumentacji (może także ocalenia) tego 

„miejsca na Ziemi i w poemacie”. W pew-
nym stopniu dostrzegam tu zatem zarys 
koncepcji „hałd niewzruszonych” – re-
fleksja została doprowadzona (podobnie 
jak w rozprawie historyka sztuki o górach) 
do istotnego, być może przełomowego mo-
mentu. Dodatkowo dyskretnie elegijny wy-
miar książki wzmacniają dołączone do niej 
reprodukcje drzeworytów Pawła Stellera. 
Przypomnienie dzieł właśnie tego artysty 
dobrze współgra z koncepcją pracy. Grafik 
tworzył w podobnym czasie, jak uwzględ-
nieni w książce Katarzyny Niesporek poeci, 
obdarzony wyobraźnią i wrażliwością to-
pograficzną, również kierował swój wzrok 
na śląski krajobraz i „w głąb ziemi”, a portre-
tując mieszkańców, stawiał pytania o czło-
wieka w tym miejscu.

-

-
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Ewa Bartos jest autorką czterech monografii na-
ukowych poświęconych m.in. pisarstwu Emi-

la Zegadłowicza, Stanisława Dygata, Zbigniewa 
Nienackiego czy – mówiąc ogólnie – literaturze 

„elitarnej” i „popularnej”. Jej dotychczasowe prace 
(w tym również kilka redagowanych) udowodni-
ły, że jest badaczką o szerokich horyzontach po-
znawczych, niezwykle wszechstronną, wnikliwą 
i chętnie mierzącą się z różnymi wyzwaniami li-
teratury współczesnej. W planie zainteresowań 
Ewy Bartos należy dostrzec także aktywność re-
cenzencką, wypowiadanie się na temat najnow-
szych publikacji, śledzenie bieżącego życia literac-
kiego, w tym zwłaszcza przywiązanie do tema-
tyki śląskiej. Stała współpraca z miesięcznikiem 

„Śląsk” jest tego najlepszym przykładem. Dlate-
go z uznaniem należy przyjąć fakt, że w jej hory-
zoncie badawczym znalazła się również refleksja 
nad twórczością poetów związanych z Górnym 
Śląskiem. Zajmowanie się twórczością pisarzy 
związanych z regionem jest jedną z powinności 
historyka literatury i dowodem jego naukowej 
i społecznej dojrzałości.

Monografia Miejsca (w) wyobraźni. Stu-
dia i szkice o poetach z Górnego Śląska 
jest rozległym spojrzeniem na dorobek twórczy 
bodaj najważniejszych poetów dwudziestowiecz-
nych związanych z Górnym Śląskiem bądź wywo-
dzących się stąd. Ewa Bartos prowadzi nas kolej-
no od wierszy Wilhelma Szewczyka po utwory 
ks. Jerzego Szymika. Nie chodzi jej jednak o bu-
dowanie panoramy czy syntezy, ale o rysowanie 
przekroju, pokazywanie różnorodności, tropie-
nie wyjątkowości i oryginalności. Klucz geogra-
ficzny nie jest przy tym jedynym wyróżnikiem 
tego zestawienia. Równie ważne, a może nawet 
ważniejsze, okazuje się śledzenie przestrzeni 
wyobraźni poetyckiej autorów, opisywanie ich 
źródeł i zwerbalizowanych postaci, badanie śla-
dów i form, jawnego i ukrytego, szukanie sensów 
i odniesień. Ta problemowa podwójność miej-
sca i wyobraźni decyduje o atrakcyjności ujęcia, 

bogactwie myślowym, różnorodności odczytań.
W najbardziej ogólnym ujęciu układ proble-

mowy monografii Ewy Bartos obejmuje trzy za-
gadnienia: związek z ziemią i naturą, sferę przeżyć 
religijnych i poszukiwań metafizycznych oraz re-
fleksję nad słowem poetyckim. Ta pierwsza kwe-
stia najsilniej wyraża się w twórczości poetów 
starszych pokoleń, zwłaszcza Wilhelma Szew-
czyka i Bolesława Lubosza. Szewczyka autorka 
nazywa wprost „poetą ziemi”, analizuje wier-
sze podejmujące tę tematykę, śledzi w nich to, 
co rdzennie śląskie i to, co uniwersalne. W tym 
złożeniu perspektyw kryje się chyba najwięk-
sza siła poezji Szewczyka. Niesłychanie złożona, 
różnorodna motywicznie, bogata kontekstowo 
jest też „alchemia ziemi” Bolesława Lubosza. Ba-
daczka wnikliwie pokazuje, jak w tej poezji sca-
lona zostaje historia i mistyka ziemi, heimat 
i wszechświat, jak współgra przyroda ożywio-
na i nieożywiona, jak uzupełniają się i przeni-
kają motywy (m.in. domu, zieleni, hałdy, węgla, 
kamienia), jak wyraża się Eliadowski czas zie-
mi. Z utworów obu poetów wywodzi i śląską re-
alność, i śląską mistykę ziemi.

Podobnie rozległym studium jest też analiza 
poematu Pod Akropolem Tadeusza Kijonki, 
utworu wyjątkowo ważnego, lecz chyba niedo-
cenianego, w którym łączą się różne porządki – 
śląski i grecki, lokalny i uniwersalny, pierwot-
ny i kulturowy. Rację ma Ewa Bartos, gdy pisze: 

„Nie ma lepszego sposobu na pokazanie warto-
ści miejsca niż umieszczenie bohatera poza nim”. 
W skomplikowanej strukturze poematu lustro 
Aten pozwala lepiej dostrzec „miejsce urodze-
nia”, Śląsk i wszystko, co z nim związane. W jesz-
cze innej odsłonie związek z ziemią powraca 
w szkicu o twórczości Jerzego Lucjana Woźnia-
ka. Natura w jego wierszach staje się miejscem 
doświadczania świata, Bachelardowskim „do-
mem onirycznym”, przestrzenią sakralizowaną, 
symbolem odnowienia. Z kolei doświadczenie 
niezakorzenienia opisane zostało w szkicu po-

święconym wierszom Edwarda Zymana, które-
go twórczość rozpoczęta przed laty w kraju, roz-
wija się dzisiaj w realiach kanadyjskich. Autor-
ka bardzo trafnie przedstawiła poszukiwania 
własnego miejsca w świecie, jakie da się odna-
leźć zarówno w jego bliskich poetyce nowofalo-
wej utworach „krajowych”, jak i w tekstach „wy-
gnańczych” z późniejszych zbiorów.

Obecne w liryce Tadeusza Kijonki „doświad-
czenie sacrum” kieruje też badaczkę w stronę 
przestrzeni metafizycznej. To – jak się okazuje 

– kolejny, niezwykle szeroki krąg zainteresowań 
poetów. Od przeżyć religijnych i lirycznych dia-
logów z Bogiem w wierszach Kijonki, ewangeli-
zacyjnego rozumienia poezji („W–cielanie S/sło-
wa”), wyrażania Boga i nauczania wiary w utwo-
rach ks. Jerzego Szymika, po epifanie i metafi-
zyczne błyski w lirycznych formach Andrzeja 
Szuby. To bardzo złożony i jednocześnie ogrom-
nie różnorodny zapis doświadczeń i poszukiwań, 
wspierany światopoglądem religijnym i złączony 
także z odniesieniami do form istnienia natury 
oraz z pytaniami egzystencjalnymi.

Trzecim wreszcie „miejscem (w) wyobraź-
ni” górnośląskich poetów jest tajemnica słowa, 
przestrzeń narodzin wiersza. Refleksja metali-
teracka jako ważna część każdej dojrzałej twór-
czości powraca w poezji większości autorów, ale 
szczególnie widoczne jest to w wierszach Feliksa 
Netza, Tadeusza Sławka czy Andrzeja Szuby. Wa-
lory kreacyjne słowa, jego zdolność „tworzenia 
świata” i etyczne powinności omówione zosta-
ły w szkicu o poezji jako „języku ostatniej szan-
sy” w ujęciu Feliksa Netza. Za bardzo interesu-
jące uważam też studia o poetyckiej kosmogonii 
Tadeusza Sławka i poszukiwaniach językowych 
(i metafizycznych) Andrzeja Szuby. Interpretacja 
wiersza Sławka pt. Narodziny oraz lapidarnych 
form Szuby dowodzi znakomitych umiejętności 
warsztatowych autorki, szerokiej wiedzy litera-
turoznawczej, obejmującej również „klasyków” 
postmodernizmu. W tej perspektywie postrze-
gam także szkic o poezji Stanisława Krawczyka, 
w którym do wypracowanych już i potwierdzo-
nych opinii o tej twórczości (m.in. jej wielosty-
lowości i „nieustawności”) badaczka dokłada też 
własną tezę ujętą w formule „poeta nieustający”.

Monografia Ewy Bartos przynosi wiele korzy-
ści poznawczych. Sproblematyzowane i uporząd-
kowane studia i szkice dają wgląd w szczególnie 
istotne wymiary twórczości autorów z Górne-
go Śląska. Ta metryczka regionalna, ważna jako 
świadectwo kulturowego i tożsamościowego za-
korzenienia, ma równocześnie swój kontrapunkt 
w postaci artystycznej uniwersalności. W „re-
gionalnym” bowiem przegląda się to, co „uni-
wersalne”, w małym odbija się wielkie, w poje-
dynczym – zbiorowe. Miejsca (w) wyobraź-
ni. Studia i szkice o poetach z Górnego 
Śląska to studium, które w sposób oryginalny, 
twórczy i kompetentny poszerza naukowy opis 
ważnego problemu badawczego.                       

-
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wiersza

anusz Pasterski to krytyk i uczony, którego 
czytam od lat i podziwiam konsekwencję jego 

drogi naukowej. Jest autorem ważnych monogra-
fii, przede wszystkim jednak autorytetem w za-
kresie literatury emigracyjnej. W gronie kilku 
zaledwie badaczy współtworzy polską refleksję 
nad poezją w Kanadzie, a jego szkice są nie tylko 
uważne, ale w ogóle stanowią podstawę do dal-
szych badań. Jakimś niezrozumiałym zaniedba-
niem było pozostawienie ich w rozproszeniu, jak-
by badacz nie miał do nich klucza, bądź nie był 
przekonany do ich wartości. Dlatego bardzo do-
brze się stało, że zostały włożone do Świata wier-
sza, choć nie wypełniają go w stopniu pełnym.

Świat wiersza jest zbiorem szkiców – jak czy-
tamy w podtytule – „o polskiej poezji (nie tylko) 
współczesnej”. Owa „nie-współczesność” to zwrot 
w stronę dwudziestolecia międzywojennego Je-
rzego Lieberta, II wojny światowej i emigracji 
Stanisława Młodożeńca oraz Stefana Borsukie-
wicza, a następnie przemarsz już w stronę tego, 
co nazywamy „teraźniejszością”. Pytanie: czym 
jest „współczesność” zostawmy na marginesie, 
sam badacz odnosi się do niego z dystansem. 
Napisał: „Poezję współczesną opisywać można 
na wiele sposobów, także przez różnorodność, 
wielość, odmienność”. A w innym miejscu: „świat 
wiersza współczesnego jest także jeszcze jednym 
potwierdzeniem autonomii autorskich wizji rze-
czywistości, kreacyjnej roli wyobraźni, dążności 
do uchwycenia niewyrażalnego”.

W krótkim słowie wstępnym zostało powie-
dziane tyle, ile należy. Czytamy, że w zbiorze 
szkiców „ścierają się” trzy „istotne wątki: histo-
rycznoliteracki, motywiczny oraz egzystencjal-
ny”. Dopowiedzmy: także krajowy i emigracyj-
ny. Autora zasadniczo interesuje „emigracyjność” 
jako topoi, egzystencjalny wybór i doświadczenie 
miejsca. Naturalnie, również jako miejsce w po-
rządku historycznoliterackim, ponieważ to wła-
śnie historia literatury przesiewa, ocala lub zsy-
ła w niebyt. Dla historyka literatury, jakim jest 
Janusz Pasterski, to sprawy niebywale istotne.

Wyrósł on wszak z solidnej szkoły historycz-
noliterackiej, gdzie refleksję nad faktem literac-
kim zaczynało się od poznania źródła, a nie – jak 
dzisiaj – od surfowania po Internecie. Historycz-
noliteracki konkret stawał się podstawą analizy, 
a więc drogą do zrozumienia sensu tworzenia 
i światopoglądu poezji. To, co tworzyło źródło, 
było warunkiem sine qua non późniejszej pro-
cedury analitycznej. Tak uczyli strukturaliści, 
dla których system był możliwy dopiero po roz-
poznaniu elementów struktury.

Bohaterami Świata wiersza są poeci częścio-
wo zapomniani, a częściowo nieznani. Ten ro-
dzaj lektury odpominającej jest mi bliski. Postu-
lat Pouleta, by rozumienie poezji łączyć z lektu-
rą wielokrotną, zdaje się przyświecać również Ja-
nuszowi Pasterskiemu. Poulet pisał: „Rozumieć, 
to znaczy czytać, a czytać, to czytać wielokrotnie, 
czy w szczególności, przy lekturze innej książ-
ki, odbierać doznania, których poprzednia nam 
nie przekazała wystarczająco. Podobnie jak po-
wstał czas odnaleziony, istnieje lektura odnowio-
na, doświadczenie przeżyte na nowo, zrozumie-
nie skorygowane, a krytycznym aktem par excel-
lance jest taki, który w całości pisarskiego dzieła 
na nowo czytanego, pozwala nam retrospektyw-
nie stwierdzać powtórzenia o czymś świadczące 
i charakterystyczne obsesje”.

Mamy więc w zbiorze Świat wiersza czyta-
nie wielokrotne, to znaczy powracające, empa-
tyczne, rozumiejące. Uczony pyta o różne rzeczy, 
bo poetów trzeba pytać o różne rzeczy. Raz go 
interesuje Kanada Śmiei (bo poeta ciągle wraca 
do Śląska, więc jaka jest jego Kanada), innym 
razem pogranicze Szubera (bo poeta jest raczej 
głosicielem jednej wysokiej kultury), ironia Bu-
szy (bo poeta jest stale uśmiechnięty), antyk Da-
rowskiego (tak przecież awangardowego w kroju 
wiersza). Chciałoby się rzec, że Janusza Paster-
skiego interesują sprzeczności. Po Heglu, feno-
menologach i egzystencjalistach. Czym jest jed-
nak to, co łączy?

Autor zbioru nie odpowiada wprost, ale przez 

wybór poetów i wierszy. Trzeba zobaczyć, że w Świe-
cie wiersza nie mówią tylko poeci, ale także ich 
pojedyncze utwory. Mówią głosem interpretato-
ra. A ten się nie spieszy i niespiesznie przywo-
łuje historycznoliteracki konkret, aby mógł roz-
błysnąć w którejś fazie interpretacyjnej elocutio. 
Kiedy widzimy jak wielki jest obszar zaintere-
sowań badacza (od autotematyzmu do poety-
ki doświadczenia), to ten „nie-pośpiech” zaczy-
na nas zastanawiać. Gdzie interpretacja zmie-
nia się w opis, a gdzie opis ucieka w stronę drą-
żenia szczególnych sensów?

