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Cen trum No wo cze snych Tech no lo gii In for ma tycz nych
Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach



Nasz!partner

6 kwiet nia w Te atrze im. Sta ni s"a wa Wy spia# skie go w Ka -
to wi cach mia "a miej sce szcze gól na uro czy sto$%. Ju bi le -
usz 35-le cia pra cy w Te atrze &l' skim $wi( to wa "a d"u go -
let nia dy rek tor na czel na a obec nie za st(p ca dy rek to ra tej
in sty tu cji – Kry sty na Szara niec. By "o do stoj nie, wzru sza -
j' co i wiel ce ra do $nie. Dla Ju bi lat ki $pie wa li mi( dzy in ny -
mi Kry sty na Pro# ko, Kry sty na Gi )ow ska, Gra )y na Barsz -
czew ska, Mi ro s"aw Ne inert, Ber nard Kraw czyk, Ze spó" Pie -
$ni i Ta# ca „&l'sk”… Ze sce ny po p"y n( "y stro fy wier szy i pio -
se nek Le cha Sza ra# ca w wy ko na niu ar ty stów Te atru &l' -
skie go a Ze spó" Ka wia ren ki Li te rac kiej Cho rzow skie go S"o -
wa ka za de dy ko wa" Ju bi lat ce „Te sta ment mój” Ju liu sza S"o -
wac kie go do mu zy ki Krzysz to fa Do mo ga "y. Nie szcz( dzo -
no Kry sty nie Sza ra niec po dzi( ko wa#, a jest za co, ale
przede wszyst kim za ser ce i mi "o$% do ka to wic kiej sce ny
i jej wier nej pu blicz no $ci. Mi "o$% w pe" ni od wza jem nio n',
cze go do wo dem by" ten nie zwy k"y be ne fis. 
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Ju) po raz 22. od by" si( Kon cert Ga lo wy Fun da cji Po mo cy
dla szpi ta la w Za wier ciu „Au xi lium” im. Dr. Hen ry ka Wnu ka,
od po cz't ku od da ne go tej idei, zwi' za nej z za an ga )o wa niem
w to szla chet ne przed si( wzi( cie Wie s"a wa Ochma na. Ten wy -
bit ny ar ty sta ope ro wy szcze gól nie jed nak wpi sa" si( w dzia -
"a nia na rzecz „Au xi lium” i co ro ku wio sn' uczest ni czy
w kon cer cie wspie ra j' cym t( fun da cj(, kon cer cie, któ re go pro -
gram przy go to wu je, z tem pe ra men tem pro wa dzi i w któ rym
sam za ka) dym ra zem uczest ni czy. A jest ja ko $pie wak wci')
w zna ko mi tej for mie, bo te) w"a $nie je go udzia" jest naj wi(k -
sz' atrak cj' dla pu blicz no $ci wy pe" nia j' cej spo r' sa l( wi do -
wi sko w' Miej skie go O$rod ka Kul tu ry… Sa l( im. Wie s"a wa
Ochma na – ja ko )e co raz wi( cej jest w Za wier ciu $wia dectw
uzna nia i wdzi(cz no $ci dla te go wiel kie go ar ty sty, Ho no ro we -
go Oby wa te la Za wier cia, któ ry ma w tym mie $cie ju) na wet
swo je ron do. Rów nie) przy zna wa ne co ro ku na gro dy w po -
sta ci krysz ta "o we go wa zo nu no sz' na zw( Krysz ta "o wych
Ochma nów, za$ naj wa) niej sze zy ska "y ty tu" Krysz ta "o we go
Su per Ochma na. Wy ró) nia je wy gra we ro wa ny wi ze ru nek ar -
ty sty z fa xi mi le pod pi su. W tym ro ku Krysz ta "o we go Su per
Ochma na – i to z r'k sa me go Ochma na (na zdj( ciu) w to -
wa rzy stwie pre ze sa Fun da cji dr. Cze s"a wa Ka wec kie go (pierw szy z pra wej) ode bra" Ta de usz Ki jon ka, za wspie ra nie od wie lu lat po przez pu bli -
ka cje na "a mach „&l' ska” in for ma cji o dzia "al no $ci Fun da cji „Au xi lium”. W kon cer cie ga lo wym jak co ro ku pod ba tu t' S"a wo mi ra Chrza now skie -
go wzi( "a udzia" Fil har mo nia Za brza# ska. Wy st' pi li: Do ro ta La sko wiec ka, Ka ta rzy na Gier la i Ka ta rzy na Sta ro# (so pra ny) oraz te nor Ma ciej Ko -
man de ra i bas Bog dan Ku row ski (so li $ci Ope ry &l' skiej) za$ w cy klu „mi strzo wie wo ka li sty ki” przed sta wi" si( Ta de usz Pszon ka. Szcze gól nie okla -
ski wa ny by" Wie s"aw Ochman. – im po nu j' cy jak za wsze wspa nia "ym te no rem i es tra do w' we rw'. Ma te) swo j' wy mo w( nie zwy k"y fakt, )e od 22
lat Wie s"aw Ochman zja wia si( w Za wier ciu wier ny pod j( tym spo "ecz nym i ar ty stycz nym zo bo wi' za niom. W tym ro ku na je go za pro sze nie przed -
sta wi" swo je ob ra zy na oko licz no $cio wej eks po zy cji Adam Ja cek Ko zak.

Kon cert Ano uara Bra he ma (na zdj( ciu) i je go kwar te tu otwo rzy" trwa j' cy
od 26 kwiet nia do 2 ma ja 3. Ka to wi ce Jaz zArt Fe sti val. Bra hem jest wir -
tu ozem lut ni oud. Za pre zen to wa" wraz z to wa rzy sz' cy mi mu mu zy ka mi
w"a sne kom po zy cje i im pro wi za cje na te mat tra dy cyj nych me lo dii z kra -
jów Ma gh re bu. Ka to wic kie $wi( to jaz zu za mkn'" wy st(p ocze ki wa ne go
od kil ku lat s"yn ne go Kro nos Qu ar tet, któ ry wy st' pi" wraz z dwo ma "o tew -
ski mi mu zy ka mi: wir tu ozem akor de onu (tak )e nie zwy k"y ocal) Kim mo Phjo -
ne nem i Sa mu lim Ko smi ne nen (per ku cja/sam pling). Pod czas Jaz zArt Fe -
sti val za pre zen to wa li si( tak )e m.in. Ti gran – Sga dow The ater, Do mi nik
Wa nio Trio, Da vid Lieb man – El le ry Eske lin Qu ar tet oraz Ben Gold gerg
Trio z kle zmer sk' mu zy k' im pro wi zo wa n'. 
Kon cer ty od by wa "y si( w Ki no te atrze „Rial to”, Cen trum Kul tu ry, Jaz zc lub
Hip no za. Or ga ni za to rem fe sti wa lu by "a In sty tu cja Kul tu ry Ka to wi ce Mia -
sto Ogro dów.
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Omó wie nie za war to !ci ma jo we go wy da nia na sze go mie si"cz ni ka mu sz" roz -
po cz#$ w ra czej mi no ro wej to na cji: od szed% je den z naj bar dziej zna cz# cych

pol skich po etów ostat nich kil ku dzie si" ciu lat, Ta de usz Ró &e wicz, z wie lu wzgl" -
dów bli ski 'l# sko wi i „'l# sko wi”. Dla wie lu z nas je go na zwi sko by %o sy no ni mem
te go, co w po ezji naj bar dziej war to !cio we, dla te go te& znaj dzie cie Pa( stwo na %a -
mach te go wy da nia „'l# ska” ob szer ny ma te ria% po !wi" co ny je go &y ciu i twór czo -
!ci oraz obec no !ci na %a mach „'l# ska” au tor stwa wy bit nych znaw ców przed mio -
tu, prof. Ma ria na Ki sie la i prof. Sta ni s%a wa G" ba li.

Mi ja w%a !nie dzie si"$ lat od przy st# pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. Jest do -
bra oka zja do prze pro wa dze nia cho$ by po wierz chow ne go bi lan su. W ci# gu te go
dzie si" cio le cia Unia po ka za %a swo je ja !niej sze, ale tak &e i te mniej ja sne stro ny.
Na are nie po li tycz nej ob ser wo wa li !my za ska ku j# ce cza sem wol ty – wi dzie li !my,
jak za cie kli eu ro scep ty cy sta wa li si" eu ro en tu zja sta mi, ale by wa %o i od wrot nie. Za -
wsze przy ta kiej oka zji za da wa li !my so bie py ta nie, gdzie s# gra ni ce roz s#d nej gry
po li tycz nej, a gdzie za czy na si" zwy k%y ko niunk tu ra lizm i par tyj niac two. By$ mo -
&e w ja kim! przy naj mniej stop niu od po wied) na to py ta nie przy nie sie roz mo wa
z prof. Ge no we f# Gra bow sk#, wie lo let ni# eu ro de pu to wa n#. Jed nak na co dzie(
od me an drów wiel kiej i ma %ej po li ty ki, dla zwy k%ych Po la ków wa& niej sze jest to,
co kon kret ne go przy nio s%o nam cz%on ko stwo w Unii. Je den z je go efek tów wi dzi -
my na ok%ad ce te go wy da nia na sze go mie si"cz ni ka, na zdj" ciu au tor stwa Bog da -
na Ku %a kow skie go – Cen trum No wo cze snych Tech no lo gii Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Ka to wi cach. S# tak &e efek ty te go cz%on ko stwa, któ re ma my
co dzien nie pod sto pa mi oraz pod ko %a mi na szych sa mo cho dów, cho$ zma ga nia o lep -
sze na wierzch nie czy ko lej ne ki lo me try au to strad da le kie s# od fi na %u. Zmie nia si"
tak &e ob li cze na szych miast, co bez fun du szy unij nych prze bie ga %oby znacz nie wol -
niej i by$ mo &e w in nym kszta% cie. My jed nak &e si" gnie my g%" biej pod po wierzch -
ni" i wraz z Ka ta rzy n# Be re t#, w jej ese istycz nym ar ty ku le prze !le dzi my tak &e zmia -
ny in ne go ro dza ju, te trud niej za uwa &al ne, ale jed nak po st" pu j# ce, ja kie do ko nu j#
si" w na szych umy s%ach za spra w# urba ni za cji, któ rej 'l#sk pod da wa ny jest nie -
mal od dwu se tek lat. Mia sto i wie! w nas – przy po mi na to tro ch" od wiecz n# wal -
k" kar na wa %u z po stem i by wa trud ne, po dob nie jak de li kat na rów no wa ga po st" -
pu i tra dy cji, je !li ta kie zja wi sko w ogó le ist nieje. To nie je dy ny pa ra doks
wspó% cze sno !ci, na któ ry chcie li by !my zwró ci$ Pa( stwa uwa g": sta ra j#c si" ucie -
ka$ od ró& nych dy le ma tów, d# &y my do wol no !ci… I szyb ko si" uza le& nia my. Oka -
zu je si" wte dy, i& po d# &a j#c ku wol no !ci, ucie ka my od niej, co opi su je w swym
ar ty ku le Bar ba ra Ki czek.

In te re su j# cych po zy cji w tym nu me rze jest o wie le wi" cej, (m.in. po ezja Hen -
ry ka Cier nia ka i Grze go rza S%o bod ni ka, re la cja Mar ka Mierz wia ka z be ne fi su Kry -
sty ny Sza ra niec oraz omó wie nie twór czo !ci An to nie go Cy ga na au tor stwa Wi tol -
da Ko ci( skie go), po zwo l" so bie jed nak wy ko rzy sta$ t" odro bi n" miej sca, ja ka mi
jesz cze po zo sta %a, by po &e gna$ si" z Pa( stwem, w ka& dym ra zie w tym cha rak te -
rze, w ja kim go !ci %em w re dak cji i na %a mach „'l# ska” w ci# gu ostat nich mie si" -
cy. Pro wa dze nie pi sma przej mu je prof. Da riusz Rott i &y cz" Mu, aby upo ra% si"
z do tych cza so wy mi pro ble ma mi mie si"cz ni ka i od niós% suk ces, do star cza j#c na -
szym Czy tel ni kom lek tu ry w do sko na %ym ga tun ku.

WI TOLD TU RANT
Re dak tor pro wa dz# cy 
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! RO BOT NI CY
wra ca j! na nie szcz" -
sny Sta dion #l! ski.
Wró c!, $e by zbu do -
wa% za ple cze tre nin go -
we, któ re ma po wsta%
do ko& ca te go ro ku
za kwo t" 84 mln z'. 

! MIA STO Cho -
rzów, po wy ko na niu
eks per tyz i do dat ko -
wych ana liz przez Po -
li tech ni k" #l! sk!, wy -
da 'o po zwo le nie na
bu do w" da chu na
Sta dio nie #l! skim. 
Z po cz!t kiem mar ca 
trwa 'y ne go cja cje
z Mo sto sta lem, do -
tych cza so wym ge ne -
ral nym wy ko naw c!
w tej spra wie. Mar -
sza 'ek Ar ka diusz
Ch" ci& ski po zo sta je
nie po praw nym opty -
mi st!, wie rzy w od da -
nie do u$yt ku sta dio -
nu w 2016 ro ku. 

! KO #CIÓ( na
isteb nia& skiej Ste -
ców ce pw. Mat ki Bo -
skiej Fa tim skiej, któ -
ry spa li' si" 3 grud nia
ubie g'e go ro ku, zo -
sta nie od bu do wa ny
w ca 'o )ci w drew nie.
Pa ra fia w Ste ców ce
jest jed n! z naj mniej -
szych w die ce zji biel -
sko -$y wiec kiej, li czy
trzy sta dusz.

! SKAN SEN si" po wi"k szy o no we obiek ty.
W Gór no )l! skim Par ku Et no gra ficz nym po ja wi!
si" sta wy, m'yn, fo lusz a na wet ar che oskan sen ze
)re dnio wiecz ny mi bu dyn ka mi. Skan sen po wi"k -
szy swój te ren o 10 ha, z cze go 6 ha to te ren
po daw nym o)rod ku har cer skim. Roz bu do wa
obiek tu prze wi dzia na jest na naj bli$ sze la ta.

! PO LA CY chc! si" le czy% za Ol z! u bra ci
Cze chów, bo ta niej i po rz!d niej. Cze skie kli ni ki
ku sz! pol skich pa cjen tów m.in. ta& szy mi za bie -
ga mi. Mi ni ster stwo Zdro wia opó* nia jed nak – i to
wbrew za le ce niom unij nym – wy da nie prze pi sów
do ty cz! cych roz li cze& trans gra nicz nych. 

! ZMAR( g'ów ny )wia dek w afe rze gór ni czej.
An drzej J. by' sze fem spó' ek gór ni czych i g'ów -
nym )wiad kiem oskar $e nia w jed nej z naj wi"k -
szych spraw do ty cz! cych ko rup cji w tej bran $y.
Wie le wska zu je na to, $e po pe' ni' sa mo bój stwo.
Po st" po wa nie w spra wie ko rup cji pro wa dzi ka -
to wic ka pro ku ra tu ra wraz z Agen cj! Bez pie -
cze& stwa We wn"trz ne go. Spra wa do ty czy nie tyl -
ko pra cow ni ków )l! skich ko pal& w" gla
ka mien ne go, ale tak $e spó' ek: KGHM, Pol ska
Mied* i Lu bel ski W" giel Bog dan ka.

! PRE MIE RA spek ta klu „Ska za ny na blu esa”,
ja ka mia 'a miej sce 7 mar ca w Te atrze #l! skim
w Ka to wi cach oka za 'a si" ar ty stycz nym suk ce sem.
W ro l" Ry szar da Rie dla, wo ka li sty „D$e mu” wcie -
li' si" re we la cyj ny To masz „Ko wal” Ko wal ski,
mu zyk i ak tor ski na tursz czyk. Spek takl wy re $y -
se ro wa' Ar ka diusz Ja ku bik. Bi le ty na „Ska za ne -
go…” wy prze da no na dwa mie si! ce do przo du.

! B+ DZIE film o Habs bur gach. Ja nusz Ma jew -
ski, re $y ser m.in. „C.K. De zer te rów”, czy se ria -
lu „Kró lo wa Bo na”, pi sze sce na riusz fil mu o pol -
skich Habs bur gach z ,yw ca.

! BI LE TY z au to ma tu. Cz" sto cho wa za mie -
rza ku pi% i za in sta lo wa% w au to bu sach i tram wa -
jach bi le to ma ty, spraw dzo ne roz wi! za nie u in nych
kra jo wych prze wo* ni ków. Pa sa $e ro wie nie b" d!
ju$ ku po wa% bi le tów u kie row cy.

! PRZE PY CHAN KI ko 'o Mu zeum Gór no )l! -
skie go w By to miu. Naj pierw mia 'o by% li kwi do -
wa ne, te raz urz!d mar sza' kow ski pro po nu je mia -
stu wspó' fi nan so wa nie pla ców ki. Z cze go? 
– py ta j! w By to miu.

! PIERW SZ- uchwa '" po )l! sku pod j" to
w Ra dzion ko wie. Rzecz do ty czy nie by le ja kiej
uchwa 'y, ale do ku men tu wa$ ne go – stra te gii

roz wo ju mia sta na la ta 2014-2025, w któ rej pre -
am bu '" i stresz cze nie na pi sa no w j" zy ku )l! skim.
Do ku ment jest do st"p ny w Biu le ty nie In for ma cji
Pu blicz nej, mo$ na w nim wy czy ta% m.in. „W Ci -
drach mo by% ku pa miejsc fto rych niy ma ga& by
po ko za% go ro lom”, a „tam kaj za Wi lu sia bo' dwór
Don ner smarc ków, a za ko mu ny PGR, trza wy bu -
do wa% ry nek”.

! G(U CHO NIE MI ju$ dwa la ta cze ka j!
na zmia n" prze pi sów, któ re unie mo$ li wia j! im wy -
ro bie nie pra wa jaz dy. Prze pi sy mó wi! bo wiem te -
raz, $e na sa li eg za mi na cyj nej oprócz eg za mi na -
to rów i zda j! cych nie mo $e by% osób trze cich,
czy li w tym wy pad ku „$y we go t'u ma cza”. W'a -
)ci wie wy star czy 'a by na wet na k'ad ka na pro gram
eg za mi nu j! cy, dzi" ki któ rej na ekra nie mo ni to ra
po ja wi si" t'u macz py ta& na j" zyk mi go wy (roz -
wi! za nie to sto so wa ne jest z po wo dze niem przez
te le wi zj"). Wi da% brak do brej wo li – bo roz wi! -
za nia s! a$ dwa. I to pro ste.

! GMI NA Go rzy ce prze gra 'a spór s! do wy ze
swo im miesz ka& cem, Al fre dem Wi den k!, w'a )ci -
cie lem jed nej z dzia 'ek w Go rzycz kach. Dzia' k"
przez la ta nisz czy 'a wo da z gmin nej dro gi za le -
wa j!c j! nie ustan nie. Ale co z te go, $e wy gra', $e
spra wie dli wo)% jest po je go stro nie – sko ro gmi -
na nie wy ko nu je s! do we go wy ro ku.

! BIEL SKI za mek do cze ka' si" bal da chi mu ze
szk'a. Po wsta 'a w ten spo sób no wa sa la mu zeum.
Dzie dzi niec zam ku ksi! $!t Su' kow skich przy kry -
to szkla nym da chem i Mu zeum Hi sto rycz ne zy -
ska 'o do dat ko w!, efek tow n! prze strze& wy sta -
wien ni cz! i kon cer to w!.

! EKO LO GICZ NIE my )l! w'a dze Pszczy ny,
wi"c wy ma rzy 'y so bie, $e na ry nek z dwor ca ko -
le jo we go b"d! kur so wa 'y elek tro bu sy. Zo ba czy -
my co z tych urz"d ni czych pla nów wyj dzie
w prak ty ce. Na ra zie ko& czo ny jest re mont dwor -
ca PKP.

! KO LEJ znów m! ci w roz k'a dach jaz dy, co
iry tu je pa sa $e rów. Za wie szo nych zo sta nie kil ka
po ci! gów z Ka to wic do Kra ko wa – po wód: zbyt
wol ny czas prze jaz du. Na to miast ze wzgl" du na re -
mont to rów Ko le je #l! skie cz")% po '! cze& z Ka -
to wic do Gli wic pusz cz! przez By tom.

! S-D Okr" go wy w Opo lu uchy li' 7 mar ca re -
je stra cj" Sto wa rzy sze nia Osób Na ro do wo )ci #l! -
skiej do ko na n! w grud niu 2011 ro ku. Sto wa rzy -
sze nie zrze sza ak tu al nie 1700 osób, a je go li de rem
jest Pe ter D'u gosz. Spra wa wró ci po now nie
do S! du Re jo no we go. Po se' PO Ma rek Plu ra za -
po wie dzia' pró b" re je stra cji SON# przed s! dem
w Ka to wi cach.

! KON TRO WER SJE i za in te re so wa nie pro -
ku ra tu ry bu dzi bu do wa Za g'" biow skie go Cen trum
On ko lo gii. Oka za 'o si", $e ca 'o)% b" dzie kosz to -
wa% 220 mln z', cho% plan in we sty cyj ny za k'a da'
ok. 85 mln z'. Wi"k szo)% bra ku j! cej kwo ty wy -
'o $y% mia 'a fir ma Cli ma me dic, któ ra bu du je
i wy po sa $y kom pleks w nie zb"d ny sprz"t me dycz -
ny. Po tem szpi tal ma sp'a ci% ca '! in we sty cj"
przez 15 lat, w ra tach. Ale je )li spó* ni si" z p'at -
no )cia mi, Cli ma me dic mo $e prze j!% ZCO. Czy
o to cho dzi?

! FILM „Chce si" $y%” Ma cie ja Pie przy cy, kr" -
co ny na #l! sku, z re we la cyj n! ro l! Da wi da
Ogrod ni ka, by' naj wi"k szym trium fa to rem na te -
go rocz nej Ga li Or 'ów, czy li Pol skich Na gród Fil -
mo wych w Te atrze Pol skim w War sza wie.

! DO PIE RO min"'o dzie si"% dni od dy mi sji
wo je wo dy Zyg mun ta (u kasz czy ka, 11 mar ca, no -
wy wo je wo da Piotr Li twa wy bra' si" do War sza -
wy, by ode bra% no mi na cj" z r!k pre mie ra.

! JA NOSCH, czy li Horst Ec kert ro dem
z Za brza (opi sa ne go w „Cho lon ku”), obec nie
miesz ka niec Te ne ry fy, ob cho dzi' 11 mar ca 83
uro dzi ny. 

! PARK #l! ski, a w'a )ci wie spó' ka ak cyj na
Wo je wódz ki Park Kul tu ry i Wy po czyn ku, to dla
re gio nu bar dzo dro gi in te res. W 2013 r. park mia'
po nad 6 mln z' strat, w 2012 r. po nad 5 mln z',
a w 2011 r. pra wie 3 mln z'. W tym ro ku po trze -
bu je na in we sty cje i dzia 'al no)% bie $! c! 5 mln z'.
A wi"c urz!d mar sza' kow ski b" dzie mu sia' za ci! -
gn!% ko lej ny kre dyt. 

! MIE SI+CZ NE utrzy ma nie par ku kosz tu je 1,1
mln z', z cze go 400 tys. z' tra fia na p'a ce. A in -
fra struk tu ra, w wi"k szo )ci 60-let nia, jest moc no
za nie dba na. K'o po tów nie bra ku je. Park b" dzie
mu sia' zwró ci% mia stu Cho rzów 3,5 mln z'

za nie le gal nie wy ci" te drze wa. I by% mo $e a$ 16
mln z' za za j" t! za PRL -u pra wie 3 ha dzia' k", któ -
rej w'a )ci ciel od da' spra w" do s! du.

! NO WYM cz'on kiem za rz! du wo je wódz twa
od po wie dzial nym za s'u$ b" zdro wia zo sta 'a Alek -
san dra Skow ro nek, któ ra za po wie dzia 'a, $e naj -
pierw spraw dzi fi nan se pod le g'ych so bie pla có wek.

! PO WO DZI wio sn! na pew no nie b" dzie, bo
w la sach i na po lach jest za su cho. To efekt 'a god -
nej zi my. Stra $a cy i le )ni cy, a tak $e rol ni cy z na -
dzie j! pa trz! w nie bo, bo roz po cz" 'o si" wy pa la -
nie traw, a wil got no)% le )nej )ció' ki si" ga 'a
za le d wie 16 pro cent. Z ko lei rol ni cy, jak i ogrod -
ni cy, oba wia j! si" o ni skie plo ny z po wo du su szy
w'a )nie.