Szczególnie istotne dla mnie są analizy po-
święcone polskiej poezji na obczyźnie, szcze-
gólnie w jej kanadyjskiej optyce. Janusz Pa-
sterski analizuje tutaj twórczość m.in. Floriana 
Śmiei, Bogdana Czaykowskiego, Andrzeja Bu-
szy, Edwarda Zymana, Romana Sabo. To są bar-
dzo ważne szkice, ponieważ inaczej stratyfikują 

„Polish-Canadian Poets” (jak ich nazwał Śmieja) 
w ogólnej hierarchii twórców wielojęzycznej Ka-
nady. Sądzę, że te szkice będą podstawą szczegó-
łowych analiz innych.

Dobrze się stało, że pośród emigrantów zna-
leźli się także poeci krajowi, zwłaszcza Ludmi-
ła Marjańska, której obecność w polskiej świa-
domości literackiej jest niedostateczna, a także 
Stanisława Kopiec, o której już chyba mało kto 
pamięta. Janusz Pasterski czyta nie tylko uważ-
nie, ale czyta także bez uprzedzeń. Poezja nie jest 
usankcjonowanym przez historię literatury by-
tem. Poezja jest – jakby powiedział Martin He-
idegger – „stanowieniem w słowie”, a więc wy-
rasta z mowy, dąży do rozmowy, mówi inny-
mi niż filozofia słowami, ale zawsze jest „myślą”. 
W tym rozumieniu nie ma znaczenia czy Stani-
sława Kopiec jest mniej znana niż Janusz Szuber, 
a Stefan Borsukiewicz niż Julian Tuwim. „Stano-
wiąc w słowie”, wchodzą w ten sam „świat wier 
sza”, który jest „ (nie tylko) współczesny”, ponie-
waż jest (także) tradycyjny.

Znakomicie napisany zbiór szkiców. To w ja-
kimś sensie summa critica Janusza Pasterskiego, 
który od ćwierćwiecza nie tylko bacznie przy-
gląda się polskiej poezji współczesnej, ale także 
ją systematycznie komentuje, wzmacnia edytor-
skim słowem i towarzyszy jej jako dobry opiekun. 
Przeczytałem Świat wiersza z wielkim podziwem 
dla interpretacyjnej maestrii uczonego i jego hi-
storycznoliterackiej wiedzy. Kompetencja i bły-
skotliwość pióra idą tutaj w parze.

Książka została przygotowana z prawdziwą 
znajomością rzemiosła. Autor perfekcyjnie od-
niósł się do literatury przedmiotu, cytuje źródła, 
które zna, nie sięga do literatury pośredniej. Jak 
przystało na poważnego badacza literatury, sądy 
wypowiedziane formułuje w oparciu o dostęp-
ną mu wiedzę historycznoliteracką lub o własne 
doświadczenie lekturowe. To sprawia, że Świat 
wiersza jest zbiorem prac istotnych, wydatnie po-
szerzających naszą wiedzę o literaturze, a w nie-
których jej rejonach ukazujących ją w nowym 
świetle. No i domknijmy: to się czyta!              

-

                                



edług danych GUS w 2017 roku w woje-
wództwie śląskim funkcjonowało 69 mu-

zeów rejestrowanych dysponujących zbiorami 
blisko 2,2 mln muzealiów, odwiedziło je w ciągu 
roku1,6 mln zwiedzających (w całej Polsce gości-
ło w muzeach ponad 37 mln osób).

Muzea nie tylko gromadzą zbiory zabytków, 
katalogują je, przechowują, konserwują i zabez-
pieczają ale – co istotne dla nas widzów – urzą-
dzają wystawy stałe i czasowe, organizują badania, 
ekspedycje naukowe (czasem w bardzo egzotycz-
ne zakątki świata), wreszcie prowadzą działalność 
edukacyjną, upowszechniają kulturę, publikują 
własne wydawnictwa.

Tę działalność wspiera i uzupełnia realizacja 
różnych programów ochrony zabytków i opieki 
nad nimi, finansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych realizowa-
nych przez właścicieli zabytków i państwowe oraz 
społeczne organy ochrony zabytków.

System uzupełniają archiwa i przechowywa-
ny w nich narodowy zasób archiwalny chroniący 
wszelkiego rodzaju akta i dokumenty o wartości 
historycznej, dokumentujące działalność nasze-
go państwa, życie społeczne, gospodarcze, poli-
tyczne, kulturalne.

Dodatkowym elementem tej struktury są biblio-
teki prowadzące działalność bibliograficzną, doku-
mentacyjną z zakresu życia społecznego, nauko-
wo-badawczą i edukacyjną, ich zbiory mają czę-
stokroć wyjątkową wartość i znaczenie dla dzie-
dzictwa narodowego i stanowią narodowy zasób 
biblioteczny.

Wszystkie te podmioty, wraz z innymi nie wy-
mienionymi tutaj (np. instytucje ochrony przyro-
dy, organy planowania i zagospodarowania prze-
strzennego i in.) swoim bogactwem tworzą swoisty, 
wyjątkowy zasób polskiego, narodowego kapitału 
kulturowego, a współdziałając ze sobą system oraz 
mechanizm jego stałego wzbogacania i ochrony.

Wielość, różnorodność funkcji i zakresu działa-
nia tego systemu jest gwarancją zachowania, oca-
lenia, udokumentowania i odnalezienia zagubio-
nych lub zapomnianych fragmentów naszej spo-
łecznej, narodowej pamięci. Dzięki pracy zespołów 
specjalistów możemy mieć pewność, że będziemy 
pamiętać i wiemy jak ocalić od zapomnienia lub 

zagubienia najcenniejsze nie tylko artefakty z na-
szej historii ale – a może przede wszystkim – jakie 
wartości kształtowały historię i tożsamość nasze-
go społeczeństwa, narodu i państwa.

Niezwykle cennym zjawiskiem jest – szcze-
gólnie tutaj na Śląsku — wielka mnogość pry-
watnych przedsięwzięć, wręcz społecznego ru-
chu zmierzającego do prezentacji różnego rodza-
ju odnalezionych eksponatów, ksiąg, strojów, do-
kumentów, listów i innych skarbów. Animatorów 
tego ruchu nie powstrzymują od działania bardzo 
wysokie zazwyczaj koszty tego swoistego „hobby” 
oraz wymagająca wysiłku i czasu konsekwentna 
praca nad porządkowaniem, katalogowaniem, 

konserwacją, eksponowaniem i ochroną z tru-
dem zdobytych eksponatów.

W naszym cyklu „Pamięć ku przyszłości” pre-
zentujemy jedynie ten najbardziej rozbudowany 
i najdroższy element narodowej struktury ochro-
ny kapitału kulturowego – czyli muzea.

W tym numerze anonsujemy zbiory kolej-
nych czterech muzeów (w poprzednim aż jede-
nastu, na czele z Muzeum Śląskim), mając na-
dzieję, że w następnych edycjach miesięcznika 
będziemy mieli okazję przedstawić naszym czy-
telnikom dorobek wielu innych, równie cieka-
wych i bogatych instytucji muzealnych naszego 
województwa                                                              .

 Plakat do I Wystawy Rzemieślniczej w Rybniku w 1928 r. Ze zbiorów Muzeum w Rybniku.

Lalka z biskwitową głową, ze szklanymi, 
niebieskimi oczami. Lalka pochodzi z 1910 
roku, z jednej z najbardziej znanych wytwórni 
lalek, której właścicielem był Armand Marseille, 
działającej od końca XIX wieku w Turyngii  
w Niemczech. Ze zbiorów Muzeum w Rybniku.
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Fragment ciosu mamuta włochatego Mammuthus primigenius, Muzeum Saturn w Czeladzi, 
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Ostrzałka do narzędzi, Harcerskie Muzeum Etnograficzne w Katowicach.



Widok Tarnowskich Gór na filiżance z serwisu Carnalla, Muzeum w Tarnowskich Górach

Filiżanka ze spodkiem firmy "Huta Franciszka", komplet okolicznościowy, pamiątka Pierwszej Komunii Świętej. Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chro-
boka w Rudzie Śląskiej



Wnętrze Muzeum Protestantyzmu, Cieszyn

Na ekspozycji stałej Muzeum Śląska Cieszyńskiego prezentowana jest Cieszyńska Madonna. Figura powstała około 1375 roku w praskim warsztacie 
Piotra Parlera. Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.



 Biblia w tłumaczeniu Marcina Lutra 1693, Muzeum w Rybniku

Manekiny z firmy braci Zająców, Muzeum w Rybniku.



 strunach

ak się składa, że nie wiem czy ktoś kie-
dyś pomyślał o stworzeniu katalogu na-

grań płytowych kompozytorek i kompo-
zytorów śląskich – a byłoby warto! Mówi 
się coraz częściej i głośniej o „śmierci pły-
ty kompaktowej” – maleje sprzedaż płyt 
CD; popularni wykonawcy, których albu-
my niegdyś kupowano w dosłownie milio-
nach egzemplarzy cieszą się, gdy nowy ty-
tuł znajdzie kilkadziesiąt lub chociaż kil-
kanaście tysięcy nabywców; wydaje się, 
iż muzyka ściągana bezpośrednio z In-
ternetu nie ma już konkurencji na rynku 
płytowym… A ja myślę na przekór temu, 
że jeszcze przez co najmniej dziesięć-dwa-
dzieścia lat płyty kompaktowe będą znaj-
dować nabywców. Zauważmy jak wielki 
renesans przeżywa już niby pogrzebana 
płyta winylowa! Zatem nadal potrzebne 
i przydatne będą katalogi nagrań.

Co mnie skusiło by o tym mówić? Swe-
go czasu miałem okazję dyskutować z gru-
pą znajomych o zaletach i wadach muzyki 
ściąganej z Internetu. Wybrałem dwa dzie-
ła orkiestrowe, które najpierw odegrałem 
w wersji „internetowej”, w formatach MP3 
i MP4, by potem zaprezentować je w wer-
sjach płytowych. Livre pour orchestre Wi-
tolda Lutosławskiego odtworzyłem ze sta-
rego LP, zaś Sinfoniettę śląskiej kompozy-
torki Małgorzaty Hussar z mojej ulubio-
nej płyty kompaktowej zatytułowanej VI 
śląskie dni muzyki współczesnej. Różnice 
w jakości dźwięku były olbrzymie. Nie było 
porównania między rozwodnioną akusty-
ką nagrań w kompresji MP3 (w najpopu-
larniejszej rozdzielczości 128 kbps) z pły-
towymi. Co jednak ucieszyło mnie naj-
bardziej, a przyznaję nie spodziewałem 
się takiej reakcji, to niekłamany podziw 
dla utworu Małgorzaty Hussar. Posypały 
się pytania o to, co to za kompozytorka – 
potrafiłem na nie odpowiedzieć – oraz, 
co chyba ważniejsze, o to czy są dostęp-
ne inne nagrania jej muzyki – i na to pyta-
nie nie mogłem odpowiedzieć nic. Z pew-
nością zasugerowany powyżej katalog na-
grań współczesnej muzyki śląskiej – oczy-
wiście jak na ironię dostępny w Internecie! 

– rozwiązałby sprawę, niestety nie byłem 
w stanie skierować znajomych na odpo-
wiednie tory poszukiwań. Dopiero póź-
niej udało się nam znaleźć kronikę dźwię-
kową XI Śląskich Dni Muzyki Współcze-

snej z jej triem smyczkowym.
Małgorzata Hussar (rocznik 1950) to po-

stać na gruncie śląskiej muzyki przecieka-
wa. Studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej, dzisiejszej Akademii, ukoń-
czyła na dwu kierunkach: w 1975 teorii 
i w 1978 kompozycji. Kompozycję stu-
diowała u Henryka Mikołaja Góreckie-
go, który – trudno powiedzieć dlaczego 

– nie był przekonany czy panie są zdat-
ne do wykonywania tego zawodu. Jed-
nak pokonał uprzedzenia, przyjął Mał-
gorzatę Hussar do swojej klasy i chwała 
mu za to. W latach 1981‒2013 pracowa-
ła w Instytucie Muzyki Filii Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie. Tamże, jak wiem, 
dała się poznać jako wyśmienita i lubia-
na nauczycielka.

Wracając do wątku kompozytorskie-
go, niewątpliwy talent młodej artystki po-
twierdziły nagrody, które zdobyła na pre-
stiżowych (naprawdę!) konkursach kom-
pozytorskich: jeszcze w 1979 roku uzyska-
ła II nagrodę za Kwartet smyczkowy nr 1 
podczas XXII Konkursu Młodych Związ-
ku Kompozytorów Polskich, by w roku 
1985 zostać laureatką – wyróżniono jej 
Trio smyczkowe – ósmej edycji słynnego 
Międzynarodowego Konkursu dla Kom-
pozytorek w Mannheim.

Źródła inspiracji muzyki Małgorzaty 
Hussar wypływają z oryginalnie wyde-
stylowanej estetyki romantyczno-ekspre-
sjonistycznej. Mowa tu przede wszystkim 
o emocjonalnej warstwie jej dzieł, którą 
można określić mianem dramatycznej 
liryki – liryki intensywnej, ciemnej, stę-
żonej i graniczącej z religijną lamenta-
cją; liryki, która tak często odzywa się 
w dziełach Henryka Mikołaja Góreckiego, 
a wcześniej w muzyce Béli Bartóka, któ-
remu poświęciła Hussar wartościową roz-
prawę teoretyczną opublikowaną w Zeszy-
tach naukowych PWSM (Nr 24, Katowi-
ce 1978), gdzie analizowała pracę moty-
wiczną w jego kwartetach smyczkowych. 
Odnajdujemy więc w muzyce Małgorza-
ty Hussar twórczo przetwarzane wpływy 
klasyków XX wieku. Nie wiem czy nie 
posuwam się za daleko, ale wżywając się 
w tę muzykę odkrywam w Sinfonietcie 
echa dzieł Charlesa Ivesa, np. <e Unan-
swered Question (1908/35), Oliviera Mes-
siaena, np. Sept haïkaï na fortepian i małą 

orkiestrę (1962) oraz wczesnych kompo-
zycji Antona von Weberna, np. jego or-
kiestrowej Passacglii op. 1, co prowadzi 
już prosto ku muzyce Johannesa Brahm-
sa, która jawi mi się jako swoiste id este-
tyki śląskiej kompozytorki.

Małgorzata Hussar tworzy mało, nie-
śpiesznie, ale w jej szczupłym spisie dzieł 
znajdujemy tytuły, które zaiste należało-
by wykonywać stale jako składowe ka-
nonu muzyki śląskiej. Szczególnie uda-
ne i w gruncie rzeczy łatwe „w produkcji” 
są dzieła kameralne i solistycznie, na czele 
z Sonatą na skrzypce solo z 1987, utworem 
doskonale zakrojonym formalnie i tech-
nicznie efektownym, równie udaną Sonatą 
na dwoje skrzypiec powstałą w 1989 oraz 
dwiema kompozycjami na klarnet i for-
tepian zatytułowanymi odpowiednio List 
za ocean nr 1 (1996) i List za ocean nr 2 
(1997), w których uderza przedziwnie głę-
boka (tylko tak mogę to wyrazić słowami), 
wyrafinowana, kontemplacyjna nostalgia.

Osobny, niedługi acz bardzo intere-
sujący, rozdział w twórczości kompozy-
torki stanowią muzyki filmowa i teatral-
na, co świadczy o wszechstronności tej 
dzisiaj zbyt mało znanej, a zasługującej 
na uwagę postaci.

Chyba trzy czy cztery dzieła Małgorza-
ty Hussar wydano. Wspomniana już Sinfo-
nietta ukazała się nakładem nieistniejące-
go już poznańskiego wydawnictwa Brevis; 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne oferuje 
wczesne (1978) Melodie natrętne na or-
kiestrę symfoniczną, Obrazki polifoniczne 
dla dzieci na dwoje skrzypiec (1995) i So-
natinę na fortepian na cztery ręce (1998). 
Niewiele tego! Przecież wyżej wymienio-
ne kompozycje kameralne mogłyby sta-
nowić ozdobę katalogu każdego szanują-
cego się wydawnictwa muzycznego. Przy 
tym, szczególnie dzisiaj, w dobie rozpasa-
nego kapitalizmu i zakulisowych rozgry-
wek, łatwiej o wykonania utworów kame-
ralnych niż orkiestrowych.

Czy dla muzyki Małgorzaty Hussar na-
prawdę nie da się zrobić więcej?            



N ie będę ukrywał. Z książką tą mam 
wielki kłopot i sporo zadziwień 

osób nią obdarowywanych. Szewczyk? 
Dramat? Nanker? Bo niby wszystko 
jest w porządku.

Ma przecież swój numer identyfi-
kacyjny — ISBN; jest we wszystkich 
polskich bibliotekach naukowych 
posiadających przywilej egzempla-
rza obowiązkowego, pozwalającego 
gromadzić całą produkcję wydawni-
czą kraju. Ba, znajduje się w sali pre-
zydenta Adamsa w waszyngtońskiej 
Bibliotece Kongresu. Jest drukowa-
na nawet na ekskluzywnym kredo-
wym papierze!

Na dodatek była sfinansowana — 
a jakże — przez potężnego sponso-
ra Centrostal Górnośląski, dziś już 
nieistniejące bogate i prężne przed-
siębiorstwo, po którym — dosłownie 

— nie pozostał kamień na kamieniu, 
a z którym na stałe zrosła się pięk-
na i szlachetna pamięć o mecena-
sowskich gestach wielkich i małych. 
Od pomocy harcerzom przy organi-

zacji obozów harcerskich, czy spły-
wów Odrą lub Wisłą do morza, go-
towość współfinansowania wielkich 
wydarzeń artystycznych lub jedynie 
skromnych publikacji naukowych. 
Mógłbym rzec: przemijanie w kry-
stalicznej postaci. I dodać co najwy-
żej starotestamentowe, a może do-
piero średniowieczno-retoryczne py-
tanie: ubi sunt? Gdzie są?, włączając 
ów odeszły świat w historyczny ciąg 
niepamięci ludzi i państw.

Nieprzypadkowo właśnie tak za-
cząłem filologiczną gawędę o książ-
ce na swój sposób niezwykłej. O bo-
daj jedynym — jeśli się mylę, proszę 
wybaczyć, wszak i Homer czasem się 
zdrzemnie — dramacie Wilhelma 
Szewczyka o postaci nad wyraz tra-
gicznej, którą zły los, a może jedynie 
ludzie w swej zwierzęcości, owi szew-
cy i ladacznice, by przywołać posta-
ci z tekstu, u schyłku pracowitego ży-
cia upokorzyli, zmiażdżyli, zniszczy-
li. To biskup Nanker.

Wilhelm Szewczyk był zresztą zafa-
scynowany tą postacią. Do-
strzec to można w częstotli-
wości rozmaitych nawiązań 
do tej postaci w publikacjach 
katowickiej „Odry”, której 
był twórcą i naczelnym re-
daktorem w latach tuż po-
wojennych. Warto przypo-
mnieć, bo rzadko się łączy 
genezę wrocławskiej, dzi-
siejszej „Odry” z Szewczy-
kowymi Katowicami. Wte-
dy też, w roku 1946, w kilku 
numerach pisma publiko-
wane były wyraziste ślady 
kulturowe przypominające 
postać biskupa spod bytom-
skich Brzezin. Już w trzecim 
numerze „Odry” zamiesz-
czone zostało zdjęcie płyty 
nagrobnej biskupa. W nu-
merze 8 z dnia 7 kwietnia 
1946 roku ukazuje się nie-
zwykle erudycyjny, barw-
ny i wizyjny tekst o śmier-
ci biskupa. Wilhelm Szew-
czyk pisał: „ W Nysie, w któ-
rej umarł 8 kwietnia roku 

1341 kłębiły się rok temu (tj. 1945 — 
JM) kudłate złote ognie. Pożarły nie-
jedną uliczkę, obaliły niejeden dom. 
Cóż tu pozostało po Nankerze Pola-
ku? Co pozostało po nim we Wrocła-
wiu, Polaku?

Myślę, że wiele, bardzo wiele. My-
ślę — a nie przeceniam jego znacze-
nia i żywota — że wszystko to, co bu-
dujemy tam dziś oparci o przeszłość. 
Nanker boso w zimny kwietniowy 
Wielki Piątek po procesji, zziębnięty 
i siny położył się do łóżka, nad któ-
rym rozchylał się wyniosły, barczy-
sty romański portal. Tu umarł. Szko-
da, że nie wiem jak umarł Apeczko 
(jeden z bliskich Nankerowi kanoni-
ków — JM). Nie powiedziały mi o tym 
księgi, ani kroniki. Jak Nankera widzę 
w moich snach, może nawet wbrew 
historii, prorokiem i sangwinicznym 
apologetą, tak w Apeczce chciałbym 
się koniecznie dopatrzeć pozy, gestu 
i kroku młodego chorążego. Takim 
mi się bowiem zawsze wydawał, kie-
dy słuchałem jego rozmów z Nanke-
rem”. Szewczyk po raz wtóry przy-
woła postać biskupa w numerze 20 

„Odry” z dnia 30 czerwca tegoż roku. 
Tym razem była to miażdżąca recen-
zja sztuki Mariana Żurawka „Biskup 
Nanker. Kronika dramatyczna w czte-
rech aktach z epilogiem” wystawiona 
na wrocławskie dni kultury. Repliko-
wał Andrzej Jochelson w numerze 30.

Niewykluczone, że owa niezwykle 
gorąca dyskusja sprowokowała Wilhel-
ma Szewczyka do napisania własnej wi-
zji zdarzeń lat 1339–1341. W każdym 
razie w lecie 1946 roku powstaje dra-
mat. Świadczy o tym wpis na jednym 
z maszynopisów: „Pisałem w Głucho-
łazach w roku 1946”. Musiał też mieć 
już zgromadzone materiały źródłowe.

Wiedział, że nasz bohater mógł się 
urodzić w pamiętnym dla kultury lite-
rackiej Polski roku 1270, kiedy wpisy-
wano zapewne pierwsze zdanie w języ-
ku popularnym, in vulgari. Być może 
wiedział, że jego chrzest odbył się w by-
tomskim kościele ś. Małgorzaty, a udzie-
lał mu go ks. Herman Leodejczyk. Nie 
znamy natomiast jego drogi edukacyjnej. 
Może miejscowa szkoła, może stołecz-



ny Kraków, a nie wykluczone, że samo 
Gniezno, skoro około 1304 roku wystą-
pi już jako kanonik po stronie arcybi-
skupa Jakuba Świnki w sporze z kra-
kowskim biskupem Muskatą.

Dodajmy, że arcybiskup Świnka 
był głównym konstruktorem idei Re-
gni Poloniae, doprowadzając do ko-
ronacji Przemysła II, Wacława Cze-
skiego. Był też i zwolennikiem Wła-
dysława Łokietka. Arcybiskup zasły-
nie też z organizacji przełomowego 
synodu 1285 roku i listu skierowa-
nego do franciszkanów śląskich za-
czynającego się od słów: ”Aby Polska 
była Polską, nie Saksonią”. Owa pro-
polska i propaństwowa orientacja bu-
dzi ogromny szacunek za stałość prze-
konań, hierarchię wartości, ale też sta-
nie się przekleństwem życia Nankera.

Wcześniej jednak wyjeżdża do Bolo-
nii. Wraca do kraju i uczestniczy w spo-
rze, który znamy z nowiniarskiej pieśni 
o wójcie Albercie. Jednak dalsza karie-
ra była niezwykle szybka. W 1318 roku 
zostaje proboszczem kościoła mariac-
kiego. Z tej racji uczestniczy w koro-
nacji Łokietka. Wkrótce zostaje bisku-
pem krakowskim, drugim w hierarchii 
po arcybiskupie gnieźnieńskim. Na Wa-
welu spotkały się więc dwie silne oso-
bowości. To prowadziło do konfliktu. 
Tak też się stało. Pretekstem był spór 
o miasto biskupie Biecz. Jak pisze Jan 
Długosz król miał znieważyć biskupa 
i wszcząć procedurę przeniesienia go 

do Wrocławia.
Sądzę, że przyczyna była o wiele bar-

dziej skomplikowana. Zaczął się wy-
raźny proces reorientacji książąt ślą-
skich. Pisał o tym przeszło trzy dekady 
później Janko z Czarnkowa: ”Niektó-
rzy książęta śląscy, więcej podarunka-
mi i obłudną radą swoich (dworaków) 
oraz obietnicami podstępnie zwiedzeni, 
aniżeli najazdem zbrojnym pokonani, 
wolne księstwo Śląska i swoje dzierżawy, 
w niczym nikomu poprzednio nie podle-
głe, lecz swobodnie przez swoich książąt, 
bez czyjegokolwiek uznania posiadane, 
od tegoż Jana, króla czeskiego, przyjęli 
jako lenno Korony Czeskiej, dobrowol-
nie poddając siebie i swoje posiadłości 
na wstyd i hańbę Królestwa Polskiego. 
Takie odszczepieństwo przyniosło tym 
książętom wieczną hańbę”. Zderzenie 
wielkiej polityki z obowiązkami so-
bie narzuconymi musiało doprowa-
dzić do życiowej klęski. W pełni zda-
wał sobie sprawę z tego, że zawalił się 
świat jego wartości. Ten siedemdzie-
sięcioletni hierarcha musiał się zmie-
rzyć z nienawiścią miasta, spiskiem 
współpracowników i zdradą. To po-
nadczasowa prawidłowość. Uosobie-
niem wszelakiego zła był król Czech 
Jan Luksemburski, zwany przez kro-
nikarza Ślepym. Musiało zatem dojść 
do kolejnej konfrontacji. I doszło. Tym 
razem o Milicz.” Gdy bowiem (król cze-
ski — JM) zajął Milicz, należący do ka-
pituły wrocławskiej, i wzbraniał się go 

zwrócić, za co wielebny ojciec Nanker, 
natenczas biskup wrocławski, w sza-
tach pontyfikalnych, w asystencji swo-
ich prałatów i kanoników, króla w oczy 
wyklął i interdykt kościelny po całej die-
cezji wrocławskiej kazał ogłosić, rzeczo-
ny król zmusił duchowieństwo, które nie 
chciało poprzeć jego apelacji, do ustą-
pienia z miasta Wrocławia.”

Dramat napisany przez Wilhelma 
Szewczyka zaczyna się właśnie od tego 
momentu. Ogromnej, nienawistnej, peł-
nej żądzy zemsty za coś, nieuchwytnego, 
groźnego, zawieszonego gdzieś w nie-
określonej przestrzeni. Gmin, szewcy 
i ladacznice — przywołajmy znowu po-
staci dramatu — wie kto zawinił. Tu, 
we Wrocławiu. Z podszeptu ludzi nie-
cnych. Bez dania racji krzywdzonym. 
Układ krakowski podpisano już 9 lu-
tego 1339 roku. Nanker wraca do Nysy. 
8 kwietnia 1341 roku umiera. Czy zo-
stał otruty, jak twierdzi Janko z Czarn-
kowa, a za nim inny kronikarz Ma-
ciej z Miechowa, tego już nie jesteśmy 
pewni. W tym tak-
że różnili się obaj 
powojenni adwer-
sarze. Rację miał 
jednak Długosz, 
pisząc: „W Kra-
kowie w obronie 
sprawiedliwości 
otrzymał policzek, 
we Wrocławiu zna-
lazł śmierć”.      



                                                                       

Gitanjali

Nie wiem, jak śpiewasz, mój mistrzu! Słucham 
cię w milczącym zachwycie.

Blask twojej pieśni oświetla świat. Oddech 
twojej pieśni przepływa przez niebiosa. Święty 
strumień twojej pieśni niszczy wszelkie prze-
szkody i gna do przodu.

Moje serce pragnie połączyć się z twoją pie-
śnią, ale wysiłki mego głosu są daremne. Pragnę 
słowa, ale słowo nie przekłada się na pieśń, więc 
krzyczę z rozpaczy. Ach, wplątałeś moje serce 
w niekończące się sieci twojej pieśni, mistrzu!

– Więźniu, powiedz mi, kto zakuł cię w kajdany?
– Mój mistrz – odpowiedział więzień. – Myśla-

łem, że przewyższę wszystkich na świecie bogac-
twem i potęgą, więc ukryłem w swoim skarbcu 
wszystkie pieniądze mego pana. Kiedy sen mnie 
zmorzył, położyłem się na posłaniu przygoto-
wanym dla mego pana i, obudziwszy się, zoba-
czyłem, że jestem więźniem własnego skarbca.

– Więźniu, powiedz mi, kto kuł ten nieznisz-
czalny łańcuch?

– Ja sam – odpowiedział więzień. – Ja sam ku-
łem go troskliwie. Myślałem, że moja niezwy-
ciężona moc pokona cały świat, a sam będę wol-
ny. I dzień, i noc pracowałem nad łańcuchem, 
wypalałem go w płomieniach i uderzałem w że-
lazo z okrutną, potężną siłą. A kiedy skończy-
łem pracę i ogniwa łańcucha zostały nieroze-
rwalnie z sobą połączone, zobaczyłem, że to on 
mnie uwięził.

Gdzie myśl jest nieustraszona, a brew podnie-
siona dumnie; gdzie wiedza jest wolna; gdzie 
świat nie jest podzielony na klatki; gdzie słowa 
pochodzą z głębi prawdy; gdzie dążenie nieubła-
ganie wyciąga ręce ku doskonałości; gdzie jasny 
strumień rozumu nie błądzi po jałowej i mar-
twej piaszczystej pustyni; gdzie umysł jest zwró-
cony ku wysokim myślom i czynom – w tych 
niebiosach wolności, mój ojcze, niech się obu-
dzi mój kraj.



Kiedy świat był młody i wszystkie gwiazdy 
świeciły w swej nieskazitelnej świetności, bo-
gowie zebrali się na niebie i śpiewali: „O, pięk-
no doskonałe! Radości przeczysta”.

Ale jeden z nich nagle krzyknął: „Wydaje mi się, 
że łańcuch świateł został gdzieś przerwany i jed-
na gwiazda zniknęła”.

Złota struna ich harfy pękła, ich pieśń zamar-
ła i krzyknęli z zakłopotaniem: „Tak, utraco-
na gwiazda była najlepszą ze wszystkich, była 
chwałą nieba! ”

Od tego dnia bogowie bezustannie jej szuka-
ją i jeden do drugiego krzyczy, że świat z jej po-
wodu przestał się radować.