! S(O WAC KI gi gant ku pi' o)ro dek nar ciar -
ski w wiecz nie nie do in we sto wa nym Szczyr ku. Za -
po wie dzia', $e wy 'o $y na nie go 120 mln z'. Ma
by% jak na Cho po ku w Ja snej. 

! MOC NE s'o wa o pol skim gór nic twie pa d'y
z ust Je rze go Mar kow skie go, by 'e go dy rek to ra ko -
pal ni i wi ce mi ni stra go spo dar ki, w wy wia dzie, ja -
ki udzie li' „Dzien ni ko wi Za chod nie mu”. „Na sze
gór nic two jest kry mi no gen ne” – stwier dzi' – „Gór -
ni cy s! roz go ry cze ni co raz gor sz! sy tu acj!
w bran $y. Wy ni ki fi nan so we ko pal& spa da j!,
spó' ki zmniej sza j! za trud nie nie, a rz!d nie ma po -
my s'u na gór nic two”. 

! ZA (O ,Y( kon ta na por ta lu rand ko wym nie -
lu bia nym na uczy ciel kom – tak w'a )nie wy gl! da -
'a ze msta 16-let nie go ucznia z Ja strz" bia Zdro ju
za z'e oce ny. Oczy wi )cie, nie let nie mu spraw cy
gro zi te raz umiesz cze nie w o)rod ku wy cho waw -
czym. 

! ILE ryb p'y wa w Je zio rze Go cza' ko wic kim?
Do bre py ta nie, bo nikt te go jesz cze nie wie. Cho%
chc! si" te go pod j!% na ukow cy z Uni wer sy te tu
#l! skie go, któ rzy do li cze nia ryb u$y j! spe cjal -
nej 'o dzi z so na rem.

! #L- SCY bo ga cze „For be sa” – na li )cie stu
naj bo gat szych Po la ków zna la z'o si" kil ku przed -
si" bior ców z na sze go re gio nu: To masz Do mo ga -
'a, w'a )ci ciel m.in. Fa mu ru (je go ma j! tek osza co -
wa no na 2,1 mld z'), Ja ro s'aw Paw luk, pro du cent
pod k'a dów ko le jo wych i roz jaz dów (1,6 mld z'),
Ar ka diusz Mu), w'a )ci ciel fir my Press -Glass
(950 mln z'), Krzysz tof J" drze jew ski, w'a )ci ciel
„Ko pe xu” (695 mln z'), Zy ta i An drzej Ol szew -
scy, w'a )ci cie le wi"k szo )cio we go pa kie tu ak cji
gie' do wej spó' ki „Far ma col” (680 mln z'), Te re -
sa i Ka zi mierz Mo kry szo wie, twór cy spó' ki Mo -
ka te z Ustro nia (530 mln z'). W wo je wódz twie )l! -
skim miesz ka po nad 1600 mi lio ne rów, naj wi" cej
w ca 'ym kra ju. 

! MOST wy trzy ma'! 21 mar ca na le gen dar ny
ju$ most w Msza nie wje cha 'o 60 ci" $a ró wek, ka$ -
da wa $! ca 40 ton. I nic si" nie za wa li 'o. Pró ba ob -
ci! $e nio wa mo stu na au to stra dzie A1 za ko& czy -
'a si" suk ce sem. Otwar cie 400-me tro we go
mo lo cha za po wie dzia no na czer wiec.

! AN GLI KI s! le gal ne – nie cho dzi tu jed nak
o miesz ka& ców Zjed no czo ne go Kró le stwa, lecz
pro du ko wa ne tam we hi ku 'y po sia da j! ce kie row -
ni c" po z'ej – zda niem wie lu Eu ro pej czy ków 
– stro nie. Try bu na' Spra wie dli wo )ci Unii Eu ro -
pej skiej w Luk sem bur gu stwier dzi', $e Pol ska b" -
dzie mu sia 'a ze zwo li% na re je stra cj" aut z kie row -
ni c! po pra wej stro nie. Mi ni ster stwo za mie rza,
oczy wi )cie, nie zw'ocz nie – co pew no tro ch" po -
trwa – zmie ni% od po wied nie prze pi sy. Tym cza sem
ruch le wo stron ny obo wi! zu je w na szym kra ju nie
tyl ko na ron dach, ale i w tu ne lu dla au to bu sów
pod dwor cem ko le jo wym w Ka to wi cach, co wy -
ni ka z u'o $e nia przy stan ków au to bu so wych.

! GLI WI CE bu du j! kon ku ren cj" „Spodka”, ha -
l" daw niej zwa n! „Po dium” z w'a snych )rod ków
i kre dy tu, s! dz!c si" rów no cze )nie z mar sza' kiem
o na le$ ne, zda niem w'adz Gli wic, do fi nan so wa nie,
któ re go w'a dze mar sza' kow skie od mó wi 'y, cho% gli -
wic ka in we sty cja znaj do wa 'a si" na li )cie prio ry -
te tów Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go.

! KA MIL Stoch, nie daw ny mistrz olim pij ski,
ode bra' w Pla ni cy s'yn n! Krysz ta 'o w! Ku l", czy li
Pu char #wia ta. To wa rzy szy li mu ki bi ce i $o na Ewa. 

! STA RA Fil har mo nia z 1873 ro ku w no wej
od s'o nie. 28 mar ca, po trwa j! cej czte ry la ta ge -
ne ral nej prze bu do wie, otwar to gmach Fil har -
mo nii #l! skiej w Ka to wi cach. 

KRONIKARZ
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Poeta Zag!ady

Bli ski te mu ro zu mie niu by! Je an
Bau dril lard, gdy pi sa!: „Nie pa mi"#
o Za g!a dzie sa ma sta no wi jej cz"$#,
gdy% jest ona w rów nym stop niu za -
g!a d& pa mi" ci, hi sto rii, spo !e cze' -
stwa itp”. Fran cu ski fi lo zof twier -
dzi!, %e w na szych cza sach, za spra w&
te le wi zji, to, co si" wy da rzy !o na praw -
d" (Ho lo caust) po wta rza si", es te ty zu -

je i tra ci swo je zna cze nie. Nie ma ró% -
ni cy mi" dzy rze czy wi sto $ci& za g!a dy
a „zim nym $wia t!em te le wi zji”, emi -
tu j& cej ob ra zy uda j& ce za g!a d" i „nie -
szko dli we dla wy obra( ni”. Do wo -
dzi!: „Za po mnie nie, uni ce stwie nie,
któ re osi& ga w ten spo sób wy miar es -
te tycz ny – swój kres znaj du je w sty -
lu re tro, wy nie sio ne tu taj osta tecz nie

ade usz Ró %e wicz wy da -
wa! si" nam wiecz ny. By!
za wsze z na mi: od pierw -
szej, szkol nej lek tu ry

po ostat nie to my. Uto% sa mia! nie
tyl ko na sz& wspó! cze sno$#, ale ca !y
wiek XX. Kry ty cy orze kli w dniu
$mier ci po ety, %e wraz z nim sko' -
czy !o si" de fi ni tyw nie ubie g!e stu le -
cie. Zna mien ne jest to, %e s!ów
tych – w tak $ci s!ym zna cze niu – ni -
gdy nie od nie sio no do Cze s!a wa
Mi !o sza, Wi s!a wy Szym bor skiej,
Zbi gnie wa Her ber ta czy in nych twór -
ców tzw. „no wo cze sno $ci”. Tyl ko
Ró %e wicz umia! od da# w swo im
dzie le to, co w wie ku „ide olo gii”,
„re wo lu cji”, „wo jen” i „za g!a dy”
by !o je go „im ma nen cj&”. Na zwa! j&
„nie po ko jem”. )ró de! „nie po ko ju”
upa try wa! za$ w do $wiad cze -
niach II woj ny $wia to wej. Po woj nie
bo wiem – jak traf nie za uwa %y!
Krzysz tof K!o si' ski – „nie na sta je
po kój, ale nie -po kój”. O cz!o wie ka,
cy wi li za cj", $wiat.

„Ró %e wicz zro dzi! si" ja ko po eta
Ho lo cau stu – zja wi ska wy j&t ko we -
go, i ta kim po zo sta!” – pi sa !a Ma ria
Ja nion. Ho lo caust, Szoa/Sho ah czy
Za g!a da? S!o wa zna cz& ce po dob nie,
a jed nak ina czej. „Szo ah ma sens
opi so wy, okre $la fakt pod sta wo wy,
to, co si" wy da rzy !o z *y da mi
w okre sie II woj ny $wia to wej. Ho -

lo caust zna czy „ofia ra” i za wie ra
okre $lo n& su ge sti" in ter pre ta cyj n&:
ewen tu al ny wy miar teo lo gicz ny za -
g!a dy *y dów, przy pusz czal ne zna -
cze nie szo ah” – pi sa! W!a dy s!aw Pa -
nas. I do da wa!: „Szo ah nie jest
sy no ni mem ho lo cau stu. Jest na to -
miast sy no ni mem pol skie go s!o wa
„za g!a da”. 

Py ta j&c o za g!a d"/Za g!a d" w dzie -
le Ta de usza Ró %e wi cza, mie rzy my
si" z do $wiad cze niem ca !e go wie -
ku XX. Pi sa na mi nu sku !&/ma ju sku !&
nie jest t& sa m& za g!a d&/Za g!a d&.
Wiel ko$# li ter ma tu taj za sad ni cze zna -
cze nie. Wie my z now szych prac
o twór cy Nie po ko ju, %e za g!a da/Za g!a -
da jest w je go twór czo $ci czym$ or ga -
nicz nym, i mó wi# o jed nej bez $wia -
do mo $ci dru giej sta no wi ja kie$
na ru sze nie in ter pre ta cji. 

S!o wo „za g!a da” ak cen tu je ca! ko wi -
to$#, nie za w" %a do eg zem pla rycz no -
$ci, od no si si" do licz by mno giej.
„Za g!a dze nie, zg!a dze nie, wy nisz -
cze nie, wni we cze nie, za gu ba, za gi nie -
nie” – tak de fi nio wa! je pierw szy
lek sy ko graf no wo cze sno $ci Sa mu el
Bo gu mi! Lin de, do da j&c jesz cze sil -
niej sze zna cze nie s!o wa „za g!a dzi#”:
„zg!a dzi#, wy g!a dzi#, wy gu bi#, za gu -
bi#, wy t" pi#”. I wresz cie: „za g!a dzi#
z pa mi" ci, wy pu $ci# z pa mi" ci, od da#
nie pa mi" ci”. 

Ni gdy nie je ste !my przy go to wa ni na po "e gna nie. Na wet wie dz#c, "e
nie uchron nie si$ zbli "a, wy rzu ca my je z pa mi$ ci, sta ra my si$ za kl#%
czas, unie ru cho mi% go. A kie dy – jak na pi sa& Cze s&aw Mi &osz w Pio sen -
ce o ko! cu "wia ta – „sta je si$ ju"”, trwa my w os&u pie niu. I tak za wsze:
nie nau cze ni ostat nim po "e gna niem, ka" de ko lej ne od da la my od sie bie.

MARIAN+KISIEL
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do swe go wy mia ru ma so we go”. I ka -
te go ry zo wa!: „Ten sam pro ces za po -
mi na nia, li kwi da cji, eks ter mi na cji, to
sa mo uni ce stwia nie pa mi" ci i hi sto rii,
to sa mo do #rod ko we i im plo zyj ne
pro mie nio wa nie, to sa mo po ch!a nia -
nie bez mo$ li wo #ci ja kie go kol wiek
od bi cia, ta sa ma czar na dziu ra jak Au -
schwitz”.

To, co Bau dril lard zo ba czy! w „zim -
nym #wie tle te le wi zji”, Ta de usz Ró -
$e wicz od kry! – wcze #niej – w po ezji
es te ty zu j% cej, pi sa nej w „j" zy ku Muz”,
wi dzia nej w „ta& cach po etyc kich”,
upra wia nych przez „sy nów Apol li na”.
Tym cza sem – pi sa! – „Ta niec po ezji
za ko& czy! swój $y wot w okre sie dru -
giej woj ny #wia to wej w obo zach kon -
cen tra cyj nych, stwo rzo nych przez
sys te my to ta li tar ne”. Czy ni%c Za g!a -
d" „punk tem ze ro” #wia do mo #ci no -
wo cze snej kul tu ry, au tor Nie po ko ju nie
od sy !a! jed nak do Szo ah czy Ho lo cau -
stu. „Prze #la dow cy i ofia ry, #le po ude -
rza j% cy i #le po si" bro ni% cy, tkwi%
na rów ni w fa tal nym b!"d nym ko le.
(…) Ab sur dal na roz ryw ka, ja k% jest
za bi ja nie, po twier dza ot" pia !e $y cie,
na któ re lu dzie si" go dz%” – no to wa li
Max Hor khe imer i The odor W. Ad or -
no. Po dob nie s% dzi! Ró $e wicz, nie za -
w" $a j%c s!ów ka „za g!a da” do hi sto rii
jed ne go na ro du, ale na da j%c mu wy -
miar uni wer sal ny. S!o wo „za g!a da”
jest bo wiem sa mo zw rot ne, od sy !a
do sie bie. Stwa rza sie bie i sie bie uni -
ce stwia. „Pi sz", pi sa !em, b" d" pi sa!,
b" d" uk!a da! s!o wa; ju$ wiem, $e
tych s!ów b" dzie jesz cze wi" cej i nie
b" d" ju$ ich za trzy my wa!, za bi ja!,
niech wy p!y wa j%, wy cho dz% ze mnie,
niech p!y n%. (…) B" d" to n%! w s!o -
wach. Uto nie my w s!o wach” – no to -
wa! po eta w Przy go to wa niu do wie -

czo ru au tor skie go.
Ma ria Ja nion na pi sa !a o Ró $e wi czu:

„On pil nu je s!o wa. Jest je go stra$ ni -
kiem, je go si" nie wy rze ka”. Mo dy fi -
ku j%c lek ko to sfor mu !o wa nie, bo
prze cie$ nie ni we cz%c je go sen su,
po wie dzia! bym za tem: „Ró $e wicz
zro dzi! si" ja ko po eta Za g!a dy (…) i ta -
kim po zo sta!”. Od ry wa my si" tu
od „zja wi ska wy j%t ko we go”, Ho lo cau -
stu, by moc niej za ak cen to wa' #wia do -
mo#' kre su kul tu ry no wo cze snej.

* * *

Wy ra sta j%c z do #wiad cze nia Za -
g!a dy, Ta de usz Ró $e wicz uczy -

ni! je do #wiad cze niem po ezji. In nej ni$
do t%d. Od sa me go po cz%t ku mie li te -
go #wia do mo#' po eci star si, jak Ju lian
Przy bo#, ale tak $e ró wie #ni cy – co cie -
ka we – nie b" d% cy Po la ka mi. Dra ho -
mir (aj tar – ese ista i li te ra tu ro znaw -
ca cze ski – pi sa! w ro ku 1948:
„Do my #lam si", $e w gro nie $y j% cych

Ró $e wicz jest nie kwe stio no wa nym
po et%. Jest ni skie go wzro stu, ciem ne -
go ob li cza, pew ny sie bie, ale nie
upar ty. By stry, czuj ny, dow cip ny.
A je go po ezja? Nie s% dz", $e by j% co#
!% czy !o z li ry k% [Ada ma] W!od ka,
cho' obaj s% ucznia mi Przy bo sia. I Ró -
$e wicz jest pe !en czu !o #ci, emo cji, nie -
do po wie dze&. Ale moc niej je ak cen -
tu je w wal ce z rze czy wi sto #ci%, któ ra
go eks cy tu je ni czym de mon. I on
wy ra sta z gru zów, ale jak by si" na nim
g!" biej od ci sn" !y. Pa trzy sze ro ko
otwar ty mi oczy ma. Wi dze nie Ró $e wi -
cza jest szer sze, bar dziej prze ni kli we.
Jest w nim co# ty po wo pol skie go: od -
czu wa ból, by si" od nie go wy zwo li'”. 

Owo: „od czu wa ból, by si" od nie -
go wy zwo li'” jest, praw do po dob nie,
zwró ce niem uwa gi na pra c" $a !o by.
Nie wi k!a j%c si" w do dat ko we uza sad -
nie nia, za py taj my: Od cze go chcia! wy -
zwo li' si" Ta de usz Ró $e wicz? S% dz",
$e wy cho dz%c z cha osu i ro dz%c si"
na gru zach, jak pi sa! (aj tar, twór ca Nie -

po ko ju – ja ko po eta Za g!a dy – sta n%!
przed naj wa$ niej szym by' mo $e
spraw dzia nem. Po nie wa$ do #wiad -
cze nie hi sto rycz ne po sta wi !o go wo -
bec ko niecz no #ci eg zy sten cjal nej, po -
sta no wi! je po ka za' w wy mia rze nie
jed nost ko wym, ale uni wer sal nym.
W sze #ciu – fun da men tal nych – per -
spek ty wach: za g!a dy j" zy ka, za g!a dy
tek stu, za g!a dy po ezji. I na in nym po -
zio mie: za g!a dy bio gra fii, za g!a dy
hi sto rii, za g!a dy rze czy wi sto #ci. 

Wszyst ko to jest „za g!a da” na pi sa -
na ma !% li te r%. Nie od no si si" do na -
ro dów ani pa&stw, czy – jak by po wie -
dzie li o#wie ce ni – spo !e cze&stw
(Lin de: „ca! ko wi te pra wie spo !e -
cze&stw za g!a dy”), ale do te go, co
mie #ci si" w pla nie wy ra $a nia, eks pre -
sji. Ró $e wicz jest „stra$ ni kiem s!o wa”,
mó wi Ja nion. Je $e li tak, to „za g!a da”
z ma !ej i wiel kiej li te ry, naj pierw do -
ty czy' b" dzie j" zy ka.

* * *

Do ko nu je si" ona ju$ w Echach le -

!nych. Naj pierw na po zio mie ty -
tu !u, któ ry – przez bez po #red nie na -
wi% za nie – jest w isto cie rze czy
od rzu ce niem fra zy Ste fa na )e rom skie -
go. Szla chec ko#' ja ko sta tus ust% pi !a
miej sca ple bej sko #ci, a szla chet no#'
ja ko cno ta za st% pio na zo sta !a przez
zdzi cze nie (pó* niej wi da' to w dra ma -
cie Do pia chu). „Na woj nie $y cie si"
bie rze, $y cie si" od da je”. Ety ka odar -
ta z mi tu, a co dzien no#' woj ny bli$ -
sza zie mi, bru du ni$ nie ba, pa to -
su – chwie j% po sa da mi war to #ci. 

Naj pe! niej, jak wie my, wy ra zi! to
po eta w Oca lo nym, wier szu o j" zy ku,
któ ry nie znaj du je dla sie bie uza sad -
nie nia po Za g!a dzie. Od wo !u j%c si"

do dwu mia nu nie od wra cal ne go,
uwspó! rz"d nia j%c wy ra zy i po j" cia,
Ró $e wicz si" ga do Ksi" gi Ro dza ju ja -
ko wy s!o wio nej hi sto rii po cz%t ku.
Wy s!o wio nej w tym sen sie, $e za pi sa -
no w niej po rz% dek war to #ci, okre #lo -
no to, co stoi po stro nie #wia t!a (do -
bra) i ciem no #ci (z!a). Opo zy cja
ciem no #ci/#wia t!a, li te rac ko upo -
wszech nio na wcze #niej, tu taj ma swo -
je okrut ne za ko twi cze nie. „Oca lo ny”
jest ano ni mem, któ ry mo $e od zy ska'
swo j% to$ sa mo#' dzi" ki j" zy ko wi.
Po trze bu je na uczy cie la, któ ry po tra -
fi! by przy wró ci' go $y ciu. Bo „ma
dwa dzie #cia czte ry la ta” i „oca la!”,
„pro wa dzo ny na rze*”. 

To oca le nie jest naj pierw sen su al ne,
a nie po j" cio we czy ra cjo nal ne. „Niech
mi przy wró ci wzrok s!uch i mo w"”
od no si si" do po zna nia przez zmy s!y,
któ re Ary sto te les de fi nio wa! ja ko
pierw sze i de fi ni tyw ne. Ale tak $e
do pa trze nia, któ re go gra nic nie zna -
my, ryt mu, któ ry od mie nia for m" po -
ezji, j" zy ka, zmie nia j% ce go rze czy wi -
sto#'. Dwie de ka dy po Oca lo nym

po eta na pi sa!: „Dla mnie, m!o de go po -
ety, któ ry czci! wiel kich po etów zmar -
!ych i $y wych jak bo gów, za wcze #nie
sta !y si" zro zu mia !e s!o wa Mic kie wi -
cza o tym, $e „trud niej dzie& do brze
prze $y', ni$ na pi sa' ksi" g"” (…).
Zbyt wcze sne zro zu mie nie ta kich
„prawd” nie po ma ga twór cy, któ ry ma
przed so b% la ta ter mi no wa nia w kró -
le stwie sztu ki, dla któ re go „bo skie” ta -
jem ni ce for my s%, by' mo $e, g!ów n%
pod nie t% twór czo #ci. Od wra ca !em si"
z lek ce wa $e niem od *ró de! es te tycz -
nych. +ró d!em twór czo #ci – my #la -
!em – mo $e by' tyl ko ety ka. Ale
i jed no, i dru gie *ró d!o wy sch!o:
„umy! w nich r" ce mor der ca”.

J" zyk do tych cza so wej po ezji uleg!
zg!a dze niu, roz bi ciu, od rzu ce niu, roz -
for mo wa niu. Sta !o si" tak za spra w%
Za g!a dy, któ ra spra wi !a, $e nic po niej
nie by !o ju$ ta kie sa mo, jak przed ni%.
„Cz!o wiek prze cie$ zo sta! za mor do -
wa ny w O#wi" ci miu”. Jak wy gl% da
„wn" trze po ety wspó! cze sne go”?
„Prze cie$ to jest kosz na #mie ci”. „Ja
pró bu j" sa dzi' drze wa i kwia ty
na «#miet ni kach»”. Ta kie s% od po wie -
dzi twór cy Czer wo nej r" ka wicz ki.

To masz Kunz za uwa $y!, $e j" zyk
po ezji Ró $e wi cza tym ró$ ni si"
od ma cie rzy ste go kon tek stu awan -
gar do we go, $e je go asce tycz ne „mi -
ni mum” to – w isto cie rze czy – „mi -
ni mum po etyc ko #ci”. „W tym
zna cze niu jest to rze czy wi #cie an ty -
-po ezja. (…) Ró $e wicz mó wi (…),
$e po ezja mie #ci si" po za wszel k% in -
sty tu cj%, po za kon wen cjo nal nie poj -
mo wa n% for m% („mi ni mum wier -
szo wo #ci”) i po za j" zy kiem ja ko
szcze gól nym, „naj wy $ej zor ga ni zo -
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wa nym” ga tun kiem mo wy („mi ni -
mum swo isto !ci j" zy ko wej”)”.

Po eta wy zna je: „Kie dy pi sz" li ry -
k"… To jest tak #e ta kie kry sta li zo wa -
nie wier sza z ja kich! ma te rii nie czy -
stych. Z nie czy stych sy tu acji,
z nie czy stych zna ków. Z ma te rii za bru -
dzo nej kry sta li zu j" wiersz”. Idzie
o to, #e au tor Form nie afir mu je po -
etyc ko !ci ja ko na dor ga ni za cji j" zy ko -
wej, de stru uje jej sens. De struk cja za -
czy na si" ele men tar nie – na po zio mie
lek sy kal nym, od fra ze olo gi zmu, by
osi$ gn$% sto pie& wy# szy w prze strze -
ni tek stu al nej. Tekst Ró #e wi cza tra ci
swo j$ for m", nie ma cha rak te ru ca 'o -
!cio we go, ob ca jest mu ho li stycz -
na i te le olo gicz na struk tu ra. 

To, co za prze czo ne, „spu sto szo -
ne”, roz sy pa ne, „roz rzu co ne” i „z'o -
#y% si" nie mo #e”, sta no wi o no wej 
ja ko !ci wy ra #a nia. Wszyst ko za czy -
na si" od zro zu mie nia me cha ni zmu za -
g'a dy tra dy cyj ne go j" zy ka, któ ry nie
mo #e wy po wie dzie% !wia ta po Za g'a -
dzie. Ta de usz Ró #e wicz twier dzi, #e
tra dy cyj na for ma dla te go nie mo #e
utrzy ma% kszta' tu po ezji, #e kry je si"
w niej Nic. Nie ma wi"c ca 'o !cio wo -
!ci przed sta wie&, jest ich pro ce su al -
no!%; nie ma sko& czo ne go dzie 'a,
jest „work in pro gress”. 