Tylko w najgłębszym milczeniu nocy gwiaz-
dy uśmiechają się i szepczą do siebie: „Po cóż 
ten niepokój! Wszędzie panuje niezakłócona 
doskonałość! ”

W dniu, w którym śmierć zapuka do twoich 
drzwi, co jej dasz?

O, postawię przed moim gościem pełen kie-
lich mojego życia.

Nie, nie pozwolę jej odejść z pustymi rękami.
Wszystkie słodkie żniwa moich jesiennych dni 

i letnich nocy postawię przed nią u końca mo-
ich dni, kiedy zapuka do moich drzwi.

Teraz was opuszczam. Życzcie mi szczęśliwej 
drogi, bracia!

Kłaniam się wam wszystkim i oddalam. Odda-
ję klucze do moich drzwi i wyrzekam się wszel-
kiego prawa do swojego domu. Was proszę tyl-
ko o kilka dobrych słów.

Długo byliśmy sąsiadami, ale dostałem więcej 
niż mogłem dać. Nadchodzi świt i lampa, któ-
ra oświetla mój ciemny kąt, cichnie. Słyszę wo-
łanie i odchodzę swoją drogą.

Nie pamiętam chwili, kiedy po raz pierwszy 
przekroczyłem próg tego życia.

Jaka moc sprawiła, że otwarłem się na tę wiel-
ka tajemnicę, jak leśny pąk o północy.

Kiedy rankiem ujrzałem światło, od razu po-
czułem, że nie jestem obcy na tym świecie, że nie-
znane, nie mające ani imienia, ani wizerunku, 
wzięło mnie w objęcia w obrazie mojej matki.

Podobnie w godzinie śmierci nieznane poja-
wi się niczym dawny sługa. A ponieważ kocham 
życie, wiem, że pokocham śmierć.

Dziecko płacze, gdy matka odrywa je od pra-
wej piersi, ale po chwili pociesza się, otrzymaw-
szy lewą.



Spędziłam ponad osiem lat w sowieckich więzieniach jako 
więźniarka polityczna. Z tej przyczyny mogę ze znajomo-
ścią rzeczy opowiedzieć o tych więzieniach i reżimie, który 
stał się udziałem setek tysięcy skazanych ludzi, których winy 
nikt, nawet z punktu widzenia trybunału rewolucyjnego, nie 
mógłby wykazać.

Zostałam aresztowana 14 listopada 1923 roku, u siebie 
w domu, po długotrwałym, dokładnym, i jak można było 
oczekiwać, bezskutecznym, przeszukaniu. Pozwolili mi zabrać 
z sobą tylko to co niezbędne: zmianę bielizny, mydło, grze-
bień itp., i pod silnym konwojem opuściłam moje mieszka-
nie, którego już nigdy potem nie zobaczyłam, tak że wszystkie 
rzeczy, meble, biblioteka – wszystko to na zawsze przepadło, 
i od tej pory moją dewizą stało się – omnia mea mecum porto.

W tę właśnie noc przeprowadzono masowe aresztowania 
katolików tak w Moskwie, jak i w Petersburgu. Znacznie póź-
niej dowiedziałam się, że te aresztowania były odpowiedzią 
władz sowieckich na encyklikę Ojca Świętego i ostrzegającą 
notę lorda Curzona. Ale wówczas o tym mi nie powiedzieli. 
Co dotyczy mnie, gdy po kilku dniach poddali mnie swego 
rodzaju przesłuchaniu, to zadawali mi zaledwie jedno pyta-
nie: gdzie schowałam pisma, adresowane do mnie od papie-
ża? Albowiem, co mi powiedzieli, było im dobrze wiadomo, 
iż byłam emisariuszem Rzymu i prowadziłam osobistą kore-
spondencję z Ojcem Świętym.

W rezultacie, wszystkim katolikom przypisano artykuł 61 
sowieckiego kodeksu karnego, głoszący: „Aktywne uczestnic-
two w organizacji, mającej na celu pomoc międzynarodowej 
burżuazji w walce przeciwko władzy Sowietów” (Po zmia-
nie w roku 1927 artykuł ten stał się paragrafem 4 artykułu 
58, do którego wchodziły „przestępstwa polityczne”). Tym 
zaś katolikom, którzy chcieli wiedzieć, do jakiej to przestęp-
czej organizacji ich zaliczają, odpowiadali, że sam fakt uzna-
wania Papieża za głowę Kościoła wystarcza, by udowodnić 
współpracę z „międzynarodową burżuazją”.

-

Trzymali mnie zrazu w celi „tymczasowego więzienia” w Sank-
t-Petersburgu, a po miesiącu powieźli mnie do Moskwy „pod 
sąd”, który zresztą i tak nigdy się nie odbył. Jechałam z sześcio-
ma katolikami, pośród których było dwóch unickich duchow-
nych i trzy kobiety. Kobiety (ja byłam czwarta) były oddzielo-
ne od mężczyzn i umieszczone w oddzielnym przedziale z je-

denastoma innymi kobietami, które były ulicznicami, złapa-
nymi w nie wiem już jakich spelunkach podczas milicyjnych 
obław. W tymże przedziale, gdzie się ścisnęłyśmy, pomiędzy 
kobietami a konwojentami dochodziło do takich scen, że się 
nie da ich opisać; naczelnik konwoju, który nie mógł temu 
zapobiec, koniec końców użalił się nad nami i przeniósł na-
szą czwórkę do męskiego przedziału, gdzie było trzech na-
szych towarzyszy „w przestępstwie”. Tym sposobem, razem 
z nimi, w niewiarygodnej ciasnocie, wytrzymaliśmy cały czas 
jazdy do Moskwy, który, zamiast niewielu godzin, trwał trzy 
dni, bo też wagony z więźniami były doczepiane do bardzo 
wolno jadących pociągów towarowych.

*

W Moskwie oddzielono nas ostatecznie od mężczyzn i ra-
zem z jedenastoma nieszczęsnymi stworzeniami wyprawili 
do żeńskiego więzienia Nowinskaja, położonego na drugim 
krańcu miasta. Podeszłam do naczelnika konwoju i poprosi-
łam go, by pozwolił jednej z moich towarzyszek, polskiej za-
konnicy, nie iść tak daleko na nogach, gdyż całkiem niedawno 
miała ona poważną operację jamy brzusznej, po której jesz-
cze nie wydobrzała. Naczelnik jednak odpowiedział mi ostro: 

„Umiała popełnić przestępstwo, niech więc umie iść piecho-
tą”. Naszą czwórkę umieścili pośród jedenastu tamtych więź-
niarek, które wykrzykiwały przekleństwa i zaczepiały prze-
chodniów, towarzyszyła nam grupa chuliganów, ich koleż-
ków, rzucających pod naszym adresem obelgi i wulgaryzmy.

W żeńskim więzieniu w tenże dzień przypadało jakieś 
święto, i więźniarki miały rozrywki. Na wielkim korytarzu 
zorganizowały coś na kształt zawodów w biegach: około sie-
demdziesięciu czy osiemdziesięciu kobiet biegało na wyści-
gi, z rozpuszczonymi włosami, całkiem nagie, wytatuowane 
od stóp do głów. Ten sabat wiedźm odbywał się przed poko-
jem, nazywanym „politycznym”, w którym trafiliśmy na sta-
rą zakonnicę (przełożoną jednego z moskiewskich mona-
styrów) i młodą dziewczynę z dobrej rodziny lat szesnastu-

-siedemnastu; biedna ta dziewuszka przytuliła się do starej 
mniszki, a ta okryła ją swoim szalem, dokładając wszystkich 
sił, by tamta niczego nie widziała ani nie słyszała.

Mój pobyt w tym więzieniu, najbardziej ohydnym z wszyst-
kich okropnych miejsc, trwał dwa lub trzy dni. Potem przy-
szło mi odbyć jeszcze jeden pieszy przemarsz przez całe mia-
sto w towarzystwie dwóch uzbrojonych po zęby żołnierzy, któ-
rzy odprowadzili mnie do więzienia zwanego „wewnętrznym” 
więzieniem GPU. Była to słynna Łubianka No 2. Tam umie-
ścili mnie w celi na trzecim piętrze.

-
-

-
-



*

Przykładnie, co dzień, przez piętnaście dni stawałam przed 
urzędnikiem GPU celem przesłuchania. Zadał mi ledwie kilka 
pytań o moją przeszłość, moich rodziców i itp., poczym tenże 
czynownik ogłosił mi, że jestem zbyt wykształcona, by wierzyć 
w Boga, i, znaczy to, że moje przywiązanie do Kościoła może 
wynikać wyłącznie z powodów politycznych. Odpowiedzia-
łam, że w Boga wierzyli, i wierzą, ludzie znacznie bardziej ode 
mnie wykształceni. Spytał, jak mogę pogodzić religię z nauką, 
i wdał się ze mną w długą dyskusje o dowodach na istnienia 
Boga: trwało to ponad godzinę; stwierdził ostatecznie, że je-
stem bardzo mocną polemistką i chciałby te dyskusje pono-
wić za kolejnym razem. Zapytałam go wtedy, o jakie to prze-
stępstwo jestem obwiniana, wszak żadne z sowieckich praw 
nie zakazuje wiary w Boga ani wierności wobec Kościoła ka-
tolickiego. Odpowiedział mi: „O tym porozmawiamy następ-
nym razem” – i kazał mnie odprowadzić do celi. Było to więc 
jedynie coś na kształt przesłuchania, któremu mnie podda-
li; więcej mnie już o nic nie pytali i nie uznali za stosowne, 
by jakoś uszczegółowić oskarżenie. Tak więc, za wyjątkiem 
tego spotkania, nic już więcej nie zakłócało mojego pobytu 
w celi „wewnętrznego” więzienia.

Wszystkie cele więzienia miały okna, wychodzące na ten 
czy inny wewnętrzny dziedziniec, jednak te zakratowane 
okna były do połowy zakryte swego rodzaju okiennicami, 
które pozwalały ujrzeć jedynie maleńki skrawek nieba. Ża-
den odgłos z zewnątrz nie zakłócał głębokiej ciszy. Podłoga 
korytarza, idącego wzdłuż cel, była pokryta grubym wojłoko-
wym chodnikiem; strażnicy byli obuci w walonki (wojłokowe 
buty, w których w Rosji chodzi się po śniegu), by nie można 
było usłyszeć odgłosu kroków. Głośne mówienie było suro-
wo zakazane: gdy konieczne było wezwanie strażnika, trzeba 
było to wyszeptać szybko i cicho, ściśle przywarłszy wargami 
do małego otworu w drzwiach; przez ten judasz strażnicy mo-
gli śledzić najmniejsze ruchy uwięzionych. W określone pory 
strażnicy odsuwali małe okienko nad drzwiowym judaszem 
i w milczeniu podawali uwięzionym dzienne racje. Za moje-
go pobytu ów porządek przedstawiał się tak: rano – dwieście 
gramów czarnego chleba i kubek wrzątku, zabarwionego her-
batą, prócz tego, dwa kawałki cukru i piętnaście papierosów 
(zamiast środka uspokajającego), w południe – miska zupy 
i miska kaszy; wieczorem – miska kaszy i herbata bez cukru. 
Mówiono mi, że później jedzenie stało się gorsze, ale za mo-
ich dni było ono nieporównanie lepsze niż w innych sowiec-
kich więzieniach. O szóstej rano i szóstej wieczorem wypro-
wadzali nas na pięć minut do mycia; strażnik otwierał drzwi 
zawsze w obecności dwóch żołnierzy, jeden z nich prowadził 
nas do umywalni, i czatował u wejścia, obserwując wszyst-
kie ruchy aresztanta. Raz w miesiącu prowadzili nas do bani, 
w pomieszczeniu w piwnicy, ale ja odmawiałam, gdyż przy 
myjących się zawsze stawiano wartownika.

Dla wielu uwięzionych ta martwa cisza okazywała się nie 
do zniesienia. Nieraz rozlegały się histeryczne krzyki, zaraz 
uciszane, nie wiem jakim sposobem. Dla mnie ta cisza i sa-
motność były całkowitym przeciwieństwem ludzkiej kotło-
waniny w kobiecym więzieniu. Największą ohydą były rewi-
zje odbywane co piętnaście dni przeprowadzane po to, żeby 
przekonać się, czy aby u więźnia nie ma żadnej „broni”, a już 
prędzej, czy aby nie ma u kogoś ogryzka ołówka lub strzęp-
ka papieru, a także igieł, pieniędzy, albo przedmiotów kultu 
religijnego: krzyża, ikony, różańca, itp. Poddawali nas uprzy-
krzonym rewizjom. Przewracali wszystko dokładnie do góry 
nogami, nie patrząc na oczywistość tego, że uwięziony nie 
mógł niczego zdobyć w tym niemal całkowicie zamurowa-
nym grobowcu, nie mając też żadnej możności zobaczenia 
ludzkiej twarzy. Gdy zabrali mi różaniec, więc zrobiłam dru-
gi z motka sznurka, gdy i ten zabrali, zrobiłam jeszcze jeden, 
potem trzeci, czwarty, które spotkał ten sam los. W końcu 
udało mi się ocalić przed rewizja piąty – gdy mnie obszuki-
wali, trzymałam go w ustach. Przechowuję go do tej pory, jak 

najdroższą relikwię. Nie miałam zresztą żadnych innych za-
jęć, oprócz skrytego wyrobu tychże różańców – mogłam je-
dynie chodzić wzdłuż i w poprzek celi, od ściany do ściany, 
by potem się położyć. Ani książek, ani papieru. By nie utra-
cić poczucia czasu, każdy dzień zaznaczałam kreseczką, któ-
rą drapałam grzebieniem w ciemnym kącie celi. Sumując dni, 
mogłam obliczyć daty.

*

Trwało to tak około sześciu miesięcy (zima 1923‒1924). Kie-
dyś, na początku maja, przyszli po mnie, by mnie przenieść 
do innego więzienia – Butyrskiego, gdzie znalazłam się w to-
warzystwie piętnastu kobiet, przygotowywanych do odprawie-
nia na zsyłkę. Jedna z nich była skazana za nielegalny handel: 
sprzedała chustkę, żeby kupić chleb. Druga próbowała zaro-
bić na życie dla siebie i córki sprzedażą pasztecików na uli-
cy – jeszcze jedno „przestępstwo” – spekulacja. Dwie młode 
dziewczyny oskarżono o szpiegostwo, gdyż tańczyły na wie-
czorze, zorganizowanym przez angielski konsulat. U innych 
uznano za winę „związek z obcokrajowcem”, jako że dostawa-
ły listy od rodziców przebywających na emigracji. Wszystkie 
te „przestępczynie” oczekiwały na swoją dolę razem z półtu-
zinem złodziejek i prostytutek. Co się tyczy mnie, na drugi 
dzień dostałam do przeczytania swój własny wyrok: w trzech 
linijkach – wyciągu z protokołu GPU – zostałam uznana win-
ną „aktywnego uczestnictwa w kontrrewolucyjnej działalno-
ści”: i zgodnie z artykułem 61 kodeksu karnego podlegałam 
dziesięciu latom więzienia… Po dwóch dniach razem z in-
nymi skazanymi wysłali mnie na Syberię.