To, co To masz Bu rek, a za nim Ha -
li na Fi li po wicz, na zwa li „nie czy sty mi
for ma mi”, Mar ta Pi wi& ska „tech ni k$
col la ge’u”, a sam po eta „ma te ria mi
nie czy sty mi”, w isto cie rze czy zmie -
rza do unie wa# nie nia tra dy cyj nie poj -
mo wa nej po ezji ja ko in tel li gi bil nej for -
my wy po wie dzi zor ga ni zo wa nej
swo i!cie, tj. we dle uprzed nich kry te -
riów. Jest to po ezja „agra ma tycz na”.
Jak pi sze To masz Kunz: „Li te rac ka
«agra ma tycz no!%» Ró #e wi czow skie -
go tek stu do ma ga si" rów nie «agra ma -
tycz nej» lek tu ry, któ ra po tra fi przy sta%
na nie kon klu zyw no!% i we wn"trz n$
sprzecz no!% in ter pre ta cji i zda je spra -
w" ra czej z za wie dzio nych na dziei
na od na le zie nie sca la j$ cej for mu 'y,
spój nej wy k'ad ni czy ca 'o !cio we go
sen su ni# z to ta li zu j$ ce go ak tu jed na -
nia sprzecz no !ci w imi" wia ry w nie -
za wod no!% spraw dzo nych me to do -
lo gicz nych pro ce dur”.

* * *

Za g'a da j" zy ka, tek stu i po ezji jest
pod sta w$ py ta nia o bio gra fi", hi sto -

ri" i rze czy wi sto!%. Po j" cia na k'a da j$
si" na sie bie. Pi sa 'em kie dy!: „Bio gra -
fia jest (…) tym, co w #y ciu cz'o wie -
ka wy zna cza mia r" je go eg zy sten cji.
Bez bio gra fii nie ma pa mi" ci, nie ma
«punk tu ze ro» dla #y j$ cej ludz ko !ci, nie
ma wresz cie cz'o wie ka”. W wier szu
Zo staw cie nas po eta, wy cho dz$c
od w'a snej bio gra fii i swo je go po ko le -

nia, mó wi' o ma ni pu la cjach bio gra fia -
mi, wi"c tak #e o ma ni pu la cjach hi sto -
ri$, któ r$ si" wspó' two rzy 'o, a przy naj -
mniej okre !la 'o jej etycz ny kszta't.
Kon klu zja by 'a ka te go rycz na: „za po -
mnij cie o nas / nie py taj cie o na sz$ m'o -
do!% / zo staw cie nas”.

Dla cze go: „zo staw cie nas”? W Przy -

go to wa niu do wie czo ru au tor skie go

czy ta my: „Chc" wam po wie dzie% kil -
ka s'ów o mo im po ko le niu. «Po ko le -
nie za ra #o ne !mier ci$.» Nie tyl ko za -
ra #o ne, skon su mo wa ne przez !mier%.
Stra wio ne przez !mier%. (y je my”.
W tym wy zna niu !mier% gra pierw sze
skrzyp ce. (y j$ cy s$ „stra wie ni przez
!mier%”, a !mier% nie mo #e by% do -
brym sprzy mie rze& cem bio gra fii, nie
mo #e kszta' to wa% hi sto rii, nie mo #e
tak #e okre !la% rze czy wi sto !ci. Gdzie
jest pa mi"% o !mier ci, jest roz sy pu j$ -
ca si" bio gra fia, a rze czy wi sto!% umy -
ka. By% mo #e ra cj" ma Ry szard Nycz,
kie dy pi sze, #e w po ezji Ró #e wi cza
„tym, co na praw d" re al ne (bo nie
tyl ko rze czy wi !cie trwa, ale i nie -
zmien nie od dzia 'y wu je) nie jest ani
rze czy wi sto!% ze wn"trz na, ani te#
we wn"trz na. Sta je si" nim na to miast
trau ma ja ko (…) do tkli wy !lad nie -
obec no !ci”.

W nie ty tu 'o wa nym wier szu z P!a -

sko rze" by, któ ry od sy 'a do Hölder li -
na, czy ta my ta jem ni cze s'o wa: „lecz
ten co przy szed' po Ko& cu / nie otrzy -
ma' od po wie dzi / […] / odar ty przez
czar ne go anio 'a / z wia ry na dziei mi -
'o !ci / zna la z'em si" na dro dze / pu -
stej ciem nej / wy zi" bio nej / […] / zo -
sta wi 'em przed so b$ !la dy stóp /
i od sze d'em w kra in" bez !wia t'a”. To -
masz Kunz in ter pre to wa' ten wiersz
me ta fi zycz nie. Zo bacz my w nim jed -
nak bio gra fi" in dy wi du al n$, hi sto ri"
„odar cia” i jej zmierzch, rze czy wi sto!%
ja ko „do tkli wy !lad nie obec no !ci”,
a wresz cie – „Ko niec”, Za g'a d". 

Otwie ra si" wte dy wiel kie po ro zu -
mie nie mi" dzy wier sza mi wcze sny mi,
od Nie po ko ju po czy na j$c, a P!a sko -

rze" b#, któ ra wno si 'a do po ezji Ta de -
usza Ró #e wi cza no w$ in ter pre ta cyj n$
ja ko!%. I da lej id$c: rów nie# po ro zu -
mie nie mi" dzy ty mi zbio ra mi, od Za -

wsze frag ment, któ re przy wró ci 'y Ró -
#e wi cza nie tyl ko re flek sji li te rac kiej,
ale tak #e wpro wa dzi 'y go do glo bal -
ne go na my s'u nad ko& cem hi sto rii,
cz'o wie ka, kul tu ry. 

Tom P!a sko rze" ba ina czej usta wi'
Ró #e wi cza w do tych cza so wych lek -
tu rach. Po bli sko dzie si" cio let nim
mil cze niu po ety od #y 'y daw ne od czy -
ta nia, ale i po ja wi 'y si" no we kon tek -
sty, któ rych – z ró# nych przy -
czyn – jaw nie nie mo# na by 'o (nie
chcia no) po ru sza%. Jed nym z ta kich
kon tek stów, w usy tu owa niu hi sto -
rycz nym, fi lo zo ficz nym, kul tu ro wym,

by 'a pro ble ma ty ka Za g'a dy. Naj wa# -
niej sza pro ble ma ty ka dzie 'a Ta de -
usza Ró #e wi cza. Wci$# nie ma my
do niej do brych klu czy. Ale cy to wa -
ny w uryw ku wiersz o tym, „co przy -
szed' po Ko& cu”, jest zbyt czy tel ny dla
nas, by te go nie po wie dzie% wprost. 

Mo wa jest w nim o Ta de uszu Ró #e -
wi czu, tym z Oca lo ne go, któ ry unik -
n$' rze zi, do !wiad czy' ma ni pu la cji bio -
gra fi$, prze #y' wie lo krot n$ !mier%
hi sto rii, od rzu ci' do tych cza so w$ es te -
ty k" po ezji, za ufa' ety ce, po tem zro -
zu mia', #e „i jed no, i dru gie )ró d'o wy -
sch'o”, chcia' roz go ni% szko 'y
i wy rzu ci% re kwi zy ty po ezji daw nej.
Przed nim by' kto!, kto b" dzie po nim?
Na pi sa': „zo sta wi 'em przed so b$ !la -
dy stóp / i od sze d'em w kra in" bez
!wia t'a”.

Za g'a da ma wie le imion. Jest ta, któ -
ra za cz" 'a si" wraz z II woj n$ !wia to -
w$. O niej po eta mó wi' wie lo krot -
nie. I jest ta, któ ra jest otwar ciem
na „kra in" bez !wia t'a”. Czy upo ra' si"
z ni$ po eta? A czy upo ra si" z ni$ na -
sza kul tu ra? Je #e li wi"c cy to wa ny
wiersz jest me ta fi zycz ny, to stoi za nim
ca 'a fi zy ka do !wiad cze nia. I po in tu je
si" w nim !wiat, a jest on !wia tem cz'o -
wie ka, któ ry zo ba czy' kres (Za g'a d"),
za nim „zna laz' si" na dro dze / pu stej
ciem nej / wy zi" bio nej”. 

* * *

„Powoj nie nad Pol sk$ prze sz'a
ko me ta po ezji. G'o w$ ko me -

ty by' Ró #e wicz, resz ta to ogon” – pi -
sa' Sta ni s'aw Gro cho wiak. „Wszy scy
mu co! za wdzi" cza my, cho% nie ka# -
dy z nas po tra fi si" do te go przy -
zna%” – do da wa 'a Wi s'a wa Szym bor -
ska. „Z Ró #e wi czem nie 'a two si"
upo ra%, sko ro jest on w ka# dym z nas
(…). Ka# dy, kto mó wi o nim, bo ry ka
si" te# ze so b$, i w'a !nie ta ce cha je -
go po etyc kie go dzie 'a, #e umie ono
prze ka zy wa% wa# n$ tre!% sku tecz -
niej, ni# zro bi' by to dys kurs, prze s$ -
dza o miej scu te go po ety w pol skiej li -
te ra tu rze” – po in to wa' Cze s'aw
Mi 'osz. 

D'u gie #y cie Ta de usza Ró #e wi cza
ju# si" do mkn" 'o. Pi sa' przez sie dem -
dzie si$t pi"% lat. I pi sze dla nas da lej,
bo wiem wci$# s$ s'a bo zna ne – lub
zgo 'a nie zna ne – je go wier sze, szki -
ce, wy po wie dzi kry tycz ne i re por ta #e
roz rzu co ne po ga ze tach. Ja kie !wia t'o
rzu ci na je go twór czo!% ze bra na ko -
re spon den cja? Co ujaw ni jesz cze ar -
chi wum po ety? 

Wszy scy, któ rzy !my go czy ta li,
sza no wa li, ko cha li, wie my: nie umar'
wszy stek, wci$# do nas prze ma wia.
Z „kra iny bez !wia t'a”.

!
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Od re dak cji: 

Po ni! szy tekst po raz pierw szy zo sta" opu bli ko wa ny na "a mach „#l$ ska” w pa% -
dzier ni ku 2010 ro ku. Przy po mi na my go wraz z „Post scrip tum” na pi sa nym
przez au to ra w ostat nich dniach kwiet nia 2014 ro ku. 

Tadeusz
Ró!ewicz 
w „"l#sku”

Ta de usz Ró !e wicz obec ny jest w „"l# sku” od pierw sze go nu me ru, któ -
ry wplót$ si% w li sto pa dzie 1995 r. tak ja ko& bar dzo na tu ral nie w pa -
smo ju bi le uszy Po ety, ci# gn# ce si% nie prze rwa nie od Je go 70. uro dzin
w r. 1991, za ak cen to wa nych szcze gól n# uro czy sto &ci# – nada niem Mu
ty tu $u dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Wro c$aw skie go. Rów no rok
przed po ja wie niem si% na ryn ku na sze go mie si%cz ni ka, z ini cja ty wy Ta -
de usza Ki jon ki zo sta $a zor ga ni zo wa na w Ka to wi cach kon fe ren cja pod -
su mo wu j# ca pó! wie ku twór czo "ci Ta de usza Ró #e wi cza (jak in for mo wa$
pod ty tu$ ksi#! ki $wiat in te gral ny, za wie ra j# cej ma te ria $y z kon fe ren -
cji zre da go wa ne przez Ma ria na Ki sie la). Pa mi% tam t$ok na sa li (przy -
po mi na j# cej du !# &wie tli c% czy sto $ów k% szkol n#), któ ry wpra wi$
Zna ko mi te go Go &cia w lek ki nie po kój. Za mie ni li &my wte dy w przej -
&ciu pa r% s$ów na te mat te go t$u mu – Ró !e wicz ocze ki wa$ ra czej spo -
tka nia bar dziej ka me ral ne go; jed nak z up$y wem cza su je go na strój zda -
wa$ si% po pra wia'.

Chy ba wte dy jesz cze nie u$wia do -
mi %em so bie, !e oto ro dzi si& Te -

atr Ró !e wi cza w do s%ow nym zna cze -
niu: ja ko te atr jed ne go ak to ra – Po ety
od pra wia j# ce go ry tu a% wie czo ru au tor -
skie go. A w u$wia do mie niu so bie te -
go na tam tej za t%o czo nej sa li, do któ -
rej trze ba by %o si& prze py cha' przez
t%um m%o dzie !y sto j# cy tak !e
w drzwiach, prze szko dzi %o mi pew ne
przy kre wspo mnie nie. Otó! chy ba
jesz cze w r. 1970 by %em w Rze szo wie
po raz pierw szy na spo tka niu au tor skim
Ta de usza Ró !e wi cza. W ma %ej sal ce
Wo je wódz kie go Do mu Kul tu ry (o ile
pa mi& tam) ze bra %o si& kil ka na $cie
osób (ra czej w wie ku po de sz%ym),
któ re za j& %y dwa, mo !e trzy, rz& dy krze -
se%. Go$' omiót% t& grup k& zm& czo nym
spoj rze niem, po czym wy j#% gru by
plik tzw. od bi tek szczot ko wych Po ezji
ze bra nych, któ re mia %y si& uka za'
w na st&p nym ro ku w wy da niu wro -
c%aw skie go Osso li neum, i po wie dzia%

co$ w ro dza ju: „To mo !e ja... prze czy -
tam... pa r& wier szy...”. Nie pa mi& tam
czy wy wi# za %a si& pó( niej ja ka kol wiek
dys ku sja; pa mi& tam tyl ko Po et& sie dz# -
ce go jak by za szkla n# $cia n#, od któ -
rej g%u cho od bi ja %y si& czy ta ne przez
nie go s%o wa. To spo tka nie au tor skie
wpi sa %o si& w mo jej pa mi& ci w ów cze -
sn# dok try n& upo wszech nia nia kul tu -
ry. Jak bar dzo sche ma ty owe go „upo -
wszech nia nia” mu sia %y uwie ra'
wra! li wo$' Po ety, zda %em so bie spra -
w& czy ta j#c tom ese jów Przy go to wa -
nie do wie czo ru au tor skie go (wy da ny
w tym sa mym, co Po ezje ze bra ne, ro -
ku 1971). 

Wspo mnie nio wa dy gre sja jest mi
nie zb&d na dla pod kre $le nia wa gi, ja k#
Ta de usz Ró !e wicz przy wi# zu je do wie -
czo ru po etyc kie go – a po nie wa! jest to
naj bar dziej bez po $red ni kon takt z czy -
tel ni ka mi, a za ra zem naj bar dziej wia ry -
god ny (tu si& za wa ha %em; mo !e tyl ko
naj szyb szy?) spraw dzian od dzia %y wa -

nia po ezji na czy tel ni ków, przy go to wa -
nie do nie go za wsze %# czy si& z po czu -
ciem nie pew no $ci i nie po ko ju. Ale po -
za tym wie czór au tor ski jest jesz cze
for m# te atru – i ta je go funk cja zda je si&
z bie giem lat zy ski wa' na zna cze niu
w oczach Ró !e wi cza, któ ry za czy -
na co raz bar dziej (al bo na no wo – wszak
zda rzy %o mu si& to ju! w dzie ci) stwie)
ule ga' te atral nej ma gii. 

I te raz ju! wra cam do te ma tu: Ró !e -
wi czia na w pierw szym nu me rze „"l# -
ska”. A s# one na der ró! no rod ne: naj -
pierw in for ma cja o uro czy stym nada niu
Po ecie 5. pa( dzier ni ka 1995 ro ku ty -
tu %u Ho no ro we go Oby wa te la Gli wic,
w któ rych up%y n& %o pra wie dwa dzie $cia
lat je go !y cia, pod in for ma cj# skrót
prze mó wie nia rad ne go Alek san dra
Ch%op ka; na na st&p nej stro nie frag men -
ty wier sza W ci szy tak dro go oku pio -
nej oraz po ema tu Ache ron w sa mo po -
"u dnie. Te dwa ty tu %y dzie li dy stans 18.
lat – pierw szy uka za% si& w „so cre ali -
stycz nym” jesz cze to mie Czas któ ry
idzie (1950), dru gi w to mie Twarz
trze cia (1968). „Po dro dze” by% Pa( -
dzier nik ’56, a w 1968 Ma rzec. Po ezja
Ró !e wi cza po ko ny wa %a ostre wi ra !e
po li tycz ne, po zo sta j#c w isto cie so b#
(po mi jam obo wi#z ko we w „so cu” fi -
gu ry re to rycz ne). 

Ko lej na dy gre sja (któ rej uspra wie dli -
wie niem niech b& dzie przy naj mniej
mój wiek, je $li ju! Czy tel nik od mó wi
jej zwi#z ku z te ma tem ni niej sze go
omó wie nia): je sie ni# ro ku 1965 al bo
wio sn# 1966 (tyl ko ten rok szkol ny
prze pra co wa %em ja ko na uczy ciel j& zy -
ka pol skie go w jed nym z wro c%aw skich
li ce ów ogól no kszta% c# cych) przy go to -
wy wa %em mo j# uczen ni c& do kon kur -
su re cy ta tor skie go. Wy bra %a so bie (al -
bo ja jej wy bra %em, igno ru j#c fakt, !e
pod mio tem jest tu m&! czy zna?) wiersz
W ci szy tak dro go oku pio nej. Dziew -
czy na re cy to wa %a z em fa z#:

"nieg ko %o wa% nad czar nym mia stem
le !y na ha% dach sen ny bia %y ptak
Ci sza jest w na szym do mu
w ci szy !o na si& $mie je
jej $miech wy pe% nia ci sz&
tak dro go oku pio n#

– a ja po wta rza %em w nie sko) czo -
no$': „Nie re cy tuj, po pro stu zwy czaj -
nie mów”. Po la tach po czu %em si&
ogrom nie do war to $cio wa ny, czy ta j#c
w ksi#! ce ido la mo jej m%o do $ci Lau -
ren ce’a Oli vie ra Wy zna nia ak to ra1:
„Od naj wcze $niej szych przed sta wie)
szkol nych uczo no mnie ta kie go spo so -
bu trak to wa nia wier sza, ja ki wci#!
uwa !am za w%a $ci wy, a mia no wi cie, !e -
by mó wi' wiersz tak sa mo, jak si& mó -
wi nor mal nie.” 

W na szej po ezji do pie ro Ta de usz
Ró !e wicz de fi ni tyw nie sko) czy% z re -
cy ta cj# (nie mó wi#c ju! o de kla ma cji).

STANIS*AW
G+BALA
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!e by u"wia do mi# so bie, ile
de kla ma tor stwa by $o jesz cze
cho# by w po ezji awan gar -
dzi stów, wy star czy po s$u cha#
na gra% Ju lia na Przy bo sia wy -
g$a sza j& ce go w$a sne wier sze. 

Na wspo mnia nej uro czy -
sto "ci w Gli wi cach Ró 'e -
wicz oczy wi "cie rów nie'
czy ta$ swo je utwo ry. W"ród
ma te ria $ów dru ko wa nych
w „(l& sku” znaj du je si) za pis
ko men ta rza, któ rym prze ry -
wa$ lek tu r) s$yn ne go Dy ty -
ram bu na cze!" te !cio wej.
Ob ja "nia$ np., sk&d si) wzi) -
$o okre "le nie „cie l) ma jo -
we”:... Wie cie, to daw niej
by #y ta kie wy ra $e nia, jesz cze
po mo im ta cie odzie dzi czo ne.
Te raz te go si% ju$ w ogó le nie
u$y wa, to za ni k#o. Po prze -
czy ta niu ko lej nych dwóch
strof mó wi$:... Prze pra szam,
$e b% d% ko men to wa# w#a sny
wiersz. [...] Ko men tu j%, bo to
s& ju$ ar che olo gicz ne wier -
sze... (!miech)... Na tym przy -
k$a dzie wy ra* nie wi da#, 'e
ko men tarz (cz) sto hu mo ry -
stycz ny) pod kre "la dy stans
do w$a sne go utwo ru. Te mu
sa me mu ce lo wi s$u 'y sa mo
g$o "ne czy ta nie tek stów na ta -
kich spo tka niach. Na der cie ka we uwa -
gi na ten te mat za no to wa$ po la tach
w Po s#o wiu do wy bo ru wier szy wy da -
ne go w r. 20002 (któ re zresz t& w$& czy$
do ko lej ne go wy da nia Przy go to wa nia
do wie czo ru au tor skie go):

[...] cz) sto na wie czo rach au tor -
skich skra cam swo je wier sze, w cza -
sie czy ta nia opusz czam ja kie" s$o wa,
któ re mi do ku cza j&, opusz czam ca $e
zwrot ki... wiersz cz) sto wy da je mi
si) za d$u gi... ogar nia mnie dziw ne
uczu cie, 'e w „tym miej scu” sko% czy -
$a si) po ezja, ale nie sko% czy$ si)
wiersz... wi)c milk n). Mo je prze 'y cia
na „spo tka niach” i „wie czo rach po etyc -
kich” s& dla mnie za wsze przy go da mi.

W ró 'e wi czia nach z pierw sze go nu -
me ru „(l& ska” zna la z$o si) jesz cze wy -
st& pie nie Po ety za ty tu $o wa ne Na do bre
i z#e za wsze z Wa mi. Wspo mnie nia lat
gli wic kich za bar wio ne s& w nim nie -
po wta rzal nym po czu ciem hu mo ru,
któ ry ma wie le od cie ni. Ka pi tal ne s&
szki ce por tre to we lu dzi, któ rzy od wie -
dza li miesz ka nie pa% stwa Ró 'e wi -
czów. Na nie któ rych z tych szki ców 
au tor k$a dzie wy ra zi ste ak cen ty ko lo -
ry stycz ne: „Przy cho dzi$ te' do nas
do do mu ta ki m$o dy, ró 'o wy, przy stoj -
ny ch$o piec, na zy wa$ si) Ta de usz Ki -
jon ka. Bar dzo sym pa tycz ny, ru mie% ce
mia$ pi)k ne ("miech).” Na in nych
utrwa la s$o wa czy cha rak te ry stycz ny
spo sób mó wie nia, np. po mru ki wa nia
Kor ne la Fi li po wi cza, któ ry po ma ga$

w prze pro wadz ce do Gli wic: „Kor nel
by$ sil ny, wy so ki... mil cz& cy. Do bry
pro za ik, zna ko mi ty, pa mi) tam jak 'e -
"my si) zbli 'a li do Zyg mun ta Sta re go,
mó wi$ „no to tak, tak so bie wy bra $e",
no tak...”. Po czu cie hu mo ru za pew ne
wy dat nie po mo g$o Po ecie -Ju bi la to -
wi -Lau re ato wi prze by# owo ci& gn& ce
si) la ta mi pa smo uro czy sto "ci zwi& za -
nych z ko lej ny mi okr& g$y mi rocz ni ca -
mi uro dzin, dok to ra ta mi ho no ris cau -
sa czy pre sti 'o wy mi na gro da mi.

Aju' w dwa mie si& ce po uka za niu
si) pierw sze go nu me ru „(l& ska”

za cz&$ si) rok, w któ rym wy pa d$y 75.
uro dzi ny Ta de usza Ró 'e wi cza. W nu -
me rze mar co wym zna la z$y si) dwa je -
go wier sze (co dzie je si% z gwiaz da mi
oraz * * *[„pie ni& dze al bo $y cie”]), na -
to miast w pa* dzier ni ko wym wpraw dzie
tyl ko je den (w ho te lu), ale Ju bi lat zo -
sta$ w nim uho no ro wa ny w spo sób wy -
j&t ko wy: pu bli ka cj& wy po wie dzi dwu -
dzie stu po etów na je go te mat – w tej
licz bie Cze s$a wa Mi $o sza (No ty o Ró -
$e wi czu) i Wi s$a wy Szym bor skiej, któ -
rej dwuz da nio w& za le d wie oce n) zna -
cze nia po ezji Ró 'e wi cza war to ci& gle
przy po mi na#: „Nie mo g) so bie na wet
wy obra zi#, jak wy gl& da $a by po wo jen -
na po ezja pol ska bez wier szy Ta de usza
Ró 'e wi cza. Wszy scy mu co" za wdzi) -
cza my, cho# nie ka' dy z nas po tra fi si)
do te go przy zna#”.

W 1997 ro ku a' trzy nu me ry „(l& -
ska” za wie ra j& tek sty Ró 'e wi cza. Mar -

co wy przy no si frag ment
po ema tu re cyc ling, któ re go
ty tu$ – ukszta$ to wa ny gra -
ficz nie na wzór s$yn ne go
AR BE IT MACHT FREI
z bra my o"wi) cim skie go
obo zu za g$a dy – zo sta$ nie -
co roz sze rzo ny: RE CYC -
LING 1944-1994; ma jo -
wy – wstrz& sa j& ce kart ki
z gli wic kie go dzien ni ka za -
ty tu $o wa ne Mat ka od cho -
dzi; wresz cie pa* dzier ni -
ko wy – po emat Ga w% da
o spó' nio nej mi #o !ci, po -
"wi) co ny pa mi) ci Wan dy
Rut kie wicz. 

Na k$o nie nie Ta de usza Ró -
'e wi cza do pu bli ka cji Dzien -
ni ka gli wic kie go (pod ta -
kim ty tu $em zna laz$ si)
w ksi&' ce Mat ka od cho dzi,
wy da nej w r. 1999, a w na -
st)p nym uho no ro wa nej Na -
gro d& Ni ke) bez w&t pie nia
zo sta nie uzna ne za jed n&
z naj wi)k szych za s$ug Ta de -
usza Ki jon ki wo bec li te ra tu -
ry pol skiej. Dzien ni ki pi sa -
rzy w XX w. sta $y si)
nie ja ko obo wi&z ko wym do -
pe$ nie niem ich twór czo "ci.
Ma ski, do któ rych za k$a da -
nia zmu sza $a fik cja li te rac -

ka, co raz bar dziej ra zi $y sztucz no "ci&
i uwie ra $y twór ców, któ rzy po wszech -
nie za cz) li ule ga# prze mo' ne mu pra -
gnie niu od s$o ni) cia w$a snych twa rzy.
Wy po wie dzie# si) w pe$ ni – to by$
(i chy ba jest na dal) nad rz)d ny im pe ra -
tyw pi sa rza. Ró 'e wicz rów nie' wy ra* -
nie for mu $u je go w swo im dzien ni ku:

Przez wszyst kie la ta pra cy w Pol sce
je stem po zba wio ny mo' li wo "ci pe! ne -
go wy po wia da nia si); wy ni ka to z tej
przy czy ny, 'e nie je stem, nie by $em ni -
gdy zwi& za ny z 'ad nym pi smem. Do -
ryw czo dru ku j) utwo ry i to jest wszyst -
ko; tym cza sem po trzeb ny by$ by mi
ja ki" bo daj nie wiel ki k&t, w któ rym
móg$ bym si) swo bod nie (zu pe! nie
swo bod nie) wy po wie dzie#. Re dak to -
rzy za wsze by li do mnie ja ko" dzi wacz -
nie usto sun ko wa ni. Mia $em i mam ci& -
gle wie le cie ka wych te ma tów, spraw,
któ re chcia$ bym po ru sza#; ale gdzie?
Na wet do pro win cjo nal nych ty go dni -
ków nie mam do st) pu.

Za cy to wa $em frag ment no tat ki
z 30 VI 57 w wer sji opu bli ko wa nej
w „(l& sku”. War to do da#, 'e pod kre -
"lo ne prze ze mnie s$o wa znik n) $y
w pu bli ka cji ksi&' ko we j3, co wy pa czy -
$o w spo sób istot ny sens pierw sze go
zda nia przy to czo ne go frag men tu.
Uwa' ny czy tel nik znaj dzie za pew ne
wi) cej ró' nic po mi) dzy obu wer sja mi
Dzien ni ka gli wic kie go, ale zo staw my
ich tro pie nie przy sz$ym edy to rom.
B) d& oni mie li w ogó le nie la da pro -
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blem z usta la niem tzw. ka no nicz nej
wer sji tek stów Ta de usza Ró !e wi cza,
któ ry mno !y wa rian ty, wpro wa dza j"c
do ko lej nych pu bli ka cji swo ich utwo -
rów mniej sze i wi#k sze zmia ny. My -
$l#, !e t%u ma cz" je s%o wa (ju! tu przy -
ta cza ne) do ty cz" ce „spo tka&” czy
„wie czo rów po etyc kich”; ko lej ne wy -
da nia ksi"! ko we s" prze cie! tak !e ro -
dza jem spo tka& z czy tel ni ka mi, a ca -
%a twór czo$' jest per ma nent nym
przy go to wa niem do wie czo ru au tor -
skie go. 

Za trzy maj my jesz cze na chwi l#
wzrok na jed nej z ta kich cha rak te ry -
stycz nych zmian. Oto frag ment wier -
sza w ho te lu, w wer sji dru ko wa nej
w „(l" sku”:

wszyst ko da le kie

jak mg!a wi ca

jak sta ro "wiec ka

mi !o"# do ko bie ty

któ rej usta

przy sia d!y na d!o ni po ety

i od le cia !y

W wer sji opu bli ko wa nej w to mie za -

wsze frag ment. re cyc ling za miast s%ów
„i od le cia %y” po ja wi% si# od dziel ny
dwu wiersz:

usta ulot ne
jak skrzy d%o mo ty la4

Na tym „spo tka niu” z czy tel ni ka mi
Po eta zre zy gno wa% z do s%ow no $ci pro -
za izmu („od le cia %y”) wpro wa dza j"c
epi tet i po rów na nie ma j" ce ogrom n"
tra dy cj# li te rac k", li czo n" w stu le -
ciach. 

Ja ko$ opor nie idzie mi ten prze gl"d...
Spo wal nia j" go rów nie! zdj# cia, to wa -
rzy sz" ce pra wie ka! de mu tek sto wi.
Wpa tru j# si# w twarz Po ety – naj cz# $ciej
u$miech ni# t" – dwu dzie sto pa ro -, czter -
dzie sto - i osiem dzie si# cio let nie go, twa -
rze je go Mat ki, Te $cio wej, )o ny... Ale
i z wier szy wy %a nia j" si# wy ra zi ste
twa rze – bar dziej i mniej zna ne: Wan -
dy Rut kie wicz, prof. Cze s%a wa Her na -
sa... To ten tanz – wier szyk ba ro ko wy, dru -
ko wa ny w kwiet nio wym nu me rze
z 1998 r., de dy ko wa% au tor prof. Her na -
so wi „z u$mie chem i sym pa ti"...”:

do sta !em dzi" w no cy

za pro sze nie do ta$ ca

hop! dzi" dzi"!
......................

%y cie mo je by !o ku la we

te raz "mier# pro si na za ba w&
hop! dzi" dzi"!
.....................

sie dz& przy sto le z w!a snym 

szkie le tem

i pa trz& na czar n' nie zg!& bio n' 
Le te

hop! dzi" dzi"!

W ko ro wód To ten tanz Pro fe sor Cze -
s%aw Her nas zo sta% wci" gni# ty 11.
grud nia 2003 ro ku. 

W ma jo wym nu me rze uka za %a
si# III cz#$' re cyc lin gu, za ty tu %o wa -
na Mi& so, wraz z post scrip tum oraz
wier szem Un de ma lum?, z któ rym
w to mie to po le mi zo wa% Cze s%aw Mi -
%osz – na s%o wa Ta de usza Ró !e wi cza,
wzi# te za mot to:

„Sk"d si# bie rze z%o?
jak to sk"d

z cz%o wie ka
za wsze z cz%o wie ka
i tyl ko z cz%o wie ka”
– od po wia da j"c:
Nie ste ty pa nie Ta de uszu
do bra na tu ra i z%y cz%o wiek
to ro man tycz ny wy na la zek
gdy by tak by %o
mo! na by wy trzy ma'
uka zu je pan w ten spo sób g%# bi#
swe go opty mi zmu5

Ju! w na pi sa nych w 1996 r. No tach

o Ró %e wi czu Mi %osz stwier dza% ka te go -
rycz nie: 

Wbrew po zo rom, od na wia% wzór
po ety ro man tycz ne go, roz pi# te go po -
mi# dzy uto pi" prze sz%o $ci i uto pi"
przy sz%o $ci. Lu dzie daw niej by li we -
d%ug nie go szcz# $liw si, bo !y li w przy -
mie rzu z Bo giem. (wiat kie dy$ by%
w po rz"d ku, ale „wy szed% z try bów”,
i Bóg znik%, roz wia% si#, zni k%o Nie bo
i Pie k%o.

No có!, !e Mi %osz ma ra cj#, nie trze -
ba d%u go prze ko ny wa'; wy star czy
przy po mnie' po cz" tek zna ne go wier -
sza Drze wo, z to mu Srebr ny k!os:

By li szcz# $li wi
daw niej si po eci
(wiat by% jak drze wo
a oni jak dzie ci

Przy po mnia %em wiersz sprzed prze -
sz%o pó% wie ku, ale re dak cja „(l" ska”
ro bi %a to rów nie! od cza su do cza su,
przy po mi na j"c z rocz ni co wych oka zji
na wet bar dzo wcze sne utwo ry Ta de -
usza Ró !e wi cza. Tak by %o w nu me rze
stycz nio wym (rocz ni ca wy zwo le nia
obo zu o$wi# cim skie go) z 1999 r.,
w któ rym zna la z%y si# wier sze Rze(
ch!op ców i War ko czyk (oba na pi sa ne
jesz cze w r. 1948) oraz Wi dzia !em

cu dow ne mon strum – utwór ko& cz" cy
si# s%yn n" re tro spek cj":

a ja m!od szy od sie bie

o dwa dzie "cia sie dem lat

id& na uli c& Krup ni cz'
po dro dze ku pu j&

her ba t& cu kier

bu! ki i ser del ki

w do mu cze ka na mnie

za da nie:

Stwo rzy# po ezj& po O"wi& ci miu

To za da nie za j# %o Ró !e wi czo wi ca -
%e !y cie po woj nie – czy li ju! 65 lat;
cho' te mat woj ny by naj mniej nie zdo -
mi no wa% je go twór czo $ci, do mi nu je
w niej ra czej bacz na ob ser wa cja i dia -
gno zo wa nie naj ak tu al niej szej te ra* -
niej szo $ci, któ ra wpra wia go w za nie -
po ko je nie, ale i rów no cze $nie
w roz ba wie nie. Trud no tu zresz t" wy -
ty czy' ja k"$ wy ra* n" gra ni c# po mi# -
dzy ty mi, wy da wa %o by si#, skraj nie ró! -
ny mi od czu cia mi, któ re ju! daw no
zla %y si# w jed no, okre $la ne ja ko po -
czu cie ab sur du. Twór czo$' Ta de usza
Ró !e wi cza jest nim prze si"k ni# ta
w po dob nym stop niu, jak dzie %a Wit -
ka ce go, Gom bro wi cza czy Mro! -
ka – z t" jed nak ró! ni c", !e od naj du -
je my w niej obec ny jesz cze (a ju!
ra czej nie spo ty ka ny u tam tych) Pru -
sow ski do bro dusz ny hu mor. 

Ta kim hu mo rem prze sy co ny jest
wiersz do wnucz ki na 18 uro dzi ny, któ -
ry dru ko wa ny by% w ma jo wym nu me -
rze „(l" ska” z 2000 r. Re dak cja
pod tek stem umie $ci %a la ko nicz n" in -
for ma cj#, i! utwór znaj dzie si# w to -
mie U"mie chy, przy go to wy wa nym
w Wy daw nic twie Dol no $l" skim.
III (przej rza ne i po sze rzo ne) wy da nie
U"mie chów istot nie uka za %o si# w tym
sa mym ro ku, spo ty ka j"c si# w ksi# gar -
niach z wy da nym rów no cze $nie wy bo -
rem wier szy za ty tu %o wa nym Nie po kój.
Te dwa ty tu %y jak by wy zna czy %y na no -
wo kra& co we punk ty na ska li emo cjo -
nal nej Po ety. 

80.uro dzi ny Ta de usza Ró !e wi -
cza w nu me rze pa* dzier ni ko -

wym z 2001 r. „(l"sk” za ak cen to wa%
pu bli ka cj" d%u gie go wier sza nic o To -

bie nie wiem, któ ry w to mie sza ra stre -

fa uleg% znacz nym skró tom. Skre $lo -
na zo sta %a mi# dzy in ny mi stro fa, któ ra
po brzmie wa %a jak by ciem niej szym
echem cy to wa ne go tu frag men tu po -
ema tu W ci szy tak dro go oku pio nej:

"nieg bia !y kruk ko !u je

co raz ciem niej szy opa da na mia sto

czar ny kruk

"wier ki za oknem

Jesz cze raz – z !a lem – mu sz# po zo -
sta wi' ta kie po rów na nia edy to rom,
ale nie mo g# prze zwy ci# !y' po ku sy ze -
sta wie nia dwóch wer sji jed ne go nie -
wiel kie go frag men tu (naj pierw wer sja
ze „(l" ska”, a pó* niej z to mu sza ra

stre fa):

w tym mie "cie

po któ rym cho dzi bia !y nied( wied(
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w któ rym s!y sz" #piew ch!o pa ka 

z So snow ca

la don na é mo bi le

a wi"c to by !o w Pol sce – Ni gdzie

gdzie $y j% bia !e nied& wie dzie

któ re pi j% wód k"
a kie dy pod no sz% pasz cz"
wi dzi my fio le to w% u#miech ni" t%
jak de na tu rat twarz

ro da ka

w tym mie !cie

po któ rym cho dzi bia "y nied# wied#
w któ rym s"y sz$ !piew Kie pu ry

la don na é mo bi le

gdzie %y j& bia "e nied# wie dzie 

któ re pi j& wód k$ i mó wi& „o kur wa!”

a kie dy pod no sz& pasz cz$
wi dzi my fio le to w& jak de na tu rat

twarz

ro da ka6

W
y ma rzo ny ma te ria" do ana li zy

na za j$ ciach po lo ni stycz nych!

Za cznij my od „ch"o pa ka z So snow -

ca” – tak przed woj n& (i jesz cze ja -

ki! czas po) po ufa le na zy wa no Ja -

na Kie pu r$ (ale Po eta móg" za sad nie

oba wia' si$, %e w la tach dwu ty -

si$cz nych wie lu czy tel ni ków mo g"o
ju% nie wie dzie', o ja kie go to „ch"o -

pa ka z So snow ca” cho dzi). Id# my

da lej: „W Pol sce (czy li) ni gdzie” to,

oczy wi !cie, z Kró la Ubu Al fre da Jar -

ry7. Da lej: Wy krzyk nie nie „o...”,

za wie ra j& ce naj po pu lar niej sze pol -

skie s"o wo (któ re go brak w pro jek -

cie na szej kon sty tu cji S"a wo mir

Mro %ek uzna" przed la ty, gdy ów pro -

jekt by" jesz cze dys ku to wa ny, za je -

go istot n& s"a bo !'8) nie wy ma ga

uczo ne go ko men ta rza. Naj bar dziej

in try gu j& ca jest dla mnie ta fio le to -

wa u!miech ni$ ta „jak de na tu rat twarz

/ ro da ka”. (e „fio le to wa jak de na tu -

rat”, to oczy wi ste – ale „u!miech ni$ -
ta jak de na tu rat”? Nie zr$cz no!' 
sk"a dnio wa? Nie mo% li we... Tak zna -

ko mi te mu mi strzo wi ta kie nie zr$cz -

no !ci si$ nie zda rza j&. Wy si lam swo -

j& pa mi$' i od naj du j$ w niej ob raz

bu tel ki de na tu ra tu z cha rak te ry stycz -

n& na lep k&. Czy nie by "o na niej

przy pad kiem ry sun ku tru piej czasz -

ki ze skrzy %o wa ny mi pod ni& pisz -

cze la mi? (W tym mo men cie przy po -

mnia "em so bie „lu do w&” na zw$ te go

trun ku – pra wie po etyc k& pe ry fra z$,
któ ra by "a w po wszech nym u%y ciu:

„ja go dzian ka na ko !ciach” – i ju% na -

bra "em pew no !ci, %e pa mi$' mnie nie

za wo dzi.) Czasz ka na ry sun ku (jak

ka% da czasz ka) by "a u!miech ni$ ta.

Ale u au to ra to mu U#mie chy to s"o -

wo nie mo %e bu dzi' ma ka brycz -

nych sko ja rze); u!miech to otwar cie

na dru gie go cz"o wie ka, za pro sze nie

do roz mo wy... 

To jesz cze in ter pre ta cja czy ju%
nad in ter pre ta cja, czy li spe ku la cja?

War to o tym po roz ma wia' ze stu den -

ta mi po lo ni sty ki na za j$ ciach. Tym -

cza sem si$ gam po ko lej ny tekst Ta -

de usza Ró %e wi cza z te go sa me go nu -

me ru, frag men ty Dzien ni ka z par ty -

zant ki. Na po cz&t ku zdj$ cie au to ra

z la ta 1944, jak in for mu je pod -

pis. 23-let ni (nie spe" na) ka pral pod -

cho r& %y „Sa tyr” pa trzy na ja ki! roz -

"o %o ny na sto li ku ar kusz pa pie ru

(ma p$?). Jest w mun du rze. Przy pa -

sie nie wiel ka ka bu ra. Frag men ty

Dzien ni ka ma j& pod ty tu" Ak cja „Bu -

rza”, ale dra ma tycz ne zda rze nia ra -

czej omi ja j& miej sce po sto ju od -

dzia "u „Sa ty ra”. Oto skrót no tat ki

z 4. sierp nia 1944 – dnia !mier ci

Krzysz to fa Ka mi la Ba czy) skie go

(o czym au tor, rzecz ja sna, nie móg"
wie dzie'):

Przez kil ka dni w pa mi$t ni ku bia "e
kar ty. U nas nic si$ nie dzie je. Deszcz

pa da i pa da, b$b ni w ob wi s"e p"ót no

na mio tu. Le %y my na bar "o gu, gnie cie -

my wszy. S"u cha my ra dia – s& 100 km

od Kra ko wa – w War sza wie wal ki.

Cie ka we, co b$ dzie da lej. [...] Je stem

bar dzo cie ka wy, jak u"o %y si$ przy -

sz"o!'. Dwa la ta b$ d$ chcia" po !wi$ -
ci' na opa no wa nie j$ zy ków, oczy wi -

!cie wy ko rzy stam to do bu do wa nia

pod staw %y cia. [...] Za wsze mo% -
na zna le#' miej sce na Zie mi, swo je

miej sce. Trze ba %y cie po g"$ bia', gdy%
nie ma nic po za %y ciem. Dla te go w"a -

!nie trze ba je po g"$ bia' i mu si by' ono

pi$k ne. Ist nie je we mnie g"$ bo ka wia -

ra, %e Bóg dla jed ne go cz"o wie ka

mo %e zmie ni' ob li cze !wia ta i bieg wy -

pad ków.

By! z na mi od pierw sze go nu me ru „'l% ska” do lat ostat nich. Go #ci! w na szej re dak cji, wspie ra! sta !% wspó! pra c%. Mia !o tak $e pre sti $o we zna cze nie,

$e Ta de usz Ró $e wicz przy j%! ty tu! ho no ro we go cz!on ka Gór no #l% skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go – wy daw cy „'l% ska”. 

Re dak cja i GTL by li wspó! nio sko daw ca mi przy zna nia Po ecie ty tu !u do cto ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu 'l% skie go.

Na zdj" ciu ze spó! re dak cji pod czas spo tka nia z Ta de uszem Ró $e wi czem w pa& dzier ni ku 2006 ro ku. Od le wej: Fe liks Netz, Bog dan Wi de ra, Ta de usz Ki -

jon ka, Ta de usz Ró $e wicz, Bar ba ra Grusz ka -Zych, Woj ciech (u ka, Ma rian Ki siel i Wie s!a wa Ko no pel ska.
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W znie ru cho mia !ych, za sty g!ych

w gro zie dniach woj ny wy obra" nia Po -

ety wy bie ga w przy sz!o#$ i bu du je ob -

raz przy sz!e go pi%k ne go &y cia. Czy

mo& na si% dzi wi$, &e tak wie lu lu dzi

po woj nie tak !a two uwie rzy !o w pro -

pa gan do w' uto pi%? 

Ko lej ny plik Kar tek wy dar tych
z „dzien ni ka gli wic kie go” za wie ra lu -

to wy nu mer z 2004 r. (Wcze #niej,

w nu me rze stycz nio wym z r. 2003, zna -

la z!y si% jesz cze dwa wier sze – bu du -
je my mo sty i stra chy na La chy, któ re

pó" niej we sz!y do to mu Wyj !cie.) Plik

za wie ra za pi ski z lat 1954 i 1955.

Od woj ny mi n% !a pra wie de ka da, mi -

mo to ju& pierw sza no tat ka

(z 24.11.1954) za czy na si% s!o wa mi:

„Umar li s' ci' gle ze mn'”, a ostat nia

za wie ra opis eg ze ku cji „Wro ny”, któ -

ry jest pier wo wzo rem wstrz' sa j' cej fi -

na !o wej sce ny sztu ki Do pia chu. Bez

#la du znik n'! m!o dzie( czy (na zwij my

go tak) opty mizm fi lo zo ficz ny Dzien -
ni ka z par ty zant ki. Trud no wprost

uwie rzy$, &e ostat nie zda nie z po -

przed nie go cy ta tu na pi sa! ten sam au -

tor, któ ry 10. 05. 1955 snu! na st% pu j' -
ce my #li:
)wiat ze wn%trz ny, na tu ra; to wszyst -

ko tyl ko ota cza wn% trze, któ re jest pu -

ste. Ale ta pust ka ma swo j' po -

sta$ – wy st% pu je jak by pod po sta ci'
g!o du, pra gnie nia, ocze ki wa nia. Jest to

ci' g!e ocze ki wa nie, od lat. Czy jest po -

karm, któ ry wresz cie na kar mi g!ód

cz!o wie ka na sze go cza su? (...)

Czy mo& na cze go# ocze ki wa$
od #wia ta? Nie. Chcesz przy cho dzisz,

chcesz od cho dzisz. Jak &e si% my l' ci,

któ rzy swo je si !y czer pi' z prze ko na -

nia, &e s' ko niecz ni. Nie ma nie za st' -
pio nych. Nie da$ si% wci' ga$ w po zor -

ne &y cie. Przez wszyst kie la ta, od k'd
za cz' !em my #le$, od m!o do #ci do dnia

dzi siej sze go, cze ka !em i b% d% cze ka!.
Tyl ko w dzie ci( stwie by !o spe! nie -

nie. I nie by !o wiel kie go cze ka nia.

Cz!o wiek jest „na tu rze” zu pe! nie obo -

j%t ny. Roz ma wia z „na tu r'” jak dziec -

ko z za baw k'.
Znów (z pa skud nej za wo do wej pe -

dan te rii) zer kam do wer sji dru ko wa nej

w Utwo rach ze bra ny ch9 i znaj du j%
w niej drob n' na po zór ko rek t%: za -

miast „za baw ki” jest „#cia na” – ostat -

nie zda nie brzmi: „Roz ma wia z na tu -

r' jak dziec ko ze #cia n'”. Nie b% d% si%
roz wo dzi! na te mat z!o wro gich ko no -

ta cji s!o wa „#cia na” w twór czo #ci 

Ta de usza Ró &e wi cza, si% gn% na to -

miast jesz cze po frag men ty no tat ki

z 16.07.1955:

Ni gdy si% nie wy rzek n% stwo rze nia

no wej po ezji. Prze &y !em ko niec jed ne -

go ze #wia tów – #wia ta, w któ rym &y -

!em ja ko dziec ko i ja ko m!o dzie niec.

Na mo ich oczach zo sta! za mor do wa -

ny cz!o wiek. Ni gdy nie zgo dz% si%
na to, aby grz% zn'$ w #miet ni ku pa pie -

ro wych s!ów; wie le wier szy to tyl ko

grze chy, to s!o wa. Mu si po wsta$ no wa

po ezja.

[...] Nasz j% zyk mu si naj #ci #lej przy -

le ga$ do na szych wzru sze(, do ob ra -

zu na sze go #wia ta. [...]

Wy pe! nia si% mój czas. Bez wzgl% -
du na to, co czy ni%. W ci szy. Czy

i przez ko go zo sta nie ona prze rwa na?

Od cho dz' dni po dob ne do sie bie jak

za pa! ki w pu de! ku.

Gdy czy tam te ostat nie s!o wa, prze -

ni ka mnie dreszcz. Wy po wia da je Po -

eta, Fi lo zof, Cz!o wiek (po pro stu),

któ ry wy zby! si% z!u dze(, &e Bóg dla

nie go jed ne go „mo &e zmie ni$ ob li cze

#wia ta i bieg wy pad ków”. Któ ry wie,

&e je go czas mo &e si% wy pe! ni$ i bez

nie go. W ci szy. Ci sza po ch!o nie i uni -

ce stwi je go (mo je, two je) ist nie nie,

po któ rym nie po zo sta nie &a den #lad.

„Ca !a twór czo#$ to d' &e nie do naj pe! -
niej sze go wy ra &e nia, do wy pe! nie nia

w!a sne go kszta! tu” – czy ta my w na -

st%p nej no tat ce (z 20.07.1955). 