Trudno opisać, jak wygląda przewóz uwięzionych „etapem”. 
„Etapy” – to zmiany konwoju na pośrednich stacjach. I tak, mię-
dzy Moskwą a Irkuckiem, miejscem mojej wysyłki, było pięć 
etapów (Jekatierynburg, Tiumeń, Omsk, Nowosybirsk i Kra-
snojarsk), gdzie to za każdym razem wszystkich uwięzionych 
kierowali do miejscowego więzienia, by tam oczekiwać na kon-
wój, który powiezie nas do następnego etapu. Takie oczekiwanie 
trwało średnio od dziesięciu do piętnastu dni, podczas których 
więźniów umieszczano w byle piwnicy z braku innego miej-
sca, bo i tak wszystkie więzienia były przeludnione. Na żyw-
ność dla uwięzionych władze wydzielały po jedenaście kopie-
jek dziennie na osobę, ale i ta śmiechu warta niska suma ni-
gdy nie była pożytkowana, po prostu „etapowi” dojadali reszt-
ki jedzenia pozostałych więźniów… o ile takie w ogóle zostały.

Gorsze od głodu były brud, obłażące nas pasożyty, nienatu-
ralna mieszanina ludzkiej hołoty, gdyż nigdy nie oddzielano 
nas od kryminalistów: z kobietami, o których już poprzednio 
pisałam, nieraz było ich po czterdzieści-pięćdziesiąt, musiały-
śmy się gnieść na dwudziestu-trzydziestu metrach kwadrato-
wych, na których były tylko nary tj. zrobione z desek legowi-
ska do spania w przybliżeniu metr od podłogi wzdłuż wszyst-
kich ścian pokojów. Wszyscy leżeli poprzeplatani na tej swe-
go rodzaju etażerce; wedle prawa każdy mieszkaniec celi miał 
mieć do swojej dyspozycji trzy deski na darach, ale w rzeczy-
wistości ilość więźniów dziesięciokrotnie przewyższała usta-
loną, i wszystkim brakowało, i miejsca, i powietrza. Leżeli 
na boku, przyciśnięci jeden do drugiego, jak to tylko fizycz-
nie było możliwe: a gdy już nie było wolnego cala, wówczas 
ci, dla których nie starczyło miejsca musieli stać albo też kłaść 
się pod nary. Tak było zawsze wobec nowoprzybyłych: trze-
ba było czekać w kolejce na swoje miejsca na narach, a potem 
przyszło ci być wtłoczonym między dwie kobiety na narach, 
oblazłe wszami, i jak zwykle, chore na takie szkaradne choro-
by, że aż ci dech zapierało.

Trzeba powiedzieć kilka słów o wagonach, w których prze-



wozili więźniów z jednego etapu do drugiego. Wagony te, nazy-
wane żartem „wagonami stołypinowskimi”, od nazwiska wiel-
kiego ministra Mikołaja II, zabitego przez rewolucjonistów, wy-
glądały jak wagony klasy trzeciej, których boczną przegrodę, 
oddzielającą przedział od korytarza, zastąpiono długą siatką, 
w wyniku czego każdy przedział wyglądał jak coś w rodzaju 
klatki. W korytarzu są wartownicy i obserwują wszystko, co się 
dzieje w przedziałach, albo, raczej w klatkach. W każdej klatce 
są drewniane ławki połączone w sposób, że tworzą nary, a nad 
nim drugi i trzeci rząd półek-nar. Tym to sposobem, każda klat-
ka w swej wysokości podzielona jest na trzy poziomy, w któ-
rych są legowiska lub miejsca do siedzenia z wyciągniętymi 
nogami lub zgiętym tułowiem; siedzenie w pozycji wyprosto-
wanej jest niemożliwe, bowiem następne piętro stanowi zara-
zem niski sufit dla piętra poniżej. W każdej z tych trzech sekcji 
umieszcza się szóstkę więźniów, którzy mogą jedynie siedzieć, 
ściśle przycisnąwszy się do siebie, tak więc w każdej klatce znaj-
duje się osiemnastu ludzi, zaś każda z sześcioosobowych sek-
cji jest oddzielona półmetrową wolną przestrzenią. Nie trzeba 
mówić, że oddychanie w takim wagonie szybko staje się nie-
możnością: ludzie tracą oddech, nie będąc w stanie ani się po-
ruszyć, ani wyprostować opuchnięte kończyny. W takich wa-
runkach należało przetrzymać całą drogę, która nieraz trwa-
ła kilka dni, gdyż odstęp między etapami był nie mniejszy niż 
dwa do trzech dni, a czasami i pięć-sześć.

Na końcu docierało się do następnego etapu. Wyciągali 
z wagonu na pół odrętwiałych więźniów, ustawiali w kolum-
nie po czterech w rzędzie z tobołami, jeśli w ogóle jakieś po-
siadali, i prowadzili do miejskiego więzienia.

Czasami przemarsz był tak okropny, gdyż więźniowie do-
cierali całkowicie wyczerpani. I tak, przykładowo, w Omsku 
więzienie było jedenaście kilometrów od dworca. Upał w ten 
dzień był okrutny: była połowa czerwca, a słońce w tych ste-
pach Azji Środkowej było całkowicie bezlitosne: trzeba było 
przejść przez samo miasto, a potem iść jeszcze pięć-sześć ki-
lometrów przez step. Były z nami dwa wozy, na których zło-
żono bagaże i pięciu albo sześciu chorych, zbyt słabych, by iść 
piechotą: pozostała kolumna (powyżej czterystu mężczyzn 
i kobiet) musiała poruszać się w upale, niosąc z sobą swoje 
rzeczy, których większość zostawiano po drodze – wielu nie 
miało już sił na ich niesienie; było kilka przypadków udaru 
słonecznego, dwóch starszych ludzi zmarło na miejscu.

*

Do udręk w podróży dochodziły nieustanne rewizje. Na każ-
dym z etapów były cztery: i tak rewizje były robione: 1) przez 
konwój przed wejściem do więzienia, 2) przez wartowników 
przed wejściem do celi, 3) przez tych samych przed opuszcze-
niem celi, 4) przez nowy konwój przed kolejnym wymarszem. 
Rewizje konwoju dokonywane były na otwartej przestrze-
ni: węzełki z rzeczami otwierano wprost na ziemi, w błocie, 
w deszczu i śniegu; pościel i inne mizerne manatki, bezlito-
śnie przetrząśnięte i pogniecione, trzeba było szybko z po-
wrotem poskładać, słysząc od żołnierzy wyzwiska, i – przy 
uderzeniach kolbami kazali nam szybko sformować kolum-
nę, by kontynuować męczący marsz do więzienia lub pociągu.

*

Powtórzę tu, że niemożliwe jest opisanie drogi „w etapie” 
we wszystkich jej szczegółach, albowiem może się to oka-
zać nieprawdopodobnym koszmarem. Wystarczy powie-
dzieć, że wszyscy więźniowie, którzy jechali etapem, uważa-
ją te właśnie udręki za gorsze niż samo zamknięcie w najgor-
szym więzieniu. Wspominając to, sama się dziwię, że można 
to było przetrwać i tam wyżyć.

Droga trwała około czterech miesięcy: z Moskwy wy-
jechałam w pierwszych dniach maja, a do Irkucka dotar-
łam na koniec sierpnia. Podczas drogi moi współtowarzy-
sze często się zmieniali; na etapach niektórych moich to-
warzyszy niedoli wysadzali, by powieźć ich w innym kie-
runku, a w ich miejsce wchodzili inni; średnio transport 
składał się czterystu więźniów. Dopiero później miałam 
okazję zaznajomić się z danymi statystycznymi, z których 
dowiedziałam się, że przez Etap Centralny Syberii (No-
wosybirsk) przechodziło każdym latem od pięćdziesięciu 
do sześćdziesięciu tysięcy więźniów, wiedzionych po eta-
pie; nieraz ich ilość wzrastała do stu tysięcy. Zimą trans-
porty odbywały się rzadziej: trzeba było z nich rezygno-
wać, gdyż u wielu więźniów pojawiały się ciężkie odmro-
żenia. Mówili mi, że zimą śmiertelność dochodziła do 60%.

Więzienie irkuckie, zbudowane za poprzedniego reżimu, wy-



glądało na masywny, mniej lub bardziej wyposażony budy-
nek, jednakże było one przeznaczone na tysiąc więźniów – te-
raz znajdowało się w nim średnio biorąc pięć tysięcy, a często 
znacznie więcej; tak czy inaczej stało się ono za ciasne. Z tej 
przyczyny oddział kobiecy przeniesiono poza jego obręb 
do czterech niewielkich domów, gęsto obwiedzionych pali-
sadą: wcześniej był tam szpital więzienny, który znajdował się 
dwieście metrów od głównego budynku. Właśnie tam, w ma-
lutkiej oddzielnej celi, spędziłam pierwsze sześć miesięcy swe-
go uwięzienia – w drugiej z cel też umieszczono dwie ofiary 
prześladowania, które spadło na katolików. Pozostali więź-
niowie trafili tu za przestępstwa pospolite; było ich od trzy-
stu do czterystu. Pośród nich było wiele zawodowych zabój-
czych – członkiń rozmaitych bandyckich szajek, terroryzują-
cych Syberię. Na sumieniu jednej z takich zbrodniarek było 
dwudziestu siedmiu (27) zabitych. Śmiejąc się, opowiadała 
o swoich wyczynach. Większość tych kobiet była zwykłymi 
złodziejkami, stałymi bywalczyniami najbardziej ponurych 
spelunek. Pobyły sobie w więzieniu po kilka miesięcy, po-
tem je zwalniano, ale za dwa-trzy miesiące znowu tu wraca-
ły, w wyniku kolejnych obław na bandytów i ich towarzyszki. 
Bardzo często się kłóciły, wyrywając nawzajem włosy i ska-
cząc sobie do oczu, dwa razy widziałam, jak te kobiety zabi-
jały jedną ze swoich towarzyszek, gdy dwadzieścia złodziejek 
w zapamiętaniu tłukło swoją ofiarę odłamkami cegieł, zmie-
niając jej głowę w krwawą miazgę. Kiedyś w pokoju, zapcha-
nym przez pięćdziesiąt kobiet, rozgorzała prawdziwa bitwa: 
strażnicy nie ośmielili się wejść do środka, wezwali na po-
moc żołnierzy i strażaków, którzy skierowali przez okna silne 
strumienie wody, potyczka jednakże zakończyła się dopiero 
wtedy, gdy walczące kobiety stanęły po kolana w wodzie; po-
śród poranionych, które potem poczęto wynosić z celi, były 
kobiety najdosłowniej oskalpowane, ich włosy były wyrwa-
ne razem ze skórą.

Najbardziej żałosny w tym okropnym środowisku był widok 
dzieci, które matki zabrały z sobą do celi: można ich było zawsze 
doliczyć do pięćdziesięciu, nie tylko niemowląt, ale i znacznie 
starszych (przykładowo do lat dziesięciu). Widziały i słyszały, 
to co najbardziej bezwstydne, zapoznając się z najstraszniej-
szymi stronami życia. I nie było możności, by temu zapobiec: 
już w Omsku chcieli mnie wsadzić do karceru, gdym próbo-
wała zaprotestować, widząc, jak kilka złodziejek demoralizuje 
dzieci: była tam dziewczynka w wieku czterech lat i chłopczyk 
w podobnym wieku, które one bezwstydnie z sobą „pożeniły”. 
Krzyczałam, żądałam wezwania naczelnika, lekarza więzien-
nego, lecz nikt nie przyszedł, a strażnicy, bym się im nie na-
przykrzała, zaprowadzili mnie do karceru, ale było w nim ta-
kie przepełnienie, że dla mnie po prostu zabrakło tam miejsca. 
W Irkucku nikt nie próbował się buntować, gdyż kobiety były 
tak rozjuszone, że nie były w stanie słuchać czyichkolwiek su-
gestii. Pozostała mi tylko jedyna możliwość ukrycia w mojej 
celi (około trzech metrów kwadratowych), gdzie, w ostatecz-
nym przypadku, choć byłam wybawiona od patrzenia na to, 
niestety, nie było żadnej możliwości zatkania uszu i nie słu-
chania niczego.

Co się tyczy codzienności, najtrudniejsze było to, że w czte-
rech domach tworzących żeński oddział więzienia, nie było 
podstawowych urządzeń. Kuchnia, do której trzeba było cho-
dzić dwieście metrów po swoją miskę jedzenia, woda, którą 
się brało ze studni, dół na nieczystości –latryna – wszystko 
to znajdowało się w różnych miejscach, sto-dwieście metrów 
jedno od drugiego. Zimą była to prawdziwa męka. W suro-
wym klimacie, gdzie termometr przez dwa-trzy miesiące po-
kazywał 30 stopni mrozu, a w drugiej połowie stycznia nie-
raz opuszczał się do 50 stopni. Menu było niezmienne – było 
to codziennie coś w rodzaju kapuśniaku – wiele wody i trochę 
niedokiszonej kapusty, kasza z prosa na wodzie i trzysta gra-
mów czarnego chleba.

Po przybyciu do Irkucka skierowali mnie najpierw do pracy 
w kancelarii. Wszystkie kobiety pracowały w fabryce tytoniu 

należącej do więzienia i przylegającej do głównego budynku; 
tam zajmowałam się pracą biurową i statystyką. Trwało to jed-
nak niedługo, gdyż zimą wyszedł okólnik prokuratora Syberii 
o zakazie wykorzystywania „politycznych” do jakichkolwiek 
prac. Było to zaostrzeniem warunków pobytu, bowiem pra-
ca przynosiła niewielką zapłatę, i, rzecz główna, dawała szan-
se chociaż na niewielkie pofolgowanie surowemu porządko-
wi. „Polityczni” byli odsuwani od wszystkiego. Wkrótce poja-
wił się nowy okólnik, nakazujący poddać wszystkich „politycz-
nych” najsurowszemu reżimowi w celach. Ostatecznie zostałam 
przeniesiona z żeńskiego oddziału do celi w więzieniu męskim.

*

Był to wielki, solidny trzypiętrowy budynek, znajdował się 
na niewielkiej parceli, którą otaczał bardzo wysoki mur. Re-
gulamin tutejszy powielał porządki moskiewskiego więzie-
nia GPU, ale jego surowość była zmniejszona przez miejsco-
wych strażników, dalece mniej skłonnych do drylu, niż tamci 
w Moskwie, i, przede wszystkim, słabo oddanych władzy so-
wieckiej: nie obawiali się rozmawiać z więźniami, wypowiada-
jąc poglądy, całkowicie odmienne od tych, których można by-
łoby od nich oczekiwać.

Więźniowie codziennie wychodzili na półgodzinny, a i go-
dzinny spacer w grupkach po dziesięć-piętnaście osób. Wszel-
kie rozmowy między więźniami były zabronione – ale i tu war-
townicy łagodzili instrukcję, przymykając oczy na narusze-
nie tej zasady.

Cela, w której przeżyłam ponad trzy lata, miała powierzch-
nię około siedmiu metrów kwadratowych, było w niej żelazne 
łóżko, takiż żelazny taboret, przymocowany do ściany obok że-
laznej płyty, służącej za stół. Drzwi były także z żelaza, z nie-
odzownym judaszem i kratką dla podawania jedzenia. Na we-
wnętrznej ścianie było okno z kratą, przy którym spędzałam 
długie godziny, patrząc na przeogromną przestrzeń rozciąga-
jącą się za miastem.