W pa" dzier ni ko wym nu me rze

z 2004 r. zna laz! si% ko lej ny wiersz

z to mu Wyj !cie (któ ry wy szed! w tym

sa mym ro ku) – Der Za ube rer Cza ro -
dziej. Ty tu !o wy Cza ro dziej do ko na!
w po !o wie lat 90. ubie g!e go wie ku nie

la da sztucz ki: 

Chri sto spo wi! Re ich stag

zu &y wa j'c ty si' ce me trów

sre brzy stej cu dow nej

tka ni ny

pierw szy znik n'! por tal

z na pi sem

„Dem deut schen Vol ke”

„Nie miec kie mu na ro do wi”

Owi ja nie Re ich sta gu to sym bol za -

cie ra nia (wy ma zy wa nia) pa mi% ci hi sto -

rycz nej:

Re ich stag owi ni% ty w srebr ne suk nie

za po mnia! o swo jej hi sto rii

Oczy wi #cie Ró &e wicz jest (za wsze

by!) prze ciw ta kim za bie gom; zdzie ra

„srebr ne suk nie”, o&y wia i roz j' trza pa -

mi%$:

dy wa no we na lo ty za mie ni !y 

mia sto w gruz i po pio !y
Adel he id hat Supp ge kocht

die gan ze Woch

auf einen Knoch

Wspó! cze #ni Niem cy, sy ci i p!a -

wi' cy si% w do bro by cie, chy ba ju& za -

po mnie li ten wier szyk z cza su po wo -

jen ne go g!o du. Pol ski Po eta co raz

g% #ciej in kru stu je swo je utwo ry nie -

miec ki mi cy ta ta mi, a ucze ni eg ze ge ci

co raz cz% #ciej pi sz' o „nie miec kich in -

ter tek stach” czy „nie miec kiej mi to lo -

gii” w je go twór czo #ci1. 

P
o ra zmie rza$ ku ko( co wi te go

prze gl' du, któ ry chy ba nad mier nie

ob ci' &y !em dy gre sja mi. W ma jo wym

nu me rze z 2005 r. opu bli ko wa ny zo sta!
tekst re pre zen tu j' cy je den z naj wa& niej -

szych kr% gów za in te re so wa( Po ety:

Edward Munch „In der Schen ke”.

Ró &e wicz wy zna! przed la ty (na Kart -
kach wy dar tych z „dzien ni ka gli wic kie -
go”): „Ma lar stwo przy ci' ga mnie z si -

!' ma gicz n', ro sn' c' z la ta mi.”1

O ma lar stwie i cza sie sp% dzo nym

(w okre sie stu denc kim i pó" niej) w pra -

cow niach ma la rzy za pi sa! wie le kart.

Nie móg! rów nie& oprze$ si% po ku sie

opi su ulu bio ne go ob ra zu – te go w!a -

#nie, wy mie nio ne go w ty tu le. Nie 

b% d% stresz cza! opi su ob ra zu, na zwa -

ne go przez Po et% „ma lo wa nym opo -

wia da niem” o pi jacz ku sta cza j' cym si%
na dno; przy to cz% tyl ko py ta nie sta no -

wi' ce wa riant tam te go, sfor mu !o wa ne -

go po !a ci nie, któ re spro wo ko wa !o
do po le mi ki Mi !o sza – un de ma lum?:

„Gdzie jest Z!o? Czy w ma !ym pi jacz -

ku czy w dziel nym szyn ka rzu czy

w pu stych bu tel kach czy w „lo sie”.”

Ostat nie (jak do t'd) tek sty Ta de usza

Ró &e wi cza, opu bli ko wa ne w „)l' -
sku”, to dwa wier sze. Je den na le &y
do naj bar dziej zna nych, prze dru ko wy -

wa nych wie lo krot nie w pod r%cz ni -

kach szkol nych – * * * (ob li cze oj czy -
zny). Gór no #l' skie To wa rzy stwo

Li te rac kie w Ka to wi cach z oka zji 15.

rocz ni cy swe go po wsta nia, wraz z re -

dak cj' „)l' ska”, og!o si !o kon kurs

na esej i utwór po etyc ki na wi' zu j' cy

do te go utwo ru. Wy ni ki po da no w nu -

me rze stycz nio wym z 2008 r. Dru gi

wiersz (Ko bie ta w oknie) – no wy, na -

pi sa ny w stycz niu 2008 r. – zo sta! opu -

bli ko wa ny w nu me rze kwiet nio wym

wraz z in for ma cj', pió ra Ma rii D% bicz,

o Eu ro pej skiej Na gro dzie Li te rac -
kiej 2008 dla Ta de usza Ró "e wi cza. 

Obok in for ma cji zdj% cie Po ety. Pro -

mien nie u#miech ni% te go. )wia do me -

go, &e zdo !a! si% naj pe! niej wy ra -

zi$ – wy pe! ni$ w!a sny kszta!t.

!

1 Pol skie wy da nie w prze k!a dzie Pio tra Szy ma -

now skie go: War sza wa 1988 (cyt. ze s. 112).
2 Ta de usz Ró &e wicz, Nie po kój. Wy bór wier szy.

War sza wa 2000 (cyt. wy da nie: Ta de usz Ró &e wicz,

Pro za 3. Wro c!aw 2004, s 137).
3 Por. Ta de usz Ró &e wicz, Mat ka od cho dzi.

Wro c!aw 1999, s. 97.
4 Ta de usz Ró &e wicz, Po ezja 4. Wro c!aw 2006,

s. 24.
5 Cze s!aw Mi !osz, to. Kra ków 2000, s. 76.
6 Ta de usz Ró &e wicz, Po ezja 4, s. 135.
7 Je rzy Ja rz%b ski w ty tu le jed nej ze swych ksi' -

&ek nie ja ko od wró ci! to po wie dze nie: W Pol sce
czy li wsz# dzie (War sza wa 1992).

8 Por. fe lie ton Ta niec ry tu al ny (Dzien nik po wro -
tu. War sza wa 2000, s. 94).

9 Pro za 3, s. 318.
1 Por. ma te ria !y z ksi'& ki „Nasz na uczy ciel Ta -

de usz” Ta de usz Ró "e wicz i Niem cy, red. An dre as

La wa ty, Ma rek Zy bu ra. Kra ków 2003.
1 Pro za 3, s. 325.
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Toostat nie zda nie brzmi jak za ko! cze -
nie ne kro lo gu. Nie ste ty, przy szed"

mo ment, w któ rym my – czy tel ni cy – mu -
si my po #e gna$ si% z Ta de uszem Ró #e wi -
czem. On z na mi #e gna" si% ju# od lat. „Ju#
tyl ko si% #e gnam” – po wie dzia" Han nie
Krall w pa& dzier ni ku 2012 ro ku w Kon stan -
ci nie, ale po #e gna nia za cz% "y si% du #o
wcze 'niej. Jed nym z naj bar dziej przej mu -
j( cych by "a roz mo wa z Mat k( w wier szu
bez ty tu "u z ro ku 1989, de dy ko wa nym pa -
mi! ci Kon stan te go Pu zy ny, któ ry zna laz" si%
w to mie P"a sko rze# ba (1991). Pra wie ka# -
dy z na st%p nych za my ka" ja ki' wiersz -po -
#e gna nie. Tom za wsze frag ment ko! czy
utwór cze go by "o by $al z trze ma od po wie -
dzia mi na to trzy krot nie po wtó rzo ne py ta -
nie; po cz( tek trze ciej, uj% ty w cu dzy s"ów,
jest przej mu j( cy w swo jej pro sto cie: „ca -
"e go #y cia”. Te stro fy tchn( spo ko jem po -
god nej zgo dy na to, co nie uchron ne; ale po -
prze dza je wiersz bez ty tu "u (wi cher do bi ja"
si! do okien), po etyc ki za pis kosz ma ru sen -
ne go, któ ry jest do k"ad nie da to wa ny: noc
z 16 na 17 stycz nia 1992 r. Tu ju# pa rok -
syzm stra chu przed 'mier ci( po ja wia si%
w zwie rz% cym kszta" cie:

zwie rz%
mu tant hie ny i li sa
z py skiem przy zie mi
w% sz(c
su n% "o w g%st nie j( c( ciem no'$

na gra ni cy snu
i ja wy
po my 'la "em
po czu "em
#e to ja je stem
bie gn% w stro n% cmen ta rza
do gro bu

z brzu chem pe" nym ka mie ni
ciem ne zwie rz%
pod czer wo nym nie bem
bie gn% co raz szyb ciej
cho$ wiem #e tam cze ka
na mnie dó"
„Zwie rz% cy strach”, jak po tocz nie si% mó -

wi, mo# na pró bo wa$ prze zwy ci% #a$ na ró# -
ne spo so by. Jed nym z nich mo #e by$ na -
wet ba nal ny sa vo ir -vi vre; roz ró# nie nie,
co „wy pa da” a co „nie wy pa da”. W dru giej

ta jem ni cy po ety (z to mu sza ra stre fa) czy -
ta my:

#o ny te# nie wy pa da bu dzi$
#e by jej po wie dzie$
#e bo j% si% 'mier ci

B"o go s"a wio ny sa vo ir -vi vre! Wy star czy
po wie dzie$ so bie „nie wy pa da”, #e by
u'mie rzy$ strach. Wy star czy? To dla cze go
nas stra szy ten z"o wro gi d&wi%k „#”, któ ry

za czy na ka# dy wers i jesz cze do dat ko wo po -
ja wia si% w wer sie pierw szym, w ze sta wie -
niu wy ra zów wy ra& nie go wzmac nia j( cym
i wy d"u #a j( cym („#o ny te#”)? 

Asko ro ju# ws"u chu je my si% w brzmie -
nia po szcze gól nych g"o sek… Czy nie bu -
dzi w nas (pod szy te go gro z() wstr% tu sa -
mo s"o wo „'mier$”? Jak by z obu stron
do tkni% te pro ce sem gni cia, za mie nia j( ce si%
w ma& mi%k kich spó" g"o sek – „'”, „$”,
a na do da tek jesz cze to zmi%k czo ne
„mi” – i na gle twar de „r”, jak ostry ka wa -
"ek ko 'ci, ster cz( cy z ma zi. 

Czy po ezja mo #e oswo i$ 'mier$, zneu -
tra li zo wa$ nasz strach? Ta de usz Ró #e -
wicz zda wa" si% w to (co raz bar dziej
z up"y wem lat) w(t pi$:

po 'red ni cz(c 
mi% dzy gó r( i do "em
wy ko nu j% od wie lu lat
ten za wód
do któ re go zo sta "em wy bra ny i
po wo "a ny
„a któ ry na zy wa si% po ezj(”

od da "em si% z oci( ga niem
„tej naj oso bliw szej
ze wszyst kich czyn no 'ci ludz kich,
je dy nej, co s"u #y
u'wia da mia niu 'mier ci”

rzecz to tro ch% wsty dli wa
by$ mo #e nie nada wa "em si%
do ni cze go – by "em do ni cze go – 
mia "em dwie le we r% ce

do dzi' pi sz% tyl ko r% k(
r% k( sta wiam li te ry
oszcz% dzam na krop kach

mo ja r% ka le wa
to mój anio" le wy
ten co nie wie dzia"
ten co od la tu je

mo ja r% ka pra wa
to tyl ko na rz% dzie pra cy
s"u #y do ocie ra nia po tu z czo "a
pi sa nia wier szy

na obrze #ach po ezji
pod po kryw k( 'mier ci
sen ty -men tal nej
ki pi #y cie i po ezja
pe" na sma ku
do bre go i z"e go

wie trze je sól zie mi
s"o wa
sta j( si% bez dom ne

1997

To ko! co wa cz%'$ wier sza na obrze $ach
po ezji, za my ka j( ce go tom za wsze frag ment.
re cyc ling. Czy je s( przy to czo ne s"o wa?
Z kim po le mi zu je Po eta? Od po wied& na te
py ta nia po zo sta wiam do cie kli wo 'ci uczo -
nych eg ze ge tów. 

I na ma wiam ich do pod j% cia wiel kie -
go te ma tu: )mier$ w twór czo 'ci Ta de usza
Ró #e wi cza – któ re mu tak nie daw no po -
wie dzie li 'my „do bra noc”, #e gna j(c Go
tak sa mo, jak On #e gna" ju# w lip -
cu 2000 ro ku swój 'wiat w wier szu
deszcz w Kra ko wie, za my ka j( cy tom
no $yk pro fe so ra:

deszcz deszcz deszcz 
w Kra ko wie
czy tam Nor wi da
s"od ko jest za sn($
s"o dziej by$ z ka mie nia

do bra noc moi mi li
do bra noc
#y wi i umar li po eci
do bra noc po ezjo

STANIS*AW+G,BALA
kwie cie%/maj 2014 ro ku 

Ta de usz Ró $e wicz w Kon stan ci nie, 12 pa# dzier ni ka 2012 ro ku. Zdj! cie wy ko na" Ja nusz Drze wuc ki. 

Post scrip tum
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Z WOJ CIE CHEM KU! PI KIEM, pre ze sem Za rz" du Pol skie go To wa rzy stwa
Wspie ra nia Przed si# bior czo $ci, ini cja to rem Eu ro pej skie go Kon gre su Go spo dar cze go 

roz ma wia JÓ ZEF WY CISK

Przez Ka to wi ce
do Unii Eu ro pej skiej

– Kie dy Eu ro pej ski Kon gres Go -
spo dar czy star to wa!, za da wa li "my py -
ta nie, jak si# b# dzie mia! do Fo rum
w Kry ni cy, któ re wów czas by !o naj wa$ -
niej sz% im pre z% biz ne so w% w Pol sce.
Nie któ rzy drwi li z po my s!u i kpi% co po -
rów ny wa li po mys! kon gre su do spo tka -
nia w Da vos. Dzi siaj oka zu je si# EKG
jest ju$ co raz bli $ej Fo rum w Da vos...

– Jesz cze nam da le ko, ale nie w"t pli -
wie Eu ro pej ski Kon gres Go spo dar czy

sta% si# ju& wa& n" de ba t" w Eu ro pie. To
ju& nie jest tak, &e je ste $my wa& n" im -
pre z" na !l" sku, czy w Pol sce. Jest to
wa& ny pro jekt dla Eu ro py, za uwa &a ny
w Par la men cie Eu ro pej skim, czy w Ko -
mi sji Eu ro pej skiej. Na szym ce lem od za -
wsze by %o to, aby Eu ro pej ski Kon gres
Go spo dar czy od gry wa% istot n" ro l#,
przy naj mniej w Eu ro pie Cen tral nej,
cho' po ci chu aspi ro wa li $my do te go,
aby sta% si# wa& nym spo tka niem w ca -

%ej Unii Eu ro pej skiej. I to rze czy wi $cie
si# uda %o. 

– Co sta no wi o wy j%t ko wo "ci tej im -
pre zy?

– Sk%a da si# na to na praw d# wie le ele -
men tów. Po pierw sze – do brze do bra ne
te ma ty, do bra gru pa pa ne li stów, do bra
wspó% pra ca z w%a dza mi re gio nal ny mi,
czy te& sze rzej – za an ga &o wa nie ró& nych
$ro do wisk, a na wet ró& nych osób 
– od po cz"t ku te go po my s%u jest z na mi
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na przy k!ad pre mier Je rzy Bu zek. Ko -

niecz na jest tak "e do bra or ga ni za cja

i ta lent lo gi stycz ny. Ale tak na praw d# li -
czy si# wie le ró" nych ele men tów, któ re

wspól nie two rz$ pew n$ ca !o%&. Je "e li to

nie wspó! gra ze so b$ – to po pro stu si# to
nie uda je. 

– Jak co ro ku, mó wi!c o Kon gre sie,

za czy na my od kil ku pod sta wo wych

liczb – ty lu a ty lu go "ci, ty lu pa ne li -

stów, ty le a ty le lo ka li za cji…

– Tak, to praw da, mo g# wi#c po wtó -

rzy& – jak co ro ku ma my sze%& ty si# cy

go %ci, jak co ro ku trzy dni de bat, sto pa -

ne li dys ku syj nych, ale… jest w tym ro -

ku pew na in no wa cja… Za wsze mie li -

%my je de na %cie lo ka li za cji, co by !o
na wet dla nie któ rych pew n$ atrak cj$,
cho dzi li so bie po mie %cie, zwie dza li, ale

sta no wi !o te" pew n$ uci$" li wo%& or ga -

ni za cyj n$. W tym ro ku nie b# dzie je de -

na stu lo ka li za cji, a tyl ko czte ry. In au -

gu ra cja w jed nym miej scu a po tem

przez dwa dni w trzech lo ka li za cjach.

S$ dz#, "e to b# dzie du "a, po zy tyw -

na zmia na. Kon gre sy mu sz$ by& bar -

dziej skon so li do wa ne, lu dzie mu sz$ si#
spo ty ka& w ku lu arach i w tym ro ku b# -
dzie wi docz ny po st#p. 

– Jak to si# ro bi? Co na le $y uczy ni%,
$e by – od pierw sze go wy da nia – stwo -

rzy% im pre z# na naj wy$ szym po zio mie

i po tem go sta le utrzy my wa%?
– To jest du "y pro blem dla or ga ni za -

to ra, po nie wa" Kon gres nie mo "e by&
ci$ gle na tym sa mym po zio mie. Mu si si#
roz wi ja& i co ro ku na si go %cie mu sz$ wi -

dzie& co% no we go, co% lep sze go. Pa ra -

dok sal nie jest tak, "e gdy by %my w tym

ro ku zro bi li Kon gres na tym sa mym po -

zio mie co w ro ku ubie g!ym, to w od czu -

ciu na szych go %ci po ja wia !a by si# my%l,
"e „co% s!a bo, nie wi da& roz wo ju”. Mu -

si my wi#c nie tyl ko utrzy my wa& po ziom,

ale d$ "y& do te go, "e by Kon gres w Ka -

to wi cach si# roz wi ja! i by! co raz bar dziej

atrak cyj n$ im pre z$ o co raz wi#k szej si -

le od dzia !y wa nia. 

– Ale jak si# to ro bi, $e by efekt by&
w&a "nie ta ki? Ma my kil ka in nych

kon gre sów or ga ni zo wa nych w Ka to -

wi cach, i po za EKM'P – po zo sta &e to

do"% ka me ral ne im pre zy.

– Ow szem, ró" nych wy da rze', kon -

gre sów, kon fe ren cji, na (l$ sku i w Pol -

sce jest i po wsta je bar dzo, bar dzo du -

"o. To jest fakt. Ale "e by osi$ gn$&
pe wien po ziom or ga ni za cyj ny, me ry to -

rycz ny i pew n$ si !# od dzia !y wa nia po -

trze ba wie lu ele men tów, o czym ju"
wspo mi na li %my. My nad Kon gre sem

pra cu je my de fac to pra wie rok, prak -

tycz nie jak si# ko' czy je den, to ju" pe -

wien ze spó! pra cu je na po czet przy sz!e -

go ro ku.

– Pr# dzej czy pó( niej b# dzie my

mie li w Ka to wi cach Mi# dzy na ro do we

Cen trum Kon gre so we. Je "li ma j! je
wy pe& nia% tyl ko dwie im pre zy w ci! -
gu ro ku, to tro ch# szko da. Po dzi wia -

j!c umie j#t no "ci pa) skie go ze spo &u
war to jed nak za py ta%, czy in ni te$ mo -

g! si# te go na uczy%? 

– Cie szy my si# z fak tu ko' cze nia bu -

do wy cen trum kon gre so we go, po nie wa"
b# dzie to nie w$t pli wie du "a zmia -

na i w Ka to wi cach, i na (l$ sku. Z punk -

tu wi dze nia mia sta i po ten cjal ne go ope -

ra to ra te go obiek tu – przy po mn#, "e my

uczest ni czy my w prze tar gu na wy !o nie -

nie ope ra to ra MCK – b# dzie to ogrom -

ne wy zwa nie, po nie wa" rze czy wi %cie te -

go ty pu obiek ty mu sz$ "y& nie tyl ko dwa

ra zy do ro ku, ale przez ca !y czas. To wy -

ma ga ogrom nej spraw no %ci ope ra to ra,

pew nej struk tu ry, ale i ogrom nej umie -

j#t no %ci przy ci$ ga nia wy da rze' na (l$sk;

od spor to wych, kul tu ral nych, przez biz -

ne so we, czy me dycz ne. Wy zwa nie du -

"e, po nie wa" ró" nych obiek tów te" te -

go ty pu: hal, cen trów tar go wych,

cen trów kon gre so wych nie ste ty w ostat -

nim okre sie w Pol sce po wsta !o du "o i da -

lej po wsta j$. 
– Po wie dzia& pan „nie ste ty”. Naj bli$ -

sze po wsta je w Kra ko wie. Czy b# dzie

kon ku ren cj! dla Ka to wic?

– Je %li zo sta nie my ope ra to rem MCK

w Ka to wi cach, po pro stu b# dzie my

mu sie li za gwa ran to wa&, "e by ten obiekt

rze czy wi %cie "y! i sku tecz nie kon ku ro -

wa! ze wszyst ki mi obiek ta mi w Pol sce

i w naj bli" szym oto cze niu. A naj bli" sze

oto cze nie to jest Bra ty s!a wa, Wie de',
Pra ga czy te" Ber lin. Do te go po trzeb -

ne s$ kom pe ten cje. 

– Ile ra zy sk&a da no pa nu pro po zy -

cj#, aby Eu ro pej ski Kon gres Go spo -

dar czy od by wa& si# w in nym mie "cie,

ni$ Ka to wi ce? 

– Kil ka krot nie w ci$ gu ka" de go ro ku...

Z punk tu wi dze nia in nych miast czy re -

gio nów ta ka im pre za jest bar dzo atrak -

cyj na przy naj mniej z dwu po wo dów:

ogrom na pro mo cja mia sta i zmia na spo -

so bu je go po strze ga nia. Ta kie mia sto ja -

wi si# ja ko biz ne so wa sto li ca. Jed nak

Kon gres to tak "e ruch dla ma !e go i %red -

nie go biz ne su. Ce ny w ho te lach wzra -

sta j$, cza sa mi na wet bra ku je tak só wek

w mie %cie, re stau ra cje, ca te rin gi, wszel -

kie us!u gi – wszyst ko "y je. A je %li pa trzy -

my na to przez pry zmat Ka to wic – pa -

mi# taj my, "e wte dy na (l$sk przy je" d"a
kil ka ty si# cy osób, przy je" d"a j$ dzien -

ni ka rze z War sza wy, z Pra gi, z Bruk se -

li, z Chin, przy je" d"a j$ naj wa" niej sze

oso by w biz ne sie, któ re cz# sto ni gdy nie

by !y na (l$ sku. W ogó le nie ko ja rz$, czy

nie wie dz$ czym jest (l$sk. A s$ to oso -

by, któ re de cy du j$ o tym, czy fa bry ka

b$d) cen trum us!ug, czy ja ka% in na in -

we sty cja po wsta nie w Pol sce, a mo "e
gdzie in dziej. I czy Ka to wi ce by& mo -

"e b# d$ ta k$ lo ka li za cj$. Te ko rzy %ci dla

mia sta i re gio nu s$ ogrom ne.

– Czy dla te go na le $a &o sfor ma li zo -

wa% wspó& pra c# or ga ni za to rów Kon -

gre su z w&a dza mi re gio nu i pod pi sa%
list in ten cyj ny o przy sz&ej wspó& -
pra cy?

– Wie lo krot nie pod kre %la li %my, "e
oczy wi %cie chce my or ga ni zo wa& Eu ro -

pej ski Kon gres Go spo dar czy w Ka to wi -

cach, na (l$ sku, po nie wa" je ste %my

st$d, tu jest sie dzi ba na szej spó! ki. Nie -

zb#d na i wr#cz ko niecz na jest do te go

do bra wspó! pra ca z w!a dza mi re gio nal -

ny mi i z w!a dza mi mia sta, aby ta ka im -

pre za si# po wio d!a. Cie szy nas to, "e
mia sto Ka to wi ce, wo je wódz two %l$ -
skie, me tro po lia, zna j$ ju" war to%& Eu -

ro pej skie go Kon gre su Go spo dar cze go

i go wspie ra j$. Wspo mnia ny list in ten -

cyj ny to de kla ra cja nie ja kie go% jed no -

ra zo we go wspar cia, ale wspó! pra cy ob -

li czo nej na la ta. Da je to moc ne pod sta wy

ku te mu, aby to cy klicz ne prze cie" wy -

da rze nie mo g!o si# roz wi ja& w!a %nie

w tym miej scu. 

– Jest w Pol sce sil ny po dzia& na

„My” i „Oni”, $e oto tam, na Kon gre -

sie, s! wiel cy i wa$ ni te go "wia ta,

czy li „Oni”. A my je ste "my tu i mo $e -

my so bie po pa trze%. Od po cz!t ku

Kon gre su sta ra li "cie si# wal czy% z tym

ste reo ty pem. Od po cz!t ku po ja wia& si#
te mat spo &ecz nej od po wie dzial no "ci

biz ne su, a w tym ro ku po ja wia j! si#
na Kon gre sie zwi!z ki za wo do we. 

– Z oczy wi stych przy czyn nie je ste -

%my w sta nie za pro si& na Kon gres

wszyst kich, jed nak za wsze bar dzo

nam za le "a !o na pew nej otwar to %ci te -

go spo tka nia. Za le "a !o nam na tym,

aby obec ne by !y ró" ne %ro do wi ska,

NGO -sy czy zwi$z ki za wo do we tak -

"e. I to nie w ro li pro te stu j$ cych, czy

pi kie tu j$ cych, ale w ro li uczest ni ków

dys ku sji. W tym ro ku uda !o nam si#
wpro wa dzi& ele ment spo !ecz nej od po -

wie dzial no %ci biz ne su na wi#k sz$ ska -

l#, ni" po przed nio. Tak "e za gad nie nia

zwi$ za ne z eko no mi$ spo !ecz n$. W na -

szym ro zu mie niu Kon gres to plat for -

ma do dys ku sji, spo tka' po li ty ków, na -

uki, me diów, biz ne su, %ro do wisk

sa mo rz$ do wych, czy w!a %nie %ro do -

wisk za an ga "o wa nych spo !ecz nie.

– Ale jest to te$ ta ki no wy wi ze ru -

nek Kon gre su. Nie po dzia& „My”

i „Oni”, ale $e wspól nie two rzy my go -

spo dar k# dla wszyst kich

– Tak, sta ra li %my si#, "e by rze czy wi -

%cie wpro wa dzi& Kon gres w no we %ro -

do wi ska, w no we te ma ty, tak, aby to

w po zy tyw ny spo sób uzu pe! nia !o de ba -

t# pu blicz n$ i czy ni !o j$ pe! niej sz$. 
– Mo$ na chy ba po wie dzie%, $e Kon -

gres do cze ka& si# ju$ swo ich „dzie ci”.

Ma my Fo rum Eu ro pa -Chi ny, ma my

Fo rum Eu ro pa Cen tral na -Afry ka,

czy li wy da rze nia, któ re ju$ $y j! w&a -

snym $y ciem. 

– Sta ra my si#, "e by w trak cie Kon -

gre su, ale te" przed i po, po ja wia !y si#
ró" ne ini cja ty wy, któ re wspól nie z na -

szym spo tka niem two rz$ pew n$ war -

to%&. Dla te go trzy la ta te mu w ra mach

Kon gre su po wsta !o Fo rum Chi ny -Unia

Eu ro pej ska, któ re ma na ce lu to, "e by

przy ci$ ga& ka pi ta! chi' ski, "e by przy -

ci$ ga& part ne rów z Chin, i co wa" niej -

sze – aby to ich spoj rze nie na Eu ro p#
prze cho dzi !o przez Pol sk#. Ko lej nym

ele men tem, któ ry w ubie g!ym ro ku si#
po ja wi!, to Afry ka -Eu ro pa Cen tral na.

W naj bli" szej per spek ty wie naj bar -

dziej roz wo jo wym re gio nem na %wie -
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cie b! dzie Afry ka i my, ja ko Pol ska, ale

tak "e in ne kra je Eu ro py Cen tral nej

ma my po ten cjal nie naj wi!k sze pre -

dys po zy cje do te go, "e by tam re al nie

za funk cjo no wa#. St$d w%a &nie fo rum

Eu ro pa Cen tral na -Afry ka, któ re nie tyl -

ko spo tka %o si! z bar dzo do brym przy -

j! ciem w &wie cie biz ne su, ale co raz

wi! cej przed sta wi cie li afry ka' skich

pa'stw jest nim za in te re so wa nych.

Ale nie tyl ko Afry ka. W tym ro ku

po raz pierw szy po ja wi si! na Kon gre -

sie bar dzo moc na de le ga cja z Pa ki sta -

nu, b! dzie kil ku mi ni strów i du "a re -

pre zen ta cja biz ne su. Przy je" d"a j$ tu nie

po to, "e by si! pro mo wa# w Pol sce.

Chc$ za ist nie# w Unii Eu ro pej skiej,

czy li po przez Kon gres, po przez Ka to -

wi ce wej&# do Eu ro py. To tak "e jest to,

o co nam cho dzi, "e by Kon gres by%
pew n$ plat for m$ nie tyl ko do wej &cia

do Pol ski, ale wej &cia – no przy naj -

mniej – do Eu ro py Cen tral nej. Ko lej -

ne ini cja ty wy, któ re si! po ja wia %y, to fo -

ra w kra jach Gru py Wy szeh radz kiej,

w ubie g%ym ro ku by li &my w Bra ty s%a -

wie, by li &my w Pra dze, or ga ni zo wa li -

&my fo ra z udzia %em pre zy den tów Pol -

ski i Czech, Pol ski i W! gier, te go

ty pu pro jek ty te" b! dzie my kon ty nu -

owa#. 
– !ad nie to za brzmia "o – „przez

Kon gres, przez Ka to wi ce kto# chce
wej#$ do Unii Eu ro pej skiej”. To znak
no wych cza sów. Ale jest tak %e fa tum
sta rych cza sów. Je #li Kon gres od by wa
si& w Ka to wi cach, wszy scy my #l', %e
mu si by$ na nim mo wa o w& glu,
o ener ge ty ce, i tak si& zresz t' dzie je.
Czy to jest ja kie# fa tum? 

– Ja uwa "am, "e to jest atut (l$ ska.

Przy sz%o&# nie tyl ko go spo dar ki, ale

i bez pie cze' stwa w Eu ro pie to ener ge -

ty ka. Bez pie cze' stwo i pew no&# do staw

ener gii, ni skie ce ny – to b! dzie pod sta -

wa roz wo ju. My to na (l$ sku ma my.

Ma my bez pie cze' stwo, dla te go "e ma -

my ener gi! z w! gla i ma my ener ge ty -

k!. Oczy wi &cie sa mi mu si my za dba#
o to, "e by by %o to kon ku ren cyj ne ce no -

wo, do brze zor ga ni zo wa ne i tak da lej,

no ale nie w$t pli wie to jest atut. Po za tym

je ste &my chy ba naj wi!k szym re gio -

nem prze my s%o wym w Unii Eu ro pej -

skiej. Po win ni &my to pod kre &la# w po -

zy tyw nym te go s%o wa zna cze niu.

Do da wa#, "e i ten prze mys%, i ener ge -

ty ka si! zmie nia j$, sta j$ si! no wo cze sne,

kon ku ren cyj ne, in no wa cyj ne, "e po -

wsta j$ na przy k%ad ta kie pro jek ty jak

Cen trum Czy stych Tech no lo gii W! -
glo wych. War to do da wa#, "e w co raz

wi!k szej cz! &ci jest to pry wat ny biz nes.

Prze cie" to, co jest na szym to wa rem eks -

por to wym, to tech ni ka gór ni cza. (l$ skie

fir my pro du ku j$ ce ma szy ny i urz$ dze -

nia gór ni cze osi$ ga j$ suk ce sy w ró" nych

re gio nach &wia ta. Po ka zuj my to, pro -

muj my i trak tuj my jak atut. 

Nie by "o tak, %e te mat ener ge ty ki
wszed" na sta "e do ka to wic kiej de ba -
ty tyl ko dla te go, %e zbie g"y si& w cza -
sie dwa wy da rze nia? Ro dzi si& pierw -

szy Kon gres i po wsta je no wa po li ty -
ka kli ma tycz na Unii. Po li ty ka nie bez -
piecz na dla Pol ski. W cza sie pierw sze -
go Kon gre su ta ka opi nia z Ka to wic
po p"y n& "a, cho$ nie wie lu wie rzy "o
w to, %e ko go kol wiek to za in te re su je.
Po la tach wi da$, %e jed nak wy s"u cha -
no tej opi nii, cho$ mo %e nie ca "ej...

– Na szym ce lem by %o to, aby o te ma -

tach wa" nych z na sze go punk tu wi dze -

nia nie roz ma wia# we w%a snym gro nie,

tyl ko roz ma wia# w ta ki spo sób, "e by ten

g%os, na sze po gl$ dy by %y s%y sza ne w Eu -

ro pie, przez Par la ment Eu ro pej ski, czy

Ko mi sj! Eu ro pej sk$. Aby na sza opi nia

do tar %a te" do in nych kra jów Unii. Ta -

kim bar dzo wa" nym, ale te" tro ch!
kon tro wer syj nym te ma tem jest po li ty -

ka kli ma tycz na Unii Eu ro pej skiej. St$d
od po cz$t ku by% to moc ny punkt Kon -

gre su. Ale i w tym ro ku w po %o wie

kwiet nia zor ga ni zo wa li &my kon fe ren cj!
„Pol ska dro ga do go spo dar ki ni sko emi -

syj nej”, w któ rej uczest ni czy% mi! dzy in -

ny mi pre zy dent RP Bro ni s%aw Ko mo -

row ski. By %o to swe go ro dza ju

wpro wa dze nie do Kon gre su, na któ rym

za wsze te ma ty ener ge tycz ne, po li ty ki

prze my s%o wej, po li ty ki kli ma tycz nej

s$ bar dzo zna cz$ ce. 

– Kon gres po tra fi wy prze dza$
swój czas. Mó wi si& na przy k"ad
o po trze bie bu do wa nia sie ci ga zo -
wych pó" noc -po "u dnie, a dzi siaj wi -
dzi my ja kie to wa% ne. Mó wi si&
o szan sach w Afry ce, po tem pol scy
po li ty cy za czy na j' do tej Afry ki wy -
je% d%a$, a pó( niej za czy na my tam
sprze da wa$ trak to ry. 

– Tak, po nie wa" wszyst kie dzia %a nia

wy ma ga j$ pew nej pro mo cji, czy pu blicz -

nej dys ku sji. Wa" ne jest po par cie p%y n$ -
ce z ró" nych kr! gów: &ro do wisk na uko -

wych, sa mo rz$ do wych, po li ty ków

eu ro pej skich czy re gio nal nych. War to

tak "e za pre zen to wa# je me diom. Roz ma -

wia# i kon fron to wa# po gl$ dy. Rze czy -

wi &cie, jak by prze ana li zo wa# te pi!# lat

wstecz, to ró" ne te ma ty, któ re po ru sza -

li &my pod czas Kon gre su sta %y si! rze czy -

wi sto &ci$. To nie tyl ko du "e pro jek ty in -

fra struk tu ral ne. Cz! sto lu dzie z biz ne su

przy cho dz$ do nas i mó wi$: „Pod czas

Kon gre su dwa la ta te mu spo tka li &my si!
z fir m$ z Nie miec i od te go cza su

wspól nie star tu je my w prze tar gach,

od te go cza su to jest nasz part ner biz ne -

so wy, a tu taj w Ka to wi cach spo tka li &my

si! z ni mi po raz pierw szy.” A je &li go -

&ci kon gre so wych jest sze&# ty si! cy, to

ta kich roz mów, czy kon tak tów po wsta -

je by# mo "e kil ka ty si! cy, i to co ro ku,

czy li ma sa kon kret nych pro jek tów biz -

ne so wych, kon kret nych in we sty cji, a to

two rzy prze cie" po zy tyw ny ruch w go -

spo dar ce. 

– Wi zji te ma tów rów nie% war to po -
gra tu lo wa$...

– To jest te" je den z tych ele men tów

o któ rych mó wi %em, czy li bu do wa nia

Kon gre su przez ja ko&#. Bar dzo do k%ad -

ne go ana li zo wa nia, po szu ki wa nia tych

te ma tów, któ re mo g$ by# roz wo jo we

z punk tu wi dze nia Pol ski. Pa r! mie si! -
cy te mu wy my &li li &my, "e jed nym

z wio d$ cych te ma tów te go rocz ne go

Kon gre su mo "e by# po ten cjal ne po ro -

zu mie nie Unia Eu ro pej ska -Sta ny Zjed -

no czo ne o stwo rze niu wspól nej stre fy

han dlu. Nie spo dzie wa li &my si!, "e
doj dzie do kon flik tu mi! dzy Ro sj$
a Ukra in$, i "e po ja wi si! no wy kon -

tekst tej umo wy. Dzi siaj rze czy wi &cie

mo" na po wie dzie#, "e wa ga te go po -

ro zu mie nia mo "e by# zu pe% nie in -

na ni" jesz cze pa r! mie si! cy te mu mo -

g%o si! wy da wa#. Wszyst ko wska zu je

na to, "e na Kon gres przy ja d$ g%ów ni

ne go cja to rzy po stro nie ame ry ka' -

skiej i unij nej. B! dzie to praw do po dob -

nie pierw sza ta ka sze ro ka, pu blicz -

na de ba ta na ten te mat, dys ku sja w tak

re pre zen ta tyw nym gro nie. Ne go cja to -

rzy wie dz$ o umo wie naj wi! cej, oczy -

wi &cie nie wszyst ko nam po wie dz$, bo

nie mo g$, ale my &l! "e b! dzie do&#
spek ta ku lar na dys ku sja pod czas Kon -

gre su. 

– Du %o w me diach bez kry tycz nie
po zy tyw nych opi nii na te mat te go
po ro zu mie nia, nie któ rzy ju% zd' %y li
w"o %y$ w ten te mat kwe sti& wiz
do USA, ale nie wie lu pod kre #la to, %e
go spo dar ka ame ry ka) ska ma prze wa -
g& nad eu ro pej sk', po nie wa% obo -
wi' zu j' tam zde cy do wa nie ni% sze ce -
ny ener gii. Z tym pro ble mem zmie rz'
si& unij ni pro du cen ci, a w kon se -
kwen cji – unij ni wy twór cy ener gii,
a w kon se kwen cji – pol ska ener ge ty -
ka i gór nic two. No i tu mo g' si& za cz'$
scho dy. 

– To praw da. W%a &nie dla te go trze ba

o tym roz ma wia#, po nie wa" – jak

w ka" dym po ro zu mie niu – s$ plu sy

i mi nu sy. W Unii pa nu je dok try na dro -

giej ener gii, ob ci$ "o nej ró" ny mi da ni -

na mi, mi! dzy in ny mi kli ma tycz ny mi.

W Sta nach Zjed no czo nych ma my z ko -

lei ta ni$ eks plo ata cj! %up ków. Ale je "e -

li b! dzie wspól ny ry nek to by# mo "e ce -

ny ga zu w Sta nach Zjed no czo nych

za czn$ by# te" ce na mi w Unii Eu ro pej -

skiej. Dla te go to po ro zu mie nie mo "e
bar dzo wie le ozna cza#, bar dzo wie le

zmie ni#, ale w%a &nie te raz jest ten czas,

w któ rym mo" na jesz cze co& zmo dy fi -

ko wa#. Bar dzo wa" ne jest wi!c to,

aby te raz w%a &nie Pol ska, czy pol ski

rz$d, a tak "e pol ski biz nes po ja wi% si!
w tych dys ku sjach. Nie ste ty, do tej po -

ry cz! sto w%$ cza li &my si! do ta kich dys -

ku sji, kie dy ju" wszyst ko by %o za -

mkni! te i uchwa lo ne. Pro te sto wa li &my,

kie dy ju" wszyst ko by %o pod pi sa ne. Te -

raz jest czas na zmia n!, czas na to, aby

Pol ska uczest ni czy %a w two rze niu pra -

wa i prze ka zy wa %a swo je sta no wi sko.

My &l!, "e ma my ju" ta k$ po zy cj!, i" nie

po win ni &my by# tyl ko bior ca mi te go,

co Unia da je, ale po win ni &my ak tyw -

nie uczest ni czy# w kre owa niu tych

ure gu lo wa'. Kon gres jest do te go zna -

ko mi t$ plat for m$. 

!
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Ra chu nek 
pierw szej de ka dy 
– Pol ska w Unii

Eu ro pej skiej

• Ani Eli zjum, ani Ha des

1 ma ja 2014 ro ku, czy li w !wi" to
Pra cy dla jed nych lub #wi" to Jó ze fa
Ro bot ni ka dla in nych, mi n" $o rów no
dzie si"% lat od pol skiej ak ce sji do Unii
Eu ro pej skiej. Pa mi" ta my bar dzo do brze
tam ten czas po prze dzo ny na ro do w& de -
ba t& na te mat ko rzy #ci i strat ja kie po -
nie#% mia $a RP. Pe sy mi #ci pod kre #la li
z prze ko na niem, 'e kraj nasz wi" cej
prze ka 'e krwio 'er czej Unii ni( li od niej
otrzy ma, upad nie ro dzi me rol nic two,
a ch$o pi sta n& si" ofia r& trak ta tu ak ce -
syj ne go. Opty mi #ci z ko lei prze ko ny -
wa li, 'e Unia jest przy sz$o #ci& Pol ski.
A z przy sz$o #ci&, jak wia do mo, nie na -
le 'y wal czy% tyl ko do brze do niej si"
przy go to wa%. I jed ni, i dru dzy mie li
#wia do mo#%, 'e kraj jest za co fa ny cy -
wi li za cyj nie i go spo dar czo w po rów -
na niu z pi"t na sto ma pa) stwa mi sta rej
Unii, a po cz&t ki te go re gre su mia $y ju'
miej sce w XVII stu le ciu. I, 'e trud no
b" dzie te ró' ni ce roz wo jo we w krót kim
cza sie zni we lo wa%. Dzi siaj, po dzie si" -
ciu ju' la tach, mo' na z prze ko na niem
po wie dzie%, 'e ak ces oka za$ si" ko -
rzyst ny dla kra ju, ale te' dla ca $ej
Unii. I cho dzi nie tyl ko o swo bo d" po -
dró 'o wa nia, roz wój in fra struk tu ry,
dróg, trak cji, #wia t$o wo dów, ale tak 'e
o zmia ny w men tal no #ci Po la ków i ich
od wa dze w by ciu Eu ro pej czy kiem.
Nie bra k$o te' zja wisk trud nych czy
wr"cz bo le snych. Unii jed nak da le ko
jest do po nu re go Ha de su i wci&' da le -
ko do kra iny wiecz nej szcz" #li wo #ci,
Eli zjum. 

• Mi gra cyj ny upust krwi

Z ca $& jed nak pew no #ci& ne ga tyw n&,
a przy tym prze wi dy wa n& i nie uchron -
n&, kon se kwen cj& ak ce sji by $a ma so -
wa emi gra cja ro da ków za lep szym
ni' w kra ju chle bem. RP opu #ci $o,
praw do po dob nie w znacz nym stop niu
na sta $e, bli sko dwa mi lio ny oby wa te -
li, za zwy czaj m$o dych, rzut kich i wy -
kszta$ co nych, a ska la te go zja wi ska nie
mo 'e po zo sta% bez wp$y wu na de mo -
gra fi" i roz wój cy wi li za cyj ny pa) -
stwa. Po g$" bio n& pró b" bi lan su dzie si" -
cio le cia pol skiej obec no #ci w Unii
Eu ro pej skiej pod j" $a mi" dzy in ny mi
ka dra pe da go gicz na i m$o dzie' Li -
ceum Ogól no kszta$ c& ce go im C.K.
Nor wi da w Ty chach pod czas spe cjal -
nej kon fe ren cji. To spo tka nie by $o
nie zwy kle po ucza j& ce i po ka zu j& ce
jak du 'e wspar cie mo' na otrzy ma%
na ce le edu ka cyj ne i o#wia to we.
Pod jed nym wszak 'e wa run kiem, 'e da
si" Unii szan se i z$o 'y sto sow ne do ku -
men ta cje. Uczest ni cz&c w kon fe ren cji
przy wo $y wa $em w pa mi" ci zda nie pa -
tro na ty skiej pla ców ki. Mo !e po wie sz"
mi# kie dy$ lu dzie ser decz ni za te praw -

dy, któ rych isto t# po wta rzam lat oko -

$o dwa na $cie, ale gdy bym mia% dzi$
na szyi po wróz, to jesz cze gar d%em przy -

war tym chry pia% bym, !e Pol ska jest

ostat nie na zie mi spo %e cze& stwo,
a pierw szy na pla ne cie na ród, pi sa$
przed la ty mistrz Cy prian Ka mil. Czy
fra za ta wci&' jest ak tu al na? Oto jest
py ta nie.

• Po za fi lan tro pi!

Pol ska wkra cza $a do Unii Eu ro pej -
skiej ze sta tu sem spó( nio ne go przy -
by sza. A to ozna cza, 'e klu czo we re -
gu $y gry zo sta $y usta lo ne ju' wcze -
#niej i ra czej kraj nasz je ak cep to wa$
ni( li zmie nia$. Bez wzgl" du jed nak
na re gu la cje praw ne ak ce syj na prze -
bie g$o#% po le ga $a na pra wi d$o wym
zde fi nio wa niu UE i re gu$ jej dzia $a -
nia. Unia nie jest, i ni gdy nie by $a, in -
sty tu cj& fi lan tro pij n& i cha ry ta tyw n&.
Nie pe$ ni $a te' funk cji to wa rzy stwa
#wi" te go Fran cisz ka, któ re spo le gli -
wie wspie ra ubo gich i prze gra nych.

Unia Eu ro pej ska to in sty tu cja, któ ra
po ma ga przede wszyst kim tym, któ -
rzy te go pra gn&, i któ rzy chc& po móc
sa me mu so bie. Ofe ru je fun du sze
wte dy gdy apli kant przed sta wia cie -
ka wy i kon ku ren cyj ny plan roz wi& -
za nia ja kie go# pro ble mu, bu do wy
ele men tu in fra struk tu ry czy wdro 'e -
nie no wa tor skie go pro ce su. Wi& 'e si"
to ze zna jo mo #ci& ry go rów pro jek to -
wych: sk$a da nia, re ali za cji, wy ko rzy -
sta nia do ko na) i wresz cie ewa lu acji
wy si$ ków. Z mo zo $em trze ba przy go -
to wa% ob szer n& za zwy czaj do ku -
men ta cj" i bez znie cier pli wie nia wy -
pe$ ni% wszyst kie jej ru bry ki. Na wet
te naj bar dziej zdu mie wa j& ce czy
wr"cz za baw ne. A to z ko lei wy ma -
ga od apli kan ta kil ku przy naj mniej
zdol no #ci. 

• Bruk sel scy in te re sa riu sze 
i Oscar Wil de na za ko" cze nie

Naj wa' niej sza z nich wi& 'e z kom -
pe ten cja mi cy wi li za cyj ny mi, zw$asz -
cza za# z funk cjo nal nym al fa be ty -
zmem. Mó wi&c wprost to zdol no#%
do gro ma dze nia, prze twa rza nia i prak -
tycz ne go wy ko rzy sta nia in for ma cji.
W zgod nej opi nii eks per tów to w do -
bie in for ma cyj ne go szu mu i mno go -
#ci ka na $ów prze ka zu wy j&t ko wo ce -
nio na przez UE i za ra zem pra co -
daw ców umie j"t no#%. Mo g" by% pro -
fe so rem zwy czaj nym uni wer sy te tu,
a jed no cze #nie funk cjo nal nym anal -
fa be t& je #li nie dys po nu j" pod sta w&
do ro zu mie nia, se lek cji i ko rzy sta nia
z in for ma cji. Bez cen n& umie j"t no #ci&
jest te' po dwój na czy na wet po trój -
na zdol no#% j" zy ko wa. Bez an giel -
skie go, któ re po zwa la na swo bod ny
dia log i ko mu ni ka cj", ani rusz. Do -
brze te' zna% in ny j" zyk, cho dli wy
w UE, jej ku lu arach i struk tu rach.
Trze ba te' otwar cie przy zna%, 'e nie -
zwy kle po moc na w ko rzy sta niu z fun -
du szy unij nych jest zna jo mo#% bruk -

sel ki. I nie cho dzi tu taj by naj mniej
o zdro we wa rzy wo, ale ca $y 'ar gon
pro jek to wy, wszyst kie te be ne fi ty,
gru py in te re sa riu szy we wn"trz nych,
sta ke hol de rów i Bóg sam je den wie
ja kich in nych. W UE ko niecz ne s&
tak 'e, co oczy wi sta, umie j"t no #ci
sie cio we, zwi& za ne z kom pu te rem
i no wy mi me dia mi. Oso ba przyj mu -
j& ca wo bec nich po sta w" wy nio s$ej
izo la cji, ska zu je si" na cy ber wy klu -
cze nie i ra dy kal nie ogra ni cza do bre
funk cjo no wa nie w pro jek to wym obie -
gu Unii. I wresz cie pra wo jaz dy ka -
te go rii B, da j& ce szan se na du '& ru -
chli wo#% prze strzen n&. Uff… Oscar
Wil de po wia da$ jed nak: Nie bój si#
cie ni. One $wiad cz" o tym, !e gdzie$
znaj du je si# $wia t%o. 