Moja cela była na trzecim piętrze, tutaj byli osadzeni „szcze-
gólnie ważni” więźniowie, to jest polityczni. Na piętrze drugim 
mieścili się polityczni, których sprawy były jeszcze w śledz-
twie. Na pierwszym piętrze we wspólnych celach siedzieli nie-
bezpieczni więziowe, zbyt groźni dla trzymania ich w celach 
zbiorowych i także, przede wszystkim, skazani na śmierć. Od-
dział dla tych skazańców nigdy nie pustoszał: było ich zawsze 
dwunastu, przychodzono po nich zazwyczaj nocą, koło pół-
nocy, wywozili ich wtedy do GPU, gdzie znajdowało się spe-
cjalne miejsce do egzekucji; brali ich pojedynczo, po dwóch, 
nieraz całymi grupami. Każdej nocy na wszystkich piętrach 
więźniowie nadstawiali uszu, żeby usłyszeć znajomy odgłos 
otwieranej bramy i kroki żołnierzy GPU; za nimi słychać było 
zawodzenia, modlitwy lub bluźnierstwa skazańców, a czasa-
mi odgłosy beznadziejnej walki. Potem wrota zamykały się, 
zgrzytały rygle i znowu do następnego dnia zapadała cisza. 
Kiedyś w nocy wyprowadzili naraz pięćdziesięciu dwóch lu-
dzi, pośród nich sześć kobiet, z których dwie niosły na rękach 
niemowlęta. Na drugi dzień zapytałam strażników, co się sta-
ło z niemowlakami.

– Matki zabrały je z sobą.
– A potem?
Strażnicy tylko wzruszyli ramionami

Fragment książki, która niebawem ukaże się w Wydawnictwie Naukowym „Śląsk"

-

-



 Już po raz 22 w Regionalnym Ośrodku 
Kultury w Częstochowie odbył się Międzynarodowy Kon-
kurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2019. Współorganiza-
torem był Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg 
Śląski. W tym roku 67 autorów nadesłało 320 prac. Oce-
niali je: dr Krzysztof Jurecki, dr hab. Jerzy Piwowarski, Ar-
kadiusz Ławrywianiec, Małgorzata Dołowska oraz Sławo-
mir Jodłowski.

Dzięki tytułom prace stawały się metaforyczne, miały 
charakter interwencyjny, jak Plagi egipskie Mirosława Iskry, 
albo pokazywały przestrzenie postapokaliptyczne, jak Me-
rino 2140 Mateusza Latochy. Autorzy za pomocą fotografii 
cyfrowej i odpowiednich programów kreowali nowe światy 
rodem z science fiction, wykorzystując ludzi, ich ciała oraz 
prawdziwe przestrzenie.

Główną nagrodę przyznano Szymonowi Kaczmarczyko-
wi z Oświęcimia za cykl Snapshots of life. Drugą otrzymała 
Irena Emilewicz z Krakowa za prace zatytułowane Biosfe-
ra, a trzecią wręczono Michałowi Krawcowi z Opola za Za-
odrze i Centrum. Wyróżniono również: Krzysztofa Strzodę 
z Katowic, Łukasza Cyrusa z Rudy Śląskiej oraz MagWojArt 
z Łodzi, a nagrodę specjalną otrzymał Waldemar van Deurse.

Wernisaż wystawy i wręczenie nagród odbyły się 12 kwiet-
nia. Prace zakwalifikowane na ekspozycję, 41 autorów z Pol-
ski, Niemiec i Izraela, można oglądać do 10 maja. Konkurs 
odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstocho-
wy, Marszałka Województwa Śląskiego, Centrum Kultury 
w Warszawie, Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej.
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 Festiwal im. Kaliny Jędrusik organizo-
wany po raz dwunasty przez OPK Gaude Mater odbył się 
w dniach 11–13 kwietnia według nieco odmienionej formu-
ły. Zamiast inaugurującego koncertu przygotowano spotka-
nie z Pawłem Pohoreckim, siostrzeńcem Kaliny, oraz pro-
jekcję muzycznej komedii Upał (1964) w reżyserii Kazimie-
rza Kutza, z udziałem częstochowianki.

W tym roku uczestnicy Konkursu Dobrej Piosenki pre-
zentowali utwory Agnieszki Osieckiej, było więc w czym wy-
bierać. W przesłuchaniach wzięło udział 8 wokalistów przed 
debiutem płytowym: Alicja Smielak, Filip Rychcik, Ida Sze-
bla, Julia Kuzyka, Karolina Łopuch, Magda Antczak, Mag-
dalena Chołuj oraz Sylwia Majchrzak. W jury zasiedli: Li-
dia Pospieszalska, Robert Dorosławski oraz Marian Florek.

Zwyciężyła Karolina Łopuch, której akompaniował Ma-
ciej Zaforemski. Nagrodę specjalną otrzymała Magdalena 
Chołuj, a Idzie Szebli wręczono wyróżnienie. Laureaci za-
prezentowali się raz jeszcze na wieczornym koncercie. Obok 
nich wystąpiła również ubiegłoroczna zdobywczyni pierw-
szego miejsca – Martyna Kasprzycka. Akompaniował jej 
Maciej Czemplik.

Ostatnim wydarzeniem festiwalu był spektakl Wesołe mia-
steczko w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 
w reżyserii André Hübnera-Ochodly.

 11 kwietnia w OPK Gaude Mater odby-
ło się spotkanie z debiutującym poetą, Aleksandrem Wier-
nym, choć autor ma już na swoim koncie prozę autobiogra-
ficzną, dwa kryminały, horror wampiryczny. Nad wydanym 
właśnie tomem pracował dwa lata.

Sygontka to miejsce prawdziwe. Wieś, w gminie Przy-
rów, gdzie Wierny zakupił drewnianą chałupę i postanowił 
ją wyremontować. Z tego powodu tom jest zapisem organi-
zowania przestrzeni, zmysłowego jej odczuwania, urządza-
nia domu, zagospodarowywania pozostałości po dawnej 
właścicielce, poszukiwania telefonicznego zasięgu w otocze-
niu kuropatw i bażantów. To zapis bycia pomiędzy tu i tam, 
ale również zachwytów syna zdarzeniami tak wydawałoby 
się prostymi – piecem węglowym, bańką mydlaną, uprawą 
ziemi. Doświadczenia te zdają się coraz bardziej egzotycz-
ne w dzisiejszym świecie. To wszystko sprawia, że w wier-
szach niezwykle silnie związanych z biografią autora czy-
telnicy dostrzegają sytuacje ogólne, a nawet archetypowe.

Spotkanie moderował Marcin Zegadło, częstochowski po-
eta. Rozmawiano o procesie tworzenia, inspiracjach, waż-
nych dla Wiernego poetach oraz prozaikach, o projekto-
wanym odbiorcy oraz współczesnym stanie polskiej poezji. 
Okazało się, że preferencje literackie autora Sygontki zmie-
niały się, ale obecnie ceni on dojrzałą twórczość Iwaszkie-
wicza czy Miłosza.

 Od 1 marca w Pawilonie Wystawowym 
można oglądać wystawę Lwów – moje miasto. Prace Jurija 
Syczewa-Hlazuna. Artysta pracuje w różnych technikach, 
a jego prace pokazywano w wielu miastach naszego regio-
nu. Obrazy ujawniają wielką miłość artysty do rodzinnego 
miasta. Lwów został na nich utrwalony w różnych porach 
roku i w różnym oświetleniu. Ciekawe są powroty artysty 
w ulubione miejsca oraz poszukiwanie obiektów godnych 
pokazania. To malarski spacer po Lwowie, głównie po Sta-
rym Mieście i Łyczakowie. Jest więc Opera Lwowska, kate-

dry, kościoły, kaplice, Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Chętnie pokazywanym ujęciem jest panorama dachów z wy-
bijającymi się w niebo wieżami. Artysta ujawnia wrażliwość 
na światło i kolory, szuka właściwych odcieni nieba, zieleni, 
by gra barw zdynamizowała obraz.
10 marca w sali wystawowej odbyło się spotkanie z Antonim 
Wilgusiewiczem, historykiem, współtwórcą i sekretarzem Ko-
mitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Katowicach, 
prezesem katowickiego Klubu Miłośników Historii i Kultu-
ry Lwowa, działającego jako autonomiczny oddział Stowa-
rzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie Kresy w Krako-
wie. Była to doskonała przestrzeń do prowadzonej rozmowy.

W Sali Śląskiej Miejskiej Galerii Sztuki 
od 15 marca można oglądać efekty 44. Pleneru Malarskiego 

„Jurajska Jesień” 2018 zatytułowanego Motyw wody w pejza-
żu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na początku września 
20 artystów spotkało się w Złotym Potoku pod opieką Bar-
bary Szyc. Artyści utrwalali architekturę i pejzaże, skamie-
liny, miejsca rozpoznawane, ale i właśnie odkrywane. Cza-
sami poszukiwali przecież piękna w sytuacjach nieoczywi-
stych, jak choćby Czesław Tarczyński, który pokazał cykl 
Leśne zwierciadła.

Na wystawie można więc było zobaczyć pstrągarnię, staw, 
pałac Raczyńskich, ale i abstrakcje Urszuli i Elżbiety Chodo-
rowskiej, Anny Tarczyńskiej, Aleksandry Kowalskiej, Lecha 
Ledeckiego silnie poruszające wyobraźnię widzów. A ponie-
waż artyści korzystali przy tym ze swoich ulubionych tech-
nik, wystawa stała się również doskonałą okazją zapozna-
nia się z artystami Częstochowy.

*zagrali: Hala Polonia – Sylwia Grzeszczak; Filharmonia 
Częstochowska – Grzegorz Turnau; Muzyczna Meta – Clo-
sterkeller, Wojtek Pilichowski; Rura – Otsochodzi;

* wystawiali: Miejska Galeria Sztuki – Jakub Jakubowski, 
Małgorzata Bryndza; Wejściówka – Sylwia Perczak; Regio-
nalny Ośrodek Kultury – Joanna Sidorowicz;

*3 kwietnia w OKF „Iluzja” odbyło się kolejne spotkanie 
z cyklu Nieśmiertelni, przygotowane przez Miejską Galerię 
Sztuki; tym razem Jan Chojnacki opowiadał o Ericu Claptonie.

-

. XI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – Eu-
ropean Economic Congress), największa impreza gospodarcza 
w Europie Centralnej, odbył się w dniach 13‒15 maja 2019 r. 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Hali Wi-
dowisko-Sportowej Spodek w Katowicach. Wydarzeniu to-
warzyszyły European Start-up Days.

Wśród gości każdej edycji są politycy europejscy, przed-
stawiciele gospodarczych resortów polskiego rządu, a przede 
wszystkim inwestorzy, menedżerowie i przedsiębiorcy repre-
zentujący różne sektory i branże gospodarki oraz szeroką 
skalę działalności. Bogato reprezentowane jest środowisko 
samorządowe, w debatach biorą udział specjaliści i eksperci. 
Kongres co roku budzi zrozumiałe zainteresowanie mediów. 
Ubiegłoroczną edycję obsługiwało blisko 700 dziennikarzy re-
prezentujących 150 redakcji z Polski i innych krajów Europy.

Kongres reaguje na potrzebę europejskiej debaty o gospo-
darce. Obok wciąż aktualnych dla Europy tematów, takich jak 
polityka ochrony klimatu, bezpieczeństwo energetyczne czy 
globalna konkurencyjność europejskiej gospodarki, zakres 



agendy poszerza się o nowe ofensywne zjawiska i trendy, ta-
kie jak cyfryzacja, e-sport czy rola kobiet w biznesie.

Formułę Kongresu wzbogaciło cykliczne wydarzenie to-
warzyszące pod nazwą European Start-up Days – spotkanie 
młodej, kreatywnej przedsiębiorczości z przedstawicielami 
dojrzałego biznesu poszukującego nowych, ciekawych czy 
alternatywnych możliwości rozwoju.

O wyzwaniach, teraźniejszości i przyszłości zarządzania 
jednostkami kultury rozmawiali także w trakcie sesji „Kul-
tura i gospodarka” oraz „Zarządzanie w kulturze” zaprosze-
ni goście, dyskutując m.in. o: Ekonomice kultury. Wpływie 
kultury na jakość życia, atrakcyjność miast, rozwój społecz-
ny i ekonomiczny. Współczesnym mecenacie. Kulturze jako 
płaszczyźnie komunikacji. Przemysłach kreatywnych.

. Unikalne, ręcznie wykonane 
kostiumy charakterystyczne dla zespołu „Śląsk” znalazły się 
na wystawie „Zespół Śląsk — dynamika tradycji” otwartej 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na wystawę składa się 60 plansz z fotografiami, nagrody, 
pamiątki, ciekawostki, wydawnictwa fonograficzne zespołu 
z ostatnich lat oraz kostiumy sceniczne charakterystyczne dla 
specyfiki artystycznej „Śląska”.

Otwarcie wystawy uświetnił występ Zespołu „Śląsk”. Wy-
stawę będzie można oglądać w siedzibie MKiDN do końca 
września 2019 r.

 Pieniądze w ramach programu przeznaczone 
będą na realizację nowych projektów – np. spektakli, cykli 
warsztatów, projektów edukacyjnych czy słuchowisk. Moż-
na je przeznaczyć na opłacenie honorariów, zakup niezbęd-
nych usług czy materiałów, ale także potrzebnego wyposa-
żenia scenicznego – nagłośnienia, oświetlenia czy urządzeń 
projekcyjnych.

„W Katowicach postawiliśmy na kulturę. Stała się ona 
dźwignią promocyjną naszego miasta i pozwoliła zmierzyć 
się ze stereotypowym postrzeganiem Katowic. Oczywiście 
jako Miasto Kreatywne UNESCO jesteśmy dumni z życia 
muzycznego w Katowicach, ale doceniamy także rozwój in-
nych dziedzin sztuki. W ostatnich latach szczególnie rozkwitło 
niezależne życie teatralne, czego rezultatem jest działanie 
w Katowicach kilkunastu nieinstytucjonalnych teatrów. Nie-
które z nich funkcjonują w naszym mieście już od lat, inne 
są o wiele młodsze. Wszystkie wiele wnoszą do życia kultu-
ralnego Katowic, sprawiając, że jest bogatsze i bardziej róż-
norodne. Aby ułatwić im działanie i zachęcić do rozwijania 
autorskich projektów, Miasto Katowice za pośrednictwem in-
stytucji Katowice Miasto Ogrodów, rozpoczyna w tym roku 
program Teatrogranty z pulą 200 tysięcy złotych. To ozna-
cza, że program Teatrogranty będzie realnym wsparciem dla 
niezależnego teatru w Katowicach” – mówił Marcin Krupa, 
prezydent Katowic.

Teatrogranty będą przyznawane w formie konkurso-
wej. Do końca maja teatry mogą składać wnioski, w któ-
rych przedstawią swoje projekty. Oceni je specjalna komi-
sja, przyznając środki w formie nagród. Najwyższa z nich 
może sięgnąć 30 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi 10 czerwca. 
Specjalnie punktowane będą projekty odwołujące się do posta-
ci i twórczości Konrada Swinarskiego – wybitnego reżysera te-
atralnego i patrona Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyser-
skiej Interpretacje w Katowicach, którego 90. rocznica urodzin 
przypada w tym roku.