!
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wy zna je: „Jo miyn dzy ty mi lud! mi "y -
ja od dziec ka i mom sam za miar umrzi#.
Jo niy mom za mia ru sie ni kaj stond wy -
klu dza#. Miy jest sam do brze”. 

Na mar gi ne sie roz wa "a$ war to za zna -
czy#, "e de kla ra cja ta ma ce chy uni wer -
sal ne. Gdy by nie %l& ska gwa ra, mo" na by
w'o "y# te trzy zda nia w usta miesz ka$ -
ca do wol ne go re gio nu, mia stecz ka, wsi,
dziel ni cy… Tak móg' by po wie dzie#
Ka szub, Ma zur, war sza wiak z Pra gi
czy (o li bo rza, cie szy nia nin, kra ko wia -
nin, ale i stam bul czyk, rzy mia nin, du bli$ -
czyk, To ska$ czyk, Bre to$ czyk czy Ja kut.
Oni wszy scy na py ta nie: „Sk&d je ste%?”,
mo gli by od po wie dzie# krót ko: „St&d!”,
a ka" dy mia' by przed ocza mi kra jo bra -
zy, któ re zo ba czy' po raz pierw szy
w "y ciu i z któ ry mi sty ka' si) po tem
przez kil ka, kil ka na %cie, kil ka dzie si&t lat;
owe „kra jo bra zy cen tral ne” z ese ju Ka -
zi mie rza Wy ki pt.: Bo se !cie" ki. Wresz -
cie ka" dy prze pro wa dza' by w ser cu po -
dob ny pro ces mi ty za cji zie mi, w któ r&
wra sta je go du cho wy, men tal ny, spo 'ecz -
ny, kul tu ro wy i ro dzin ny ra dix. 

Po wra ca j&c
do g'ów ne go
w&t ku i uprasz -
cza j&c na dal ob -
raz rze czy wi -

sto %ci, mo" na by stwier dzi#, "e mia sto
jest z ko lei prze strze ni& zdo mi no wa n&
przez pro gre sj! i me ta mor fo z!, pod da -
wa n& per ma nent nej fluk tu acji i sta le
zwró co n& ku nie zna nej przy sz'o %ci.
Kul tu ra miesz cza$ ska nie bez po wo du
uto" sa mia na jest z no wo cze sno %ci&,
czy li kro cze niem z du chem cza su, na d& -
"a niem za naj now szy mi tren da mi mo dy.
Me tro po lia zbu do wa na jest nie z jed -
ne go do mu, trwa j& ce go nie zmien nie
przez po ko le nia, chro nio ne go przed uni -
ce stwie niem, ale z na war stwia j" cych
si! upad ków ko lej nych epok, na gru -
zach któ rych bu do wa ny jest no wy
#wiat. 

Bar dzo do brze ob ra zu je ten pro ces po -
wie%# Or ha na Pa mu ka Stam bu#. Po st) -
pu j& ca eu ro pe iza cja oraz schy 'ek Osma -
nów na da j& ty tu 'o wej aglo me ra cji ce chy
or ga ni zmu miej skie go w trak cie trans -
for ma cji, któ rej efekt osta tecz ny wci&"
nie jest zna ny i któ ra prze bie ga bez wy -
ra! ne go pla nu. Stam bu' Pa mu ka nie
od ci na si) jed nak od prze sz'o %ci, nie
prze pro wa dza ar chi tek to nicz nych czy -
stek, ale po zo sta wia wszyst ko w'a sne -
mu bie go wi, po zwa la, by czas sam po -
kry' kra jo braz mchem, by Bi zan cjum
ob ro s'o eu ro pej skim blusz czem, jak za -
ra sta j& chwa sta mi ru iny ka" de go okre -
su. Dzi) ki te mu na tu ral ne mu na war -
stwia niu si) ko lej nych sty lów,
gro ma dze niu ku rzu wie ków, dzi) ki ko -
la "o wi Wscho du, Za cho du, mi nio ne go
i przy sz'e go, po wsta je pej za", któ ry au -
tor za Joh nem Ru ski nem na zy wa „ma -
low ni czym”. 

W tym kon tek %cie trze ba pod kre %li#,
"e nie ste ty przez wie le #l" skich miast
prze je cha$ pe ere low ski wa lec, któ ry

Gdy by do ko -
na# pew ne go
uprosz cze nia, to
wie# mo" na by
uzna# za cza so -
p r z e  s t r z e $ ,
w któ rej do mi -
nu je wier no#%

tra dy cji, przy wi" za nie do prze sz$o #ci,
trwa $e wro #ni! cie w zie mi!. Nie bra ku -
je %wia dectw od mo wy opusz cze nia w'a -
sne go ka wa' ka grun tu czy te" ogrom -
nych opo rów pod czas wy sie dla nia
(oczy wi %cie nie tyl ko ze wsi), któ re go nie
uda 'o si) ju" unik n&#. War to cho cia" by
wspo mnie# o do %wiad cze niach eks pa -
trian tów z Kre sów Wschod nich,
o wszyst kich, któ rych ko niecz no%# bu -
do wy dro gi, osie dla po zba wi 'a do tych -
cza so wej oa zy spo ko ju, ja kim by' dom
na le "& cy od po ko le$ do ro dzi ny. Ból
i trud po rzu ca nia go spo dar ki w oko licz -
no %ciach jesz cze bar dziej tra gicz nych, bo
z po wo du po wo 'a nia do We hr mach tu,
do sko na le od da je wy zna nie bo ha te ra
ksi&" ki Aloj ze go Ly ski. Stwier dzi' on:
„Niy po ra dza sie oswo ji# z my %lom, "e
mu sza sie bra#. Wszyst ko mu sza zo sta -
wi# (…)”1. Wie lu mo g'o by pod pi sa# si)
pod tym zda niem, a szcze gól nie Ka rol
Ha bry ka z fil mu Ka zi mie rza Kut za Pa -

cior ki jed ne go ró "a$ ca, któ re go fa bu 'a
opar ta zo sta 'a na no we li Al bi na Sie kier -
skie go Te go do mu ju" nie ma. 

Gra na przez
Au gu sty na Ha -
lot t) po sta# jest
bar dzo do brym
przy k'a dem ilu -

stru j& cym teo ri) Ri char da Hog gar ta
o po cho dze niu kul tu ry ro bot ni czej
z wiej skie go folk lo ru, któ re go jed nym
z g'ów nych ele men tów bu dul co wych jest
sil ny zwi" zek z do mem, ro dzi n" i s" -
siedz twem. Te trzy sk'ad ni ki sta no wi&
fun da ment, na któ rym tak "e eme ry to wa -
ny gór nik wy pra co wa' w'a sny styl "y cia
oraz nie z'om ny cha rak ter, po zwa la j& cy
mu oprze# si) spo 'ecz no -po li tycz nym na -
ci skom epo ki. Ha bry ka mia' po czu cie ist -
nie nia dwóch kr) gów: „swoj skie go”
oraz „ob ce go”; te go, któ ry mie %ci w so -
bie to, co „mo je”, oraz te go, któ ry jest
„po za mn&”. Jak pi sze Hog gart: „Praw -
do po dob nie wi)k szo%# grup czer pie
cz)%# si 'y ze swo jej wy '&cz no %ci, z po -
czu cia, "e na oko 'o s& lu dzie, któ rzy
„do nas” nie przy na le "&”2. Ka rol nie ty -
le od ci na' si) od tych, któ rzy do nie go nie
na le "&, co nie po zwa la' ode rwa# si)
od tych, któ rzy by li „je go”: od do mu, s& -
sia dów, zie mi, ogród ka. On do brze wie -
dzia', gdzie prze bie ga gra ni ca i jej
strzeg'.

Po dob n& po sta w) przy wi& za nia re pre -
zen tu je *l& zak z Mi kul czyc, któ ry w do -
ku men tal nym fil mie Mi cha 'a Ma jer -
skie go Obe rschle sien. Ko #ocz na dro ga

*l&sk + wie%
czy mia sto,
tra dy cja
czy zmia na?

KA TA RZY NA
BE RE TA

„Niy po ra dza sie
oswo ji%

z my #lom,
&e mu sza sie

bra%”

Kul tu ra
ro bot ni cza
i dwa kr! gi

Mia sto
' pro gre sja

i me ta mor fo zaLu dzie bo j" si! zmian. Im kto bar dziej przy wi" za ny do tra dy cyj nych
ry tu a$ów dnia co dzien ne go, do ro dzin nych pa mi" tek, skraw ka prze -
ka zy wa nej z dzia da pra dzia da zie mi, tym trud niej do strzec mu w od -
cho dze niu oswo jo ne go i nad cho dze niu nie zna ne go ja k"# al ter na ty w!
na dal sze &y cie. Trud niej mu uzna% prze mia ny i ich efek ty za co# nor -
mal ne go, nie unik nio ny ele ment ludz kiej eg zy sten cji. 
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nie da! prze sz!o "ci cza su na po wol ne

po kry cie si# py !em, na któ rym mo$ -
na by wy bu do wa% ko lej n& war stw#.
Pra gnie nie so cja li stycz nych pla ni stów,
by stwo rzy! „no w"” rze czy wi sto#!, na -
ka za $o im go r"cz ko we wy bu rze nie 
wie lu war to #cio wych bu dyn ków i wsta -
wie nie w ich miej sce be to no wych i bla -
sza nych „plomb”, któ re tu i ów dzie
stra sz" do dzi#. Rów nie tra gicz ny w skut -
kach oka za$ si% pro ces de gra da cji po in -
du strial nej spu #ci zny po 1989 ro ku. Je -
go efek tem & we d$ug Hen ry ka Wa' ka &
jest „kra jo braz roz szar pa ny”. Trud no za -
tem zna le(! me tro po li%, któ ra w ca $o #ci
by $a by „ma low ni cza”. Po zo sta $y nam ta -
kie je dy nie nie licz ne uli ce, osie dla
i dziel ni ce & cu dem ura to wa ne przed
m$ot kiem ide olo gicz nej li cy ta cji oraz
nisz cz" cym dzia $a niem wia tru i z$o -
mia rzy. 

Pa muk za Ru ski nem pi sze, )e „(…)
o ma low ni czo #ci da ne go dzie $a mo) na
mó wi! do pie ro wte dy, gdy mi nie wie le
wie ków, a bluszcz, tra wa, ro #li ny i in ne
ele men ty przy ro dy (fa le, mo rze, ska $y,
a na wet chmu ry) ze spo l" si% z nim
na za wsze. A wi%c cho dzi o ab so lut nie
przy pad ko we pi%k no, któ re nie przy na -
le )y bu dyn kom no wym (…), ale tym
ogl" da nym z (…) per spek ty wy, na rzu -
co nej nam przez hi sto ri% i czas”3. Ta ki
trwa $y zwi" zek na tu ry i ludz kich dzie$
opi su je Pe ter Ac kroyd w mo nu men tal -
nej ksi") ce Lon dyn. Bio gra fia. Dzie je
sto li cy Wiel kiej Bry ta nii to hi sto ria pi -
sa na przez pro ce sy geo lo gicz ne, po )a -
ry, na tu ral ne ka ta stro fy, na jaz dy, prze si -
la nie si% wp$y wów po szcze gól nych
lu dów, bu do wy, znisz cze nia i po now ne
od bu do wy. Nar ra cja Ac kroy da bar dzo

do brze od da je isto t% „ma low ni czej”
me tro po lii. Ma ona pi%t no wie ków od -
ci #ni% te w ka mie niach, ce g$ach i da chów -
kach, to po gra fii, kra jo bra zie, pew nej ci" -
g$o #ci po li tycz nej, ad mi ni stra cyj nej,
fi nan so wej, kul tu ro wej, go spo dar czej, j% -
zy ko wej. Ma te) prze sz$o#! ukry t"
pod po wierzch ni", si% ga j" c" kil ku dzie -
si% ciu pi% ter w g$"b zie mi.

Hi sto ria mia -
sta to rów nie)
dzie je nie ty le
opie ra nia si% ob -

ce mu, co otwie -
ra nia si% na in ne -

go i ucze nia si%
ko eg zy sten cji

z nim w ra mach jed ne go or ga ni zmu. Spo -
$e cze' stwa, któ rym bra ku je ta kiej otwar -
to #ci, z cza sem umie ra j". Na le )y bo wiem
pa mi% ta!, )e „(…) za sa dy na ro do twór -
cze ma j" cha rak ter w$" cza j" cy”4, pod czas
gdy roz ma ite po sta ci na cjo na li zmu

za wsze wy !& cza j& in nych. Ta dru ga
po sta wa czer pie cz% sto po )yw k% z me -
cha ni zmu, któ ry jest dla cz$o wie ka na tu -
ral ny, a któ ry Cze s$aw Mi $osz w Ro dzin -
nej Eu ro pie okre #li$ na st% pu j" co: „(…)
punkt, w któ rym uro dzi li #my si%, se pa -
ru je nas od po gl" dów gdzie in dziej przy -
j% tych”5. Ta k& ten den cj# do sa kra li za -

cji i ide ali za cji w!a snej zie mi i kul tu ry

oraz sta wia nia jej w opo zy cji do ziem

i kul tur ob cych prze ja wia j& miesz ka' -

cy ka$ de go re gio nu "wia ta. Zja wi sko to
wpi su je si% w u#wi% ca nie do mu i s" siedz -
twa, cha rak te ry stycz ne dla wiej skie go
folk lo ru, któ re to ele men ty prze j% $a na -
st%p nie kul tu ra ro bot ni cza. Aby pro ces ten
by$ jed nak twór czy i nie ro dzi$ se pa ra ty -

stycz nych sta no wisk, trze ba pa mi% ta!
o uwa dze ks. Je rze go Szy mi ka: „Cz!o -

wiek jest za wsze sk&d", ale to sk&d" nie

jest przez to lep sze od in nych sk&d"”6.
O tej opty ce otwar to #ci i wza jem ne go
ubo ga ca nia si% za po mnia no w cza sach
Pol ski Lu do wej, co zna la z$o swo je od -
zwier cie dle nie nie tyl ko w sty li sty ce
pu blicz nych wy po wie dzi, ale tak )e w es -
te ty ce #l" skich miast. Nie ste ty, spu #ci zna
ta po zo sta $a nam do dzi siaj i nie chce si%
wy kru szy!, cho! przy po mi na ju) tyl ko
obe schni% te b$o to, któ re go nie ma si% co
oba wia!. 

Do brym za# przy k$a dem me tro po lii
otwar tej na no vum, w któ rej ko lej ne war -
stwy hi sto rii na k$a da j" si% na po przed -
nie z sza cun kiem do te go, co mi n% $o
i bez l% ku przed tym, co nad cho dzi, jest
nie w"t pli wie Rzym. Je go li te rac k" pocz -
tów k% traf nie na kre #li$ Gu staw Mor ci -
nek, dla te go war to j" tu taj przy po mnie!.
Cy tu j"c ano ni mo we go An gli ka, za no to -
wa$: „Rzym jest mia stem, w któ rym oso -
ba z ka) dej kul tu ry znaj dzie swój dru -
gi dom, dom du cha”7. Sam pi sarz
od na laz$ ta ki oto ho me of spi rit: „(…) je -
stem w Rzy mie i wi dz%, jak na Ka pi to -
lu pa trzy w da le ki #wiat im pe ra tor ski
Ma rek Au re liusz na br" zo wym ko niu,
pod nim za# ge ne ra$ D" brow ski prze ma -
wia do swych Le gio nów, a w#ród nich
do mo ich przod ków, zwy k$ych „ge -
maj nów”, ch$o pów z Cie szy' skie go.
Moi przod ko wie s$u cha j" pil nie (…),
gdy) na swym tu $a czym szla ku z zie mi
w$o skiej na Szl" sko nie wol no im ni cze -
go uszczk n"! z tam tych do stoj nych
s$ów o Pol sz cze, tak bar dzo im da le kiej
przez ca $e wie ki. Na uli cach spo ty kam
ce za rów i t$u my pa pie )y, Mi cha $ów

Hi sto ria

mia sta

( otwie ra nie si#
na no we

i in ne

Ru da !l" ska – Ko ch#o wi ce
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Anio !ów i Mi cha !a Ar cha nio !a nad Ty -

brem; wi dz" za wi try na mi smu k!e Ma -

don ny, rze za ne z bia !e go drze wa li po we -

go (…). Na ro gach ulic pra #$ si"
kasz ta ny, a w per spek ty wie Cor so

Umber to wy no si si" po nad da chy mar -

mu ro wy pa tos po mni ka Wik to ra Ema -

nu ela z roz p" dzo ny mi kwa dry ga mi (…).

St$ pam po stop niach wio d$ cych do San -

tis si ma Tri nitá dei Mon ti jak po ska mie -

nia !ym so ne cie Pe trar ki. Spo ty kam pro -

to ty py Ma don ny Ra fa ela, Ma don ny za%
pa trz$ na mnie du #y mi, czar ny mi ocza -

mi i nu c$ „O so le mio!...”8.

In te re su j$ ce roz -

wa #a nia nad roz -

wo jem Wiecz ne go

Mia sta snu je tak #e
Zyg munt Freud.

Do strze ga j$c zja wi sko od bi ja nia si"
w rzym skiej tkan ce ko lej nych epok,

stwier dza, #e s$ to re flek sy, któ rych nie

mo #e my zo ba czy& rów no cze %nie. Nie s$
dla nas wi docz ne wszyst kie war stwy na -

raz, gdy# m!od sze wy pie ra j$ star sze, spy -

cha j$c te dru gie gdzie% pod zie mi". Jest

to nie w$t pli wie pra wi d!o wo%& do ty cz$ -
ca ka# dej hi sto rycz nej me tro po lii i, jak

za uwa #a au striac ki psy chia tra, przy po -

mi na ona utrwa la nie si" jed nost ko wych

do %wiad cze' w psy chi ce. Mia sto jest

wi"c ob ra zem ludz kiej psy che, a od kry -

wa nie je go hi sto rii przy po mi na zst" po -

wa nie do pod %wia do mo %ci i re kon stru -

owa nie za pi sa nych w niej wspo mnie'
i prze #y&. 

Do zu pe! nie in nej tra dy cji od wo !u je si"
z ko lei Pe ter Ac kroyd, gdy na kre %la ob -

raz Lon dy nu ja ko cia !a. Z jed nej stro ny

si" ga po bi blij n$ sym bo li k" Mia sta Bo -

ga ( mi stycz ne go cia !a, któ re go g!o w$
jest Chry stus; z dru giej do strze ga w #y -

ciu me tro po lii ana lo gi" do fi zjo lo gicz -

nych pro ce sów, któ rym pod le ga or ga -

nizm. Lon dyn jest za tem me ta fi zycz ny,

ale i po dob ny do kon su mu j$ ce go, tra wi$ -
ce go i wy da la j$ ce go cz!o wie ka. Ta kie s$
rów nie# wszyst kie gór no %l$ skie struk tu -

ry miej skie.

Wresz cie mia -

sto ( zw!asz cza

wspó! cze sne ( to

o wie le cz" %ciej

„ludz ki kon glo -
me rat”, jak ob ra) li wie wy ra zi !a si"
o Wa! brzy chu jed na z po sta ci „Wik to rii”,

so cre ali stycz ne go opo wia da nia Mor -

cin ka; a co raz rza dziej wspól no ta, ro zu -

mia na jak u Fer dy nan da Tönnie sa. War -

to w tym miej scu do da&, #e na kre %lo ny

przez sko czo wia ni na ob raz to rów nie#
kry ty ka me tro po lii, któ ra po przez nie po -

ha mo wa n$ i cza sa mi bez pla no w$ in du -

stria li za cj" oraz to wa rzy sz$ c$ jej lud no -

%cio w$ erup cj" sta je si" an ty -mia stem.

Ter min  utwo rzo ny przez Le wi sa Mum -

for da w dwu dzie sto le ciu mi" dzy wo -

jen nym z po wo dze niem mo# na od nie%&
do wie lu pe ere low skich o%rod ków prze -

my s!o wych, któ re rów nie# by !y za t!o czo -

ne i za dy mio ne, ofe ro wa !y miesz ka nia

przy po mi na j$ ce „ko sza ry in du stria li -

zmu”, po wsta wa !y i roz wi ja !y si" g!ów -

nie po to, by za spo ko i& za po trze bo wa -

nie prze my s!u na si !" ro bo cz$ (ta ki jest

w!a %nie Wa! brzych w opo wia da niu Mor -

cin ka). Po dob ne s$ wspó! cze sne mia sta,

b" d$ ce co raz cz" %ciej je dy nie wiel ki mi
mul ti plek sa mi i cen tra mi han dlo wy -
mi, w któ rych cz!o wiek pra cu je, ba wi

si", ku pu je, od po czy wa, ko rzy sta

z wszel kich cy wi li za cyj nych wy gód, ale

nie two rzy "ad nych spo !ecz nych wi# -
zi. Jak #e od mien ny jest ob raz prze my -

s!o wej Kar wi ny w Czar nej Jul ce!

Ta za snu ta dy mem osa da z po cz$t ku

XX wie ku jest prze ci wie' stwem i so cja -

li stycz nych „kon glo me ra tów”, i te ra) -
niej szych aglo me ra cji, gdy# jej ist nie nie

opie ra si" nie na przy pad ko wo %ci i ano -

ni mo wo %ci miesz ka' ców, ale na ro -

dzin nej i s$ siedz kiej za #y !o %ci. Jej do -

%wiad cze nie au tor wy niós! za pew ne

z *ab ko wa, dla te go opi sa na przez nie -

go Kar wi na cha rak te ry zu je si" tak z!o -

#o n$ sie ci$ tra dy cyj nych sto sun ków

spo !ecz nych. Po dob nych %wia dectw bu -

do wa nia lo kal nej wspól no ty w opar ciu

o mi" dzy ludz k$ bli sko%& i so li dar no%&
nie bra ku je w licz nych do ku men tal -

nych i be le try zo wa nych opi sach gór no -

%l$ skich miast, mia ste czek i dziel nic.

Wy star czy wspo mnie& ni ki szo wiec k$
spo !ecz no%& na kre %lo n$ pió rem Do ro ty

Si mo ni des w jej ksi$# ce -wspo mnie niu

Szcz! "cie w gar "ci. Z fa mi lo ka w sze ro -

ki "wiat czy miesz ka' ców Gi szow ca

utrwa lo nych przez Ma! go rza t" Szej nert

w Czar nym ogro dzie. 

Ta kie by !y nie -

gdy% wszyst kie

%l$ skie mia sta

i mia stecz ka, gdy#
ta ka by !a wie%,
któ ra je po prze -

dzi !a. Z folk lo ru

wy two rzo ne go

przez t" ostat ni$ czer pa !a pó) niej sza kul -

tu ra ro bot ni cza, dla te go jed n$ z jej naj bar -

dziej wy ra zi stych cech by! sil ny zwi$ zek
z ro dzi n$, do mem i s$ siedz twem. To by!
pod sta wo wy, naj bli# szy kr$g, oswo jo ny,

w!a sny. Po za nim by li in ni, ob cy, nie na -

le #$ cy do „nas”. Pa trz$c na tych dru gich

przez pry zmat przy wi$ za nia do zie mi, do -

mo stwa, naj bli# sze go kra jo bra zu, je stem

dziw nie spo koj na, #e spo sób ich trak to -

wa nia nie mia! #ad ne go zwi$z ku z na cjo -

Mia sto
ja ko psy che

i cia !o

„Ludz ki
kon glo me rat”
i an ty -mia sto

Zwi$ zek
z do mem
i ro dzi n$

oraz otwar to%&
na in nych

Ka to wi ce – D# brów ka Ma $a, hu ta cyn ku „Pa we$”, 1926

Ka to wi ce – Pa new ni ki, wi dok na klasz tor i ko "ció$ "w. Lu dwi ka Kró la, 1910
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na li stycz ny mi i se pa ra ty stycz ny mi ha -

s!a mi. To, !e kto" w da nej chwi li nie na -
le !a# do „nas”, nie ozna cza, !e mia# raz
na za wsze za mkni$ t% dro g$. Jak z ka! d%
no wo "ci%, tak i z przy by szem trze ba by -
#o si$ oswo i&. W ten spo sób na st$ po wa -
#o w#% cza nie no wych do gro na s% sia dów,
ro dzi ny itd. Po za tym, jak twier dzi Bern -
hard Wal den fels, nie ma „swo je go” bez
„ob ce go”, ten dru gi bo wiem jest lu strem,
w któ rym od bi ja si$ mo ja w#a sna pod mio -
to wo"&. Bez nie go nie wiem, kim je stem,
a za tem nie jest on mo im wro giem, ale ra -
czej po mo c% w zro zu mie niu i okre "le niu
w#a snej to! sa mo "ci.

Otwar to"# na in nych, przy jezd -

nych by #a wi$c wa! n% ce ch% "l% skich
spo #ecz no "ci miej skich i wiej skich,
któ rym przy sz#o eg zy sto wa& na per ma -
nent nym po gra ni czu kul tur i na ro -
dów. Oczy wi "cie pro ces oswa ja nia
prze bie ga# ró! nie, cza sa mi burz li wie,
o czym pi sze m. in. Emil Szra mek
w ese istycz nej roz pra wie !l"sk ja ko

pro blem so cjo lo gicz ny. Pew na jed -
nak nie uf no"& i ostro! no"& nie ozna -
cza #a za mkni$ cia na no wo"&, ale o wie -
le bar dziej oba w$ przed utra t% te go,

co zna ne, sta re, z czym oby li "my si$
przez la ta i co ce ni my ja ko co" war -

to "cio we go. Cza sa mi by& mo !e by# to
tak !e l$k przed praw d% o so bie sa mym. 

Na le !y w tym miej scu pod kre "li&, !e
ten ro dzaj nie po ko ju jest cha rak te ry -

stycz ny dla ca !ej ludz ko "ci. Wszy scy
bo imy si$ zmian, bo imy si$, !e no we za -
bie rze nam sta re, !e b$ dzie gor sze od te -
go, co ju! zna my i przed czym nie czu -
je my trwo gi, bo imy si$ wy ko rze nie nia,
re wi zji po gl% dów i prze war to "cio wa nia
prio ry te tów. Dr!y my na sa m% my"l
o nie zna nym, dla te go za pew ne tak ch$t -
nie za my ka my si$ w ste reo ty pach.

Wa! na jest rów -
nie! jesz cze jed na
kwe stia. Ów
„swoj ski” kr%g wy -
da je si$ by& na tu -

ral n% po trze b%, któ ra tak wy ra' nie wy -
brzmia #a w cy to wa nej wy po wie dzi
(l% za ka z Mi kul czyc. Ka! dy uro dzi# si$
i wzra sta# w ja kim" naj bli! szym oto cze -
niu, w któ rym uczy# si$ te! re la cji
z lud' mi. Te pierw sze do "wiad cze nia
i prze !y cia po zo sta j% w nas ja ko co"
pier wot ne go i da j% ce go po czu cie bez -
pie cze) stwa. Ka zi mierz Wy ka okre "li#
to na st$ pu j% co: „Prze !y cie kra jo bra zu
po sia da ja k%" wi% !% c% si #$ i za po wied'
nie zmien no "ci. Nie po sia da j% jej w rów -
nym stop niu lu dzie, do któ rych si$
przy wi% zu je my, uczu cia na wet, ja kim
po zwa la my, by w nas si$ roz pa la #y. (…)
pra gnie my, a!e by kra jo braz, po dob nie
jak dom nasz, za war# w swo ich ra mach
wi$ cej trwa #o "ci, ani !e li je ste "my w sta -
nie za gwa ran to wa& two rom i uczu -
ciom, któ re (…) z na mi prze mi n%”9. Nie
dzi wi wi$c, !e wi$k szo"& sta ra si$ za -
cho wa& kon takt ze swo j% „ma cie rz%”
przez ca #e !y cie, a je "li mu si opu "ci& ro -
dzin ny dom, re gion, dziel ni c$, to wspo -
mi na je z no stal gi%, sa kra li zu je pa mi$&
o nich, a cz$ sto po szu ku je sub li ma cji,
pró bu j%c stwo rzy& tam, gdzie !y je,
w#a sny „swoj ski” kr%g. Po trze ba ta
wy da je si$ tym sil niej sza, im wi$k sze
jest wy ob co wa nie "wia ta wo kó# i im
roz le glej sza aglo me ra cja, do któ rej si$
prze pro wa dzi li "my.

Przed He ra kli -
to wym pan ta rei

nie ma uciecz ki,
dla te go za sta na -

wiam si$, czy (l%sk jest bar dziej wiej -

ski * zwi% za ny z do mem, ro dzi n%, s% -
siedz twem, tra dy cj%, sta #o "ci%? A mo !e
miej ski * otwar ty na ci% g#% me ta mor fo -
z$, na ra sta nie ko lej nych warstw i bu do -
wa nie no we go na zglisz czach prze sz#o -
"ci? Czy jest drze wem wra sta j% cym
co raz g#$ biej w p#aszcz zie mi, pod któ -
rym za mie nia si$ w w$ giel, hi sto ri$, tra -
dy cj$, kul tu r$, a na po wierzch ni sta je si$
dla po ko le) do mo wym ogni skiem
i schro nie niem? Czy te! mo !e rze k% *
Bry ni c%, Cza decz k%, Od r%, Ol z%, Ostra -
wi c%, Pu) ców k%, Wi s#%… * zbie ra j% c%
po dro dze osad wie ków, ale rów no cze -
"nie sta le za si la n% "wie !y mi wo da mi ze
'ró de# i do p#y wów? Py ta nia te jed nak
otwie ra j% per spek ty w$ od r$b nych roz -
wa !a).

!

Na tu ral na

po trze ba

„swoj sko "ci”

Drze wo 

rze ka?

Ka to wi ce – Szo pie ni ce. Ostat ni szo pie nic cy go spo da rze, 1998

1 A. Ly sko, Du chy woj ny. Dzien nik #o$ nier -

ski 1942-1944. W ko sza rach pod szczy ta mi

Alp, Ka to wi ce 2008, s. 12.
2 R. Hog gart, Spoj rze nie na kul tu r% ro bot -

ni cz" w An glii, War sza wa 1976, s. 100.
3 O. Pa muk, Stam bu$. Wspo mnie nia i mia -

sto, Kra ków 2008, s. 325.
4 J. Or te ga y Gas set, Bunt mas, War sza -

wa 1997, s. 191.
5 Cz. Mi #osz, Ro dzin na Eu ro pa, War sza -

wa 2009, s. 18.
6 Akro pol z ho$ dy & czy li teo lo gia !l" -

ska. 25 roz mów z ksi% dzem Je rzym Szy mi kiem

o !l" sku i teo lo gii, o po ezji i ka p$a' stwie,

o Pszo wie i po dró #ach, o #y ciu i na szym (wie -

cie, Ka to wi ce 2002, s. 31.
7 G. Mor ci nek, Li sty z mo je go Rzy mu, War -

sza wa 1957, s. 16. Cy tat w t#u ma cze niu au -
tor ki ese ju. W ory gi na le jest w j$ zy ku an giel -
skim.

8 Tam !e, s. 21.
9 K. Wy ka, Bo se (cie# ki, [w:] K. Wy ka, No -

we i daw ne w% drów ki po te ma tach, War sza -
wa 1978, s. 5-6.
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Rozmowa z prof. zw. dr hab. GENOWEF!"GRABOWSK!

De ka da wie lu
py ta#

– Wy da je si!, "e 10 lat cz#on ko stwa

to czas wy star cza j$ cy dla do ko na nia

pew nych pod su mo wa%. Nie je ste &my

ju" w Unii pa% stwem -no wi cju szem,

a okres na szej na uki funk cjo no wa nia

we wspól no cie po wi nien mie' si! ju"
ku ko% co wi. Czy tak jest w isto cie? 

– Na po cz$t ku po strze ga no nas ja ko
przy by szy z in ne go, nie zro zu mia %e go dla
„sta rej Unii” &wia ta. By li &my zmu sze ni
udo wad nia' swo j$ war to&', by za cz( to
nas trak to wa' po wa) niej. Gdy za cz( li -
&my w pe% ni uczest ni czy' we wszyst kich
in sty tu cjach unij nych, mu sie li &my so bie
wy r$ by wa' dro g(, )e by po ka za', )e
chce my aby na t( cz(&' Eu ro py, w któ -
rej )y je my i jej spe cy ficz ne pro ble my,
zwra ca no na le )y t$ uwa g(. *wiet nym
przy k%a dem jest pró ba skie ro wa nia wzro -
ku Unii na wschód, miast kon cen tra cji
tyl ko na ob sza rze Mo rza *ród ziem ne go.
Owo cem tej idei by% wspó% two rzo ny ze
Szwe da mi pro jekt Part ner stwa Wschod -
nie go, któ re go za mys% by% zna ko mi ty.
W prak ty ce oka za %o si( jed nak, )e tra fi%
na istot ne prze szko dy, co naj le piej wi da'
w kon tak tach z naj wi(k szym pa# stwem
ob j( tym pro gra mem, czy li Ukra in$. Flirt
z Ki jo wem szed% bar dzo da le ko, a)
do wy da rze# z je sie ni 2013 ro ku, gdy za -
dzia %a %a geo po li ty ka i wiel ki s$ siad przy -
po mnia% o so bie. Trud no po wie dzie' czy
by %a to bar dziej wi na Ja nu ko wy cza, czy
Unii, któ ra by %a zbyt ma %o hoj na. Ale je -
)e li in te gra cja mia %a by si( opie ra' tyl ko
na „kup nie” part ne ra, to mi ja %a by si( z ce -
lem. Mam wra )e nie, )e sa ma Ukra ina nie
by %a wów czas w sta nie za de kla ro wa' czy
ja ko ca %o&' chce wej&' do Unii i ro zu mie
ja kie wy rze cze nia si( z tym wi$ )$. Po -
nie wa) ta po li ty ka nam nie wy sz%a,
mo) na by %o za ob ser wo wa' pol skie go
geo po li tycz ne go ka ca, ob ja wia j$ ce go
si( w moc nym pro mo wa niu Ukra iny, któ -
re jed nak wi$ za %o si( z an ta go ni zo wa -
niem Ro sji. Pod czas, gdy m$ dry po li tyk
zo sta wia so bie za wsze &cie) k( od wro tu,
my j$ bar dzo za w( zi li &my. Swo bo d( ma -
new ru ma my tyl ko wte dy, gdy ro bi my
co& wspól nie, z Uni$ lub NA TO. Ale zbu -
do wa nie spój nej po li ty ki UE wo bec
Ukra iny, w kon tek &cie go spo dar cze go za -
an ga )o wa nia pa#stw cz%on kow skich
w Ro sji, jest bar dzo trud ne, a mo )e wr(cz
nie mo) li we. Jak 28 pa#stw ma tu mó wi'
jed nym g%o sem?

– Ja k$ oce n! mo" na wy sta wi' na -

szym urz!d ni kom pra cu j$ cym w in -

sty tu cjach unij nych oraz eu ro po -

s#om? 

– Nie ste ty nie bar dzo umie my na sy -
ca' ad mi ni stra cj( UE oby wa te la mi pol -
ski mi. Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, )e
w Par la men cie Eu ro pej skim nie ma
jed nost ki, gdzie nie by %o by Hisz pa na,
Niem ca czy Fran cu za. Zw%asz cza Hisz -
pa nie pro wa dzi li do sko na %$ po li ty k(
per so nal n$, mi mo )e prze cie) nie by li za -
%o )y cie la mi Unii. Nie ha %a suj cie – ra dzi li
nam – na sy caj cie ad mi ni stra cj( m%o dy -
mi lud+ mi od naj ni) szych sta no wisk. Oni

1 ma ja ob cho dzi li &my dzie si$ t$ rocz ni c! przy st$ pie nia Pol ski do Unii Eu -

ro pej skiej. O kon se kwen cjach tej de ka dy dla Pol ski i (l$ ska opo wia da prof.

zw. dr hab. Ge no we fa Gra bow ska, kie row nik Ka te dry Pra wa Mi! dzy na -

ro do we go Pu blicz ne go i Pra wa Eu ro pej skie go na Wy dzia le Pra wa i Ad -

mi ni stra cji Uni wer sy te tu (l$ skie go, a tak "e de pu to wa na do Par la men tu

Eu ro pej skie go w la tach 2004-2009.
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b! d" awan so wa li i zaj mo wa li od po wied -

nio wy so kie po sa dy. Tym cza sem my nie

po ka zu je my m#o dym lu dziom $cie% ki,

u$wia da mia j" cej im, %e je $li s" do brzy,

to ma j" szan s! w UE za ist nie&. Nie pro -

mu je my kon kur sów na kra jo wym po -

dwór ku, mó wi"c na czym to po le ga, jak

si! sta ra&. Je $li za$ cho dzi o eu ro po s#ów,

cz!$& z nich zdo #a #a zdo by& so bie po zy -

cj!. In nym, ja ko %e oscy lu j" tyl ko w kr! -
gu pol sko j! zycz nym, przy cho dzi to

trud niej. Je $li chce my mie& w Par la men -

cie Eu ro pej skim li cz" c" si! re pre zen ta -

cj!, to nie po win no by& tam osób, któ -

re so bie nie ra dz", czy ta kich, któ re id"
po to, by Uni! znisz czy&. To nie po ro zu -

mie nie, zw#asz cza %e te frak cje któ re ma -

j" eu ro scep tycz ne na chy le nie, nie ma -

j" tam pra wie nic do po wie dze nia.

Wy bra nie od po wied nich przed sta wi -

cie li jest tym bar dziej istot ne, %e ro la PE

ci" gle ro $nie, a po s#o wie chc" mie& co -

raz wi!k szy udzia# w two rze niu unij ne -

go pra wa.

– Mó wi!c o eko no micz nych ko rzy -
"ciach z in te gra cji Pol ski z UE, cz# -
sto ogra ni cza si# do po da wa nia, istot -
nie im po nu j! cych, kwot do ta cji. Czy
jed nak na le $y by% za do wo lo nym z te -
go, jak te pie ni! dze zo sta &y wy ko rzy -
sta ne?

– To bar dzo wa% na kwe stia. Mó wi my,

%e wi!k szo$& $rod ków po sz#a na mo der -

ni za cj!. Ale roz gl" da j"c si! do oko #a wi -

dzi my, %e mo der ni za cja ozna cza tu

g#ów nie au to stra dy. Tym cza sem w tym

wy mia rze li cz" si! rów nie% zmia ny

w ad mi ni stra cji, w do st! pie oby wa te la

do w#a dzy, do $rod ków unij nych. Gdy -

by chcie& wska za& je den pod sta wo wy

pro blem, to na le %a #o by pod kre $li&, %e
fun du sze wy da wa li $my g#ów nie na spro -

wa dze nie do kra ju no wych (ale prze cie%
nie naj now szych) tech no lo gii, czy

na kup no li cen cji. Ozna cza to, %e nie ma -

my in no wa cyj no $ci. Jest bar dzo nie wie -

le rze czy, któ re wy my $li li $my za te

pie ni" dze sa mi i uru cho mi li ja ko pol ski

wy rób, któ ry jest od nas ku po wa ny. Wi!c
w grun cie rze czy od da li $my pie ni" dze

tym, któ rzy wy my $li li pro dukt, pod czas

gdy po win ny one pra co wa& na nas

w ko lej nych la tach. Po dru gie, spo sób re -

dy stry bu owa nia $rod ków by# cz! sto

na zna czo ny za ch#y $ni! ciem si! bied ne -

go pa' stwa, któ re na tych miast chcia #o -

by do rów na& za mo% niej szym s" sia dom.

Na przy k#ad, by mie& w prze strze ni pu -

blicz nej aqu apar ki, czy te atry pod go #ym

nie bem. To jest przy jem ne, ale cz! sto lu -

dzie wi dzie li by wi! cej sen su w wy bu -

do wa niu mniej efek tow nej dro gi do jaz -

do wej do po wia to we go mia sta, tak %e by

ka ret ka mo g#a do je cha& na czas. Za czy -

na my od rze czy wiel kich, za k#a da j"c %e
mniej sze kie dy$ tam si! zro bi, wi!c wy -

da je my $rod ki tro ch! bez pla nu. Je $li to
si! nie zmie ni, nie zro bi my sko ku cy wi -

li za cyj ne go, a b! d" si! tyl ko roz wie ra -

#y no %y ce mi! dzy bo gac twem a bie d".
Unij ne trak ta ty mó wi" o pod nie sie niu

po zio mu %y cia wszyst kich oby wa te li

UE, a nie tyl ko cien kiej war stwy lu dzi,

któ rym i tak %y #o si! nie naj go rzej. 

– Jak w tym kon tek "cie na le $y
oce ni% po $yt ko wa nie "rod ków unij -
nych w wo je wódz twie "l! skim?

– Mam wra %e nie, %e w wo je wódz -

twie, wy ko rzy stu j"c $rod ki unij ne, ci" -
gle #a ta my dziu ry al bo wy #a pu je my

po my s#y. Bra ku je mi wi zji, w ja kim kie -

run ku ma my i$&. Nie wie my ja ki b! dzie

(l"sk za 10, 20, 30 lat. Su row ce kie dy$
si! sko' cz", ju% te raz wi da& do cze go

pro wa dzi po g#! bio na eks plo ata -

cja – przez dzia #al no$& ko pal ni Si le sia

mo %e my stra ci& ostat nie uzdro wi sko

w Go cza# ko wi cach. W ostat nich la tach

po wsta #y ró% ne stra te gie, a tak %e mi #e
ma rze nia, jak to o Do li nie Krze mo wej,

ale chcia #a bym, %e by w naj bli% szym cza -

sie wy ko rzy sta& $rod ki unij ne na okre -

$le nie kie run ku, w ja kim (l"sk ma

pój$&. Za to od po wia da j" w#a dze, któ -

re przez ostat nie la ta nie za pro po no wa -

#y miesz ka' com ni cze go. Trze ba wy ra) -
nie po wie dzie& ja kie s" $cie% ki

edu ka cyj ne dla m#o dych lu dzi, bo je %e li

ma j" oni mie& pra c!, to nie da si!
utrzy my wa& tra dy cyj ne go mo de lu

kszta# ce nia. Zli kwi do wa li $my szkol nic -

two za wo do we, zre zy gno wa li $my

z ucze nia m#o dych lu dzi $wiad cze nia

us#ug, a prze cie% us#u gi to przy sz#o$&.
Ob ser wu je my te% nie do bry trend zwi" -
za ny ze zmniej sza niem si! po pu la cji

w re gio nie, wy jaz da mi, g#ów nie m#o -

dych, do brze wy kszta# co nych lu dzi,

za gra ni c!. Prze wi dy wa nia mó wi", %e
w 2030 ro ku licz ba miesz ka' ców ca #e -

go wo je wódz twa zmniej szy si! o 800

tys. osób. Z ubo le wa niem s#u cham

mo ich se mi na rzy stów na stu diach praw -

ni czych, któ rzy ty dzie' po obro nie

wy je% d%a j" do Szko cji, bo nie ma j" tu
pra cy. Tra ci my lu dzi, któ rych tu wy -

kszta# ci li $my, m#o dych, ch!t nych do pra -

cy, oso by z ini cja ty w", któ rzy nie bo j"
si! wy zwa'. To pierw sza rzecz, któ r"
trze ba zmie ni&, a nie wi dz! %ad nych

dzia #a' ze stro ny rz" du, %e by wyj$& na -

prze ciw i przy wy ko rzy sta niu $rod -

ków unij nych i od po wied nich pro gra -

mów, któ re s" przy go to wa ne, te mu

za po biec. 

– Ba da nia son da $o we wska zu j!, $e
cho% na tle za cho du kon ty nen tu Po -
la cy s! wci!$ nie zwy kle eu ro en tu zja -
stycz nie na sta wio nym spo &e cze' -
stwem, to w ostat nich la tach wi da%
trend spad ko wy. Uzna li "my ju$ na sze
cz&on ko stwo w Unii za co" zwy czaj -
ne go?

– Na pew no lu dzie si! do pew nych

rze czy przy zwy cza ili. Nie ma my te%
spój ne go prze ka zu ze stro ny w#a dzy ja -

ka ma by& na sza po li ty ka eu ro pej ska.

Opo zy cja za$ kry ty ku je Uni! w wy mia -

rze mo ral nym, wzbu dza j"c oba wy, %e
Bruk se la przyj dzie i co$ nam zro bi.

Do rz" du mam %al o to, %e nie wpro wa -

dzi# Kar ty Praw Pod sta wo wych. Przy -

j! li $my j", ale wno sz"c obrzy dli we za -

strze %e nie, mó wi" ce, %e Po la cy (i Bry -

tyj czy cy) nie mo g" do cho dzi& praw

gwa ran to wa nych w Kar cie ani przed s" -
da mi pol ski mi ani eu ro pej ski mi. To, co

nam po ta kim do ku men cie? Je ste $my

trak to wa ni w tej ma te rii ja ko oby wa te -

le dru giej ka te go rii. T#u ma czy nam si!,
%e te pra wa i tak ma my. Wi!c do -

brze – chc! sko rzy sta& z pra wa, któ re

mó wi, %e lu dzie w po de sz#ym wie ku ma -

j" pe# ny do st!p do uczest nic twa w %y -

ciu spo #ecz nym, go spo dar czym i kul tu -

ral nym. Pro sz! mi po ka za& gdzie to jest

za gwa ran to wa ne? Ostat ni ra port Rzecz -

ni ka Praw Oby wa tel skich wska zy wa#, %e
Pol ska za le ga z przy j! ciem po nad 70

kon wen cji zwi" za nych z pra wa mi cz#o -

wie ka. Osob nym pro ble mem jest te% po -

sta wa sa mych Po la ków – na sze spo #e -

cze' stwo jesz cze nie jest ty po wo

oby wa tel skie, nie na uczy li $my lu dzi

dzia #a' od dol nych. Wi da& to cho& by

po fre kwen cji w re fe ren dach lo kal -

nych. Ma my dzi$ $ro dek do re ali zo wa -

nia de mo kra cji bez po $red niej w UE,

w po sta ci Eu ro pej skiej Ini cja ty wy Oby -

wa tel skiej, któ ra mo %e uru cho mi& pro -

ces le gi sla cyj ny – nie ste ty za an ga %o wa -

nie na szych ro da ków w t! ini cja ty w! jest

pra wie %ad ne. 

– Pro fe sor Ge re mek ma wia&, $e
ma my Eu ro p#, ale jesz cze nie ma my
Eu ro pej czy ków. Czy mo$ na dzi" mó -
wi% o wy kszta& ce niu si# w Pol sce to$ -
sa mo "ci eu ro pej skiej? Je "li tak, ja kie
s! te go kon se kwen cje?

– Ba da nia opi nii pu blicz nej wska zu -

j", i% 10 lat po wst" pie niu do Unii

znacz nie wzrós# od se tek osób, któ re

uwa %a j" si! za Eu ro pej czy ków. Nie

ozna cza to jed nak, %e os#a b#a iden ty fi -

ka cja z pol sko $ci" – funk cjo nu j" one

rów no le gle. Dla te go nie upa tru j! %ad ne -

go za gro %e nia w tym, %e przy cho dzi ja -

ka$ to% sa mo$& eu ro pej ska, bo nikt nam

nie wy rwie ani z ser ca ani z umy s#u te -

go, %e je ste $my Po la ka mi. Trze ba za$
zwró ci& uwa g!, %e bar dzo du %y pro cent

osób uto% sa mia si! ze swo im re gio nem,

ma #" oj czy zn". Swo j" to% sa mo$& wi" %"
z tym gdzie miesz ka j", pra cu j", z lo kal -

ny mi tra dy cja mi, nie kie dy z %ar go nem

czy j! zy kiem re gio nal nym. I to jest

w#a $nie pi!k ne – mot tem Unii jest

„zjed no cze ni w ró% no rod no $ci” – a ró% -
no rod no$& to bo gac two. To wi" %e si!
rów nie% z dys ku to wa nym dzi$ cz! sto
pro ble mem $l" sko $ci. W Unii sza nu je si!
mniej szo $ci, a po za tym jest ona sil na si -

#" re gio nów i to po win ni $my wy ko rzy -

sta& ja ko re gion bar dzo sil ny, %e by mó -

wi& wy ra) nym g#o sem. A nie

umie my – i to jest ka my czek do ogród -

ka na szych w#o da rzy re gio nal nych, któ -

rzy nie po tra fi" wy ko rzy sta& po ten cja -

#u re gio nu, ani je go zna cze nia nie tyl ko

w Pol sce, ale i w Eu ro pie.

Roz