 Urząd Miasta Katowice dołączył do Wielkiej 
Zbiórki Książek 2019 organizowanej przez Fundację Zaczy-
tani.org. Fundacja Zaczytani od 2013 roku promuje czytel-
nictwo i edukację społeczną poprzez prowadzenie Wielkiej 
Zbiórki Książek i otwieranie bibliotek na oddziałach szpital-
nych. Dodatkowo, od dwóch lat wolontariusze Fundacji co-
dziennie pojawiają się w szpitalach, czytają dzieciom książki 
i prowadzą bajkoterapię. W Referacie Pełnomocnika Prezy-
denta ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Kato-
wice — Rynek 1, piętro VIII pok.808 prowadzona jest zbiór-
ka książek dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, które trafią 
do placówek medycznych w całej Polsce. Zbierane są książki 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000. roku 
w bardzo dobrym stanie technicznym.W domowych biblio-
teczkach jest mnóstwo przeczytanych już książek, które mo-
głyby wzbogacić szpitalne biblioteczki.

 27 maja 2019 roku ruszyła piętnasta, jubile-
uszowa, edycja Sosnowieckich Dni Literatury, jednej z naj-
ważniejszych imprez kulturalnych w regionie. Celem projek-
tu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego – Za-
głębiowskiej Mediateki w Sosnowcu, jak co roku, jest skutecz-
na promocja czytelnictwa polskiej literatury najnowszej oraz 
zaproszenie wszystkich miłośników sztuki słowa do aktywne-
go udziału w szeroko rozumianej kulturze literackiej. Tego-
roczna edycja w dużej mierze poświęcona jest postaci Witolda 
Gombrowicza, a przyświeca jej hasło „Witold ferdydurkista”, 
w tym roku bowiem przypada 50. rocznica śmierci pisarza.

Imprezy w ramach 15. Sosnowieckich Dni Literatury od-
bywają się w Zagłębiowskiej Mediatece (przy ul. Kościelnej 
11). Gośćmi tegorocznych SDL będą m.in.: wybitni reporta-
żyści Wojciech Tochman i Filip Springer, a także uznani pro-



zaicy i poeci tacy jak: Maja Wolny, Anna Kańtoch, Włodzi-
mierz Bolecki, Marta Podgórnik czy Marta Fox. Poza spo-
tkaniami autorskimi – w ramach cyklu „Rozmowy o książ-
kach” – w programie znajdą się także działania z pogranicza 
literatury i innych sztuk. Będą to: wystawa plakatów teatral-
nych ze spektakli opartych na tekstach Gombrowicza przy-
gotowana z pomocą Dydo Poster Gallery z Krakowa; panel 
dyskusyjny poświęcony postaci autora „Ferdydurke”, w któ-
rym udział wezmą specjaliści zajmujący się jego twórczością 

– z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytutu Ba-
dań Literackich Polskiej Akademii Nauk; wieczór filmowy; 
warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone przez znakomi-
tą prozaiczkę Annę Cieplak oraz spotkanie z gościem specjal-
nym, którym w tym roku jest Klementyna Suchanow – autor-
ka głośnej biografii Gombrowicza – Gombrowicz. Ja, geniusz 

– nominowanej do Literackiej Nagrody NIKE.

 Stulecie Powstań Śląskich jest doskonałą okazją, 
żeby przypomnieć bohaterów tamtych wydarzeń — tych zna-
nych, ale również anonimowych, o których pamiętają tylko 
historycy i potomkowie. Dlatego z pomocą Instytucji Kul-
tury Katowice Miasto Ogrodów udało się stworzyć Dzielni-
cową Galerię Niepodległości. W 7 miejscach w Katowicach 
umieszczono powiększone zdjęcia bohaterów tamtych cza-
sów. Wiele z nich zostało przekazanych przez rodziny. Gale-
rię tworzy ponad 50 wielkoformatowych fotografii.

Galeria Artystyczna powstała w 2003 roku na ka-
towickiej Koszutce i jest ważnym miejscem dla mieszkańców 
Katowic. Znajdziemy tam popiersia osób, które poprzez swo-
ją twórczość wpisały się w historię miasta i Śląska.

„Naszym obowiązkiem jest upamiętnienie wybitnych po-
staci, które zapisały się w historii naszego regionu. Dzięku-
ję za wszystkie głosy mieszkańców. Przychyliłem się do wy-
boru mieszkańców, dlatego we wrześniu w Galerii Artystycz-
nej odsłonimy popiersie Bernarda Krawczyka – aktora, który 
związany był z naszym miastem oraz odgrywał role w dzie-
łach związanych z naszym regionem ” – mówi Marcin Kru-
pa, prezydent Katowic

Co roku w Galerii Artystycznej pojawia się nowy posąg, 
a w wybór postaci, które zostaną upamiętnione włączeni 
są sami mieszkańcy, którzy głosują na wybrane osoby spo-
śród tych, które zostały zgłoszone przez środowiska artystycz-
ne. Po zakończeniu głosowania prezydent Katowic, spośród 
osób, które otrzymały najwięcej głosów, wybiera postać, któ-
ra pojawi się w Galerii Artystycznej. W tegorocznej edycji 
mieszkańcy mieli do wyboru aż 15 osób i oddali na nie łącz-
nie 6406 głosów. Najczęściej, bo blisko dwukrotnie razy wię-
cej niż na kolejne postacie głosowano na Bernarda Krawczy-
ka. Otrzymał on 2988 głosów, dlatego przychylając się do wy-
boru mieszkańców prezydent wskazał właśnie tę postać. Ko-
lejne miejsca zdobył Kazimierz Kutz – 1488 głosów i Józef 
Świder – 1343 głosy. Uroczyste odsłonięcie nowego pomni-
ka planowane jest we wrześniu tego roku.

 Na Przystanku Historia — Centrum Edukacyjnym 
IPN w Katowicach, została otwarta wystawa „Zgładzona For-
macja. Policja Województwa Śląskiego 1922‒1939”. Poświęco-
na historii śląskich policjantów, przybliżała tragiczne losy prze-

szło 1000 funkcjonariuszy, ich służby, walki i dokonanej na nich 
zbrodni. W otwarciu wystawy udział wzięli m.in. dr Andrzej 
Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN i przedstawicie-
le Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Naro-
dowej IPN w Katowicach oraz Muzeum w Tarnowskich Gó-
rach ekspozycja, przedstawia dzieje Policji Województwa 
Śląskiego. Scenariusz przygotowali Zbigniew Gołasz z IPN 
w Katowicach i dr Krzysztof Gwóźdź z Muzeum w Tarnow-
skich Górach. Przez 17 lat śląscy policjanci chronili dobytku 
i bezpieczeństwa obywateli, zwalczając przestępczość pospolitą 
i działalność skrajnych ugrupowań politycznych. Strzegli granic 
i bezpieczeństwa państwa. W sierpniu 1939 roku, jako pierw-
si stanęli do walki z oddziałami Freikorpsu, staczając przeszło 
40 potyczek. 3 września korpus Policji Śląskiej zgodnie z roz-
kazem, wycofał się z obszaru województwa. Po 17 września  
1939 r. funkcjonariusze, których większość znalazła się na tere-
nach zajętych przez Sowietów, zostali potraktowani przez nich 
wyjątkowo wrogo. Razem z kolegami z Policji Państwowej, zo-
stali skierowani do obozów odosobnienia. Tam, po przesłucha-
niach, zostali uznani za grupę nienadającą się do reedukacji 
politycznej i, decyzją Biura Politycznego Komitetu Centralne-
go Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików z 5 
marca 1940 r., skazani na śmierć. Większość z nich rozstrze-
lanych zostało w Kalininie, obecnie Twerze, i pogrzebanych 
w Miednoje wiosną 1940 r. Spoczywa tam 6311 policjantów. 
Aż 1231 z nich służyło w Policji Województwa Śląskiego. Wie-
lu policjantów, którzy wpadli w niemieckie ręce, zwłaszcza ci, 
którzy brali udział w akcji powstańczo-plebiscytowej, trafiło 
do obozów koncentracyjnych. Szacuje się, że z grupy przeszło 
3 tys. śląskich policjantów, aż 80% nie przeżyło wojny.

W Muzeum Ślaskim otwarto wystawę pt.: Nieza-

 Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie kobiety stanowiły 
większość, z pewnością wśród sióstr Polskiego Czerwonego 
Krzyża (wyłącznie), wśród szyjących opaski, praczek, sprzą-
taczek, maszynistek (choć byli również mężczyźni piszący 
na maszynie) czy kucharek, chociaż zdaje się, że powstań-
czych kuchni polowych nie obsługiwały, że była to domena 
mężczyzn. A jednak w każdej z form działalności powstań-
czej i plebiscytowej odnajdujemy kobiety. Walczyły z bro-
nią w ręku – chociaż to zjawisko marginalne i epizodycz-
ne, czasem chyba nawet legendarne – kopały okopy, opa-
trywały rannych i opiekowały się nimi, wykonywały szero-
ko rozumiane prace biurowe, były kurierkami, obsługiwały 
telefony i telegrafy, prały, gotowały, sprzątały, szyły opaski, 
były tłumaczkami. Dały się poznać jako grupa niezwykle 
oddana, odpowiedzialna, karna i zdyscyplinowana, a pod 
ich adresem kierowano wiele pochwał. Należy podkreślić, 
że autorami tych opinii byli przede wszystkim mężczyźni, 
gdyż to oni byli głównie ich przełożonymi, zasiadali w ko-
misjach odznaczeniowych i zarządach organizacji powstań-
czych. Trzeba również pamiętać o żonach, matkach i siostrach, 
faktycznie odpowiadających za opiekę nad rodzinami i ich 
utrzymanie, kiedy mężczyźni byli w pracy, w powstaniach, 
a w późniejszym okresie, w czasie II wojny światowej, na tu-
łaczce, w więzieniach i obozach koncentracyjnych. To wła-
śnie o tych kobietach opowiada ta wystawa. Prezentowa-
ne na niej obiekty pochodzą przede wszystkim ze zbiorów 
Muzeum Śląskiego w Katowicach, a także innych placówek 
muzealnych w regionie (Chorzów, Gliwice, Katowice, Ra-
cibórz, Ruda Śląska, Rybnik i Zabrze) oraz ze zbiorów pry-
watnych potomków powstańców śląskich.



ilno, gdzie Stanisław Moniuszko miesz-
kał i tworzył przez 18 lat (1840‒1858), 

uważa naszego wielkiego kompozytora 
za jednego ze swoich najznamienitszych 
obywateli. Rada wileńskiego samorządu, 
podobnie jak polski sejm i senat, ogłosi-
ła rok 2019 Rokiem Stanisława Moniusz-
ki. Oprócz Polski i Litwy również Białoruś 
(Moniuszko urodził się pod Mińskiem) – 
pod wspólnym patronatem UNESCO – 
uroczyście obchodzi 200. rocznicę uro-
dzin twórcy „Halki”.

Z tej okazji Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
wyruszył litewskimi śladami kompozy-
tora. 4 i 5 maja zaprezentował w Wilnie 

„Mszę Piotrowińską” Moniuszki w plene-
rze przy Kościele Matki Boskiej Ostrobram-
skiej oraz w Kościele pw. Apostołów Piotra 
i Pawła na Antokolu, słynącym z 2.000 bia-
łych rzeźb. Podczas pobytu na Litwie, Ze-
spół wystąpił również w pełnym składzie 
w swoim przebojowym, ludowo-narodo-
wym repertuarze. Na widowni Sali Kon-
certowej Pałacu Kongresowego w Wilnie 
zasiedli m.in. uczestnicy Dni Polonii i Po-
laków za Granicą.

„Śląsk”, czerpiąc inspiracje muzyczne 
z narodowego dziedzictwa kulturowego, 
od kilku lat ma w swoim repertuarze kon-
certy sakralne z muzyką Stanisława Mo-
niuszki. Z okazji obecnego jubileuszu Ze-
spół w sposób szczególny pragnie przy-
pomnieć słuchaczom, że nasz narodowy 
kompozytor był także twórcą ok. 80 utwo-
rów muzyki sakralnej, w tym m.in.: mszy, 
kantat, hymnów, litanii i psalmów. Mniej 
znany, ale przez to niezwykle interesujący 
repertuar sakralny Moniuszki nawiązuje 
do muzycznej kultury ludowej, co dosko-
nale koresponduje z charakterem artystycz-
nym „Śląska”. Koncerty wzbogacają pieśni 
maryjne z programu „Bogurodzica”, znaj-
dującego się od wielu lat w ofercie Zespo-
łu i często wykonywanego właśnie w maju 

– miesiącu kultu Matki Bożej.
Biorąc pod uwagę związki Stanisława 

Moniuszki z Litwą, koncerty w Wilnie mają 
znaczenie zarówno emocjonalne, artystycz-

ne, jak i pod względem promocji twórczości 
kompozytora wśród Litwinów. Niezwykle 
ważny jest udział w tym wydarzeniu Pola-
ków mieszkających na Litwie. Cenną war-
tością koncertów jest więc także integracja 
polskiej społeczności wokół dzieł naro-
dowego kompozytora, podkreślenie jego 
związków z Litwą oraz przybliżenie dzia-
łalności artystycznej Ambasadora Polskiej 
Kultury – Zespołu „Śląsk”. Poprzez wybór 
miejsc koncertów: pleneru przy Ostrej Bra-
mie i kościoła pw. Apostołów Piotra i Pawła, 

„Śląsk” pragnie podkreślić wagę tych mu-
zycznych spotkań i ich walory promocyj-
ne dla obchodzonego w Polsce Roku Sta-
nisława Moniuszki.

Artyści są także przekonani, że – pre-
zentując szerokiej publiczności twórczość 
sakralną – zachęcą litewskich słuchaczy 
do dalszych poszukiwań muzycznych 
wśród bogatego i różnorodnego repertu-
aru moniuszkowskiego. Wileńskie kon-
certy chóru i orkiestry z muzyką Stanisła-
wa Moniuszki zostały objęte honorowym 
patronatem Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Korzystając z pobytu w Wilnie i wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków 
mieszkających na Litwie, „Śląsk” wystąpił 
także z dodatkowym koncertem w Pałacu 
Kongresowym w Wilnie. W pełnym składzie 

– chór, balet i orkiestra – artyści zaprezento-
wali swój sztandarowy program „A to Pol-
ska właśnie”. W obchodzonym w naszym 
województwie Roku Stanisława Hadyny, 
Zespół pragnie też przypominać o swoim 
założycielu i patronie, prezentując jak naj-
szerzej jego twórczość. Hadynowskie dzie-
dzictwo Zespołu – kompozycje i opraco-
wania muzyczne Profesora – są od 66 lat 
największymi przebojami „Śląska”.

W programie, który 4 maja zobaczyła 
wileńska publiczność, nie zabrakło nie 
tylko najpopularniejszych pieśni, ale tak-
że tańców, z których większość stworzy-
ła najbliższa współpracowniczka Stani-
sława Hadyny, choreograf i pedagog El-
wira Kamińska. Utwory – znane już nie-

mal na wszystkich kontynentach świata, 
podziwiane przez ponad 25-milionową 
publiczność podczas blisko 9 tysięcy kon-
certów – to najlepsza wizytówka Polskie-
go Ambasadora Kultury.

Zespół z radością wyruszył w kolejną za-
graniczną podróż, zabierając ze sobą kilka 
ton kostiumów, zgromadzonych na tirach 
w ponad setce specjalnych szafek, nad któ-
rymi czuwają niezastąpione garderobia-
ne oraz ekipa techniczna. Wszystko po to, 
by publiczność mogła podziwiać perfekcyj-
ny spektakl, pełen wzruszeń i artystycznych 
emocji, dzięki którym promocja polskiego 
dziedzictwa narodowego ma tak duży za-
sięg: od kameralnych koncertów sakralnych 
po wielkie widowiska wokalno-baletowe 
w wykonaniu całego Zespołu. „Śląsk” nie 
tylko znakomicie przybliżył Litwie polską 
kulturę, ale pokazał również swoją wszech-
stronność i kunszt wykonawczy.

8 maja w siedzibie Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego wicepre-
mier Piotr Gliński uroczyście otworzył wy-
stawę „Zespół Śląsk – dynamika tradycji”, 
by uczcić 100. rocznicę urodzin Stanisława 
Hadyny. Nie obyło się bez okolicznościo-
wego występu, a obecnie Zespół koncer-
tuje w całej Polsce – od Katowic do Słup-
ska i przygotowuje się do kolejnych wo-
jaży po świecie.                                            

Śląsk na Antokolu w Wilnie 5.05.2019.  

Śląsk w Wilnie 4.05.2019.  
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iłośnicy filmu Romana Polań-
skiego powinni zapomnieć o tym 

dziele zajmując miejsca na widow-
ni Sceny Kameralnej Teatru Śląskie-
go, pamiętając raczej, że po 50 latach 
film ten jest dla dramaturga i reżyse-
ra inspiracją i można w nim odnaleźć 
oraz wykorzystać twórczo wątki od-
noszące się do teraźniejszości.

Spektakl Wojciecha Farugi jest dzie-
łem osobnym, oczywiście w pewnym 
zakresie sięga do tematów filmu Po-
lańskiego a pośrednio powieści Levi-
na z roku 1967. Autorka tekstu Mag-
da Fertacz w centrum życiowych do-
świadczeń swoich bohaterów umieszcza 
figurę zła, ale nie tego abstrakcyjne-
go lecz mocno osadzonego w empi-
rii codzienności.

Filmowa Rosemary, zniewolona 
i opętana przez fanatyków, którzy de-
cydują o jej życiu i fizyczności, w uję-
ciu Farugi wpisana została w konflikty, 
napięcia mieszczańskiej społeczności, 
dominację męża, oferującego – oprócz 
wygórowanych oczekiwań społecznych 

– fizyczny ból, poniżenie oraz mani-
pulację wzmocnioną obecnością są-
siadów sekundujących mu procederze 
poniżania swojej żony. Odtwórczyni 
głównej roli, przejmująca Aleksan-
dra Przybył, zanurzona w matni tej 
destrukcyjnej psychicznie konstela-
cji rodzinno-towarzyskiej, stacza się 
w coraz większą rozpacz i bezwyjścio-
wość a w końcu ociera o obłęd, cho-
ciaż ten ostatni, jak szybko się okaże, 
jest tylko sposobem ukrycia kobiece-
go nieszczęścia. Próba wyjścia z tego 
zaklętego kręgu udaje się rzadko głów-
nej bohaterce. Może tylko w krótkich 
momentach buntu – w sztuce Faru-
gi – wyśpiewanego przez zaciśnięte 
zęby piosenką o kobiecie posłusznej 
mężczyźnie. Ten moment spektaklu 
boli chyba najbardziej, bo ukazuje 
wyraźnie przerażający fałsz, obłu-
dę i zło wyłażące na wierzch z męża 
Rosemary, a także pary skrzywionych 
psychicznie sąsiadów Romana i Min-
nie – wszystkich skłóconych z życiem 
i niespełnionych w żadnym jego wy-
miarze. To oni, nie żaden symbolicz-
ny demon są źródłem i siłą napędo-
wą zła, bardzo ludzkiego, nie abstrak-
cyjnego, a przez to łatwego do uspra-
wiedliwienia.

Spektakl Teatru Śląskiego ma także 
mocne akcenty publicystyczne z cze-
go można by uczynić zarzut, ale dra-
maturg oraz reżyser wychodzą z tego 
zabiegu obronną ręką. Aktualizacja 
dotyczy w tym wypadku samego Po-
lańskiego i jego problemów za Oce-
anem. W sztuce Fertacz pojawia się 
Samantha, młoda naiwna dziewczy-
na, która marząc o karierze aktorskiej 
pozwala mu się wykorzystać. Do Po-
lańskiego dołączono także Woody 
Allena, Kevina Spacey oraz samego 

Donalda Trumpa. Wszystko po to, 
by za sprawą cech szczególnych tych 
postaci pokazać różne odmiany zła 
we współczesnym świecie: kompro-
mitację, szowinizm, populizm, czy 
zwykłą ignorancję. Galerię przywoła-
nych postaci uzupełnia także dwóch 
papieży a to z kolei mieści się w bar-
dzo aktualnym obecnie temacie pe-
dofilii w Kościele. Osobną kwestą jest 
fakt, czy taka glossa pomogła twór-
com przedstawienia, ale to ocenić mu-
szą sami widzowie.

Z pewnością pojemność problemowa 
spektaklu jest ograniczona stąd mno-
gość poruszanych tematów zaczyna 
momentami nużyć i przez to osłabia 
część publicystyczną utworu. Miesz-
czańskie otoczenie nie wytrzymuje 
natłoku problemów a korowód grze-
chów środowiska filmowego, kościel-
nego czy inteligenckiego wymagałby 
chyba uważniejszej selekcji i dyscy-
pliny formalnej w trosce o spójność 
całej wypowiedzi artystycznej.

Niestety, razi także chwilami zbyt 
duża amplituda nastroju poszczegól-
nych epizodów: od kameralnych nie-
co sentymentalnych, może nawet ki-
czowatych scen po radykalne, wręcz 
naturalistyczne, jak choćby gwał-
tu na głównej bohaterce, która – są-
dząc po reakcji publiczności wywo-
łała niesmak.

Aktorstwo w spektaklu Farugi ma swo-
je wzloty i upadki. Wspomniana już 
Aleksandra Przybył prosiłaby się o bar-
dziej wyrazistego i przekonującego part-
nera. Piotr Bułka, znakomity w spek-
taklu Kleczewskiej Pod presją, tu wy-
padł dziwnie chłodno, nie potrafiąc 
zbudować nastroju tam, gdzie było 
to potrzebne a w innym miejscu wy-
krzyczeć swoich racji. Mroczna stro-
na zła w jego wydaniu bardziej ocie-
rała się o stereotyp niż autentyczną 
i przekonującą propozycję. Para są-
siadów Rosemary, grana przez Bo-
gumiłę Murzyńską i Antoniego Gry-
zika poruszała się na osi karykatury 
i papierowego demonizmu.

Spektakl z pewnością ma swoje 
uzasadnienie i jest ciekawą propo-
zycją, ale nie w odniesieniu do filmu 
Polańskiego, lecz nas samych. Oglą-
dając go na pewno nie jeden raz po-
stawimy sobie pytanie, gdzie mieści 
się nasze doświadczenie zła i dlacze-
go wciąż na nowo musimy mierzyć 
się z jego różnością, nieładem i prze-
wrotnością.
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uszę szczerze przyznać, że oba-
wiałem się wszystkiego: wizy-

ty w dawno nieodwiedzanym miej-
scu (kościele) oraz wizyty w miejscu 
i czasie szczególnie dramatycznym 
(Nowosielski powiedziałby: ocieka-
jącym krwią), czyli w okresie Wiel-
kiego Postu. Samej pasji również za-
cząłem się bać, kiedy zrozumiałem, 
że nie wysłucham ani Mateuszowej 
Bacha, ani Łukaszowej Pendereckiego, 
ani Janowej Arvo Pärta, tylko będę 
miał do czynienia z pasją jako wido-
wiskiem słowno-muzycznym. Wolę, 
kiedy kanon pasyjny w Kościele ka-
tolickim przedstawia się ewange-
licznie jeden do jeden, z podziałem 
na amatorskie głosy i bez szczegól-
nej dramaturgii.

Obawę budził tytuł przedstawie-
nia i, last but not least, fakt, że za ste-
rami tego muzycznego widowiska 
miał zasiąść Józef Skrzek, a świet-
nie pamiętam, że ostatni zasłyszany 
przeze mnie w kościele projekt mu-
zyczny, który zrealizował, pozosta-
wił niedosyt.

Tak się jednak złożyło, że moment 
po momencie, chwila po chwili, moje 
obawy zaczęły topnieć. Raz, że ko-
ściół w Szopienicach wcale nie oka-
zał się, jak zdarza się nowoczesnym 
bryłom, makabryłą. Tak zewnątrz, 
jak i w szczególności we wnętrzu.

Dwa – za architektonicznym mi-
nimalizmem podążał minimalizm 
sceniczny. Na szczęście nie mieliśmy 
do czynienia z widowiskiem, ale wła-
ściwie z medytacją na temat pasyj-
ny. Dość odważną, trzeba zaznaczyć, 
bo odległą momentami o lata świetl-
ne od dogmatycznych wykładni i po-
p-religijnej symboliki.

Miłosz Markiewicz, scenarzysta wi-
dowiska, oraz odpowiedzialny za in-
scenizację Zbigniew Wróbel zadbali, 
żebyśmy otrzymali opowieść niechro-
nologiczną, ekumeniczną i nieka-
noniczną. Medytację pasyjną opar-
li nie tylko na fragmentach Genesis 
(stworzenie Ziemi, mit o wieży Ba-
bel i zniszczenie Sodomy), ale oddali 
ją w ręce tych, którym zazwyczaj pa-
sja odmawia prawa głosu albo ograni-
cza je do minimum: Piłat przemówił 
niemal jak V procurator Judei Micha-
iła Bułhakowa, Judasz okazał się ab-
solutnie immanentną częścią boskie-
go planu (ekonomii zbawienia) i był 
to skrajnie inny Judasz od tego, któ-
rego kukłę katolicka tradycja pozwala 
poniewierać na ulicach polskich wsi 
i miasteczek, nocna straż rzymska 
przemówiła jakoś inaczej, bardziej 
po naszemu, po ludzku po prostu.

Chór ewangelicki Jubilate Deo dzie-
więćdziesiąt procent pieśni wykonał 
w oryginalnym hebrajskim, w czym 
zbliżył się do ideału (jeśli uznać 
za ideał aramejską „Pasję” Gibsono-

wą). Aktorzy Teatru Śląskiego robili, 
co mogli, żeby nie brzmieć jak pro-
fesjonalni aktorzy Teatru Śląskiego, 
a zarazem jak naturszczycy. Nie było 
tu wielkich popisów w stylu Wielkiej 
Improwizacji – choć monolog Piłata 
i Judasza chwilami do tej dramatur-
gii się zbliżał. Ale też nie było jakiejś 
klęski. Aktorska naturalność stanowi-
ła dobry kontrapunkt dla kostiumo-
wego naturalizmu.

Gdyby oczywiście pójść dalej, za-
ryzykować bardziej, a nawet tylko 
pozostać w obrębie narracyjnej lo-
giki, należałoby te wszystkie ciuchy 
jerozolimskie zdjąć, suknie i tuniki, 
turbany i sandały, wyjść „na scenę” 
we współczesnych ubraniach. Bo prze-
cież nie teksty kanoniczne były wy-
głaszane przez aktorów, ale współ-
czesne apokryfy. Wiele w nich było 
odwołań do aktualnych doświadczeń 
i dzisiejszej wrażliwości. Skoro więc 
można było do współczesnego wi-
dza, który jest odbiorcą współcze-
snym wyłącznie ze względu na me-
trykę, a w istocie cały oddany już 
sprawom przeszłym, kierować taki 
niejasny, momentami nawet rewo-
lucyjny, bo kwestionujący zarówno 
ikonografię, jak i podważający pew-
ne stałe, niezmienne punkty religij-
nej wyobraźni przekaz, cóż szkodzi-
ło pokazać tego człowieka właśnie 
tak, jak dziś się prezentuje i wygląda?

A może kostiumy miały właśnie 
osłabić wymowę apokryfu? Osłabić 
oskarżający nas ton monologu Pi-
łata, ironię Judasza, opór Abraha-
ma? Bo przecież jeśli my, widzowie, 
patrzymy na kostium historyczny, 
od razu uznajemy pewną konwen-
cję. Jasne – potrafimy bardzo głębo-
ko przeżyć opowiadaną historię, ale 
spektakl jest tylko spektaklem. Ni-
czym więcej. Zostawiamy sacrum 
w miejscu, w którym sacrum prze-
bywa od wieków i wracamy do swo-
jego profanum. Oczyszczenie trwa 
krótko. Za krótko.

Tymczasem twórcy tej pasyjnej me-
dytacji o nieoddającym skali kontra-
bandy tytule próbują przedstawić pasję 
nie jako historię męczeńskiej śmierci 
Jezusa, ale wpisują ją w szerszy, ko-
smogeniczny kontekst i raczej opo-
wiadają historię człowieka. A w za-
sadzie historię ludzkiej samotności. 

Bohaterowie tej medytacji nie tylko 
wadzą się z Bogiem, próbują rów-
nież podważyć naszą pozycję, opartą 
na jakichś niejasnych mitach i prze-
świadczeniach o naszej wyjątkowości. 
Opór patriarchy Izraela, rzymskiego 
namiestnika w oddalonej i znienawi-
dzonej prowincji i żydowskiego in-
telektualisty to nie tylko element ich 
sporu z Bogiem (w tej apokryficznej 
wersji), ale również sporu ze współ-
czesnością. Być może nawet wyraz 
naszego gniewu i lęku, którego nie 
potrafimy, jako wierzący, wyarty-
kułować, ponieważ w tej tradycji re-
ligijnej zabrano nam wszelkie narzę-
dzia do artykulacji. A zwłaszcza pra-
wo do wyrażania gniewu. Nawet jeśli 
to tylko i wyłącznie gniew z powo-
du „milczenia Boga” (żeby nie wspo-
mnieć o bardziej rażących sprzecz-
nościach).

Zapytacie, czy to wszystko wyda-
rzyło się w nieco ponadgodzinnej pa-
sji w kościele katolickim? Tak. Nie 
wszystko było tak wyraziste i oczywi-
ste od razu. Mam wrażenie, że spek-
takl zaczął pracować wiele godzin 
później. Kiedy zacząłem sobie uświa-
damiać „skalę” wydarzenia, wielkość 
tego klina wbitego w sam środek tra-
dycjonalistycznej, pasyjnej wyobraźni.

Co istotne, za tym doświadcze-
niem literacko-apokryficznym po-
dążała również muzyka. Zarówno 
w wykonaniu chóru ewangelickie-
go, jak i Józefa Skrzeka. Ich wpływ 
na formę całego spektaklu nazwał-
bym znaczącym i subtelnym. Mu-
zyka nie zdominowała przedstawie-
nia, ale w sposób dyskretny go ilu-
strowała; czasem bardziej dosłownie 
(Jubilate Deo), innym razem z więk-
szą dozą autonomii, bardziej meta-
forycznie (Józef Skrzek). Stanowiła 
coś w rodzaju łącznika między prze-
szłym a współczesnym. Między he-
brajskim i polskim. Między językiem 
i znaczeniem przekazu ewangeliczne-
go i apokryfu.
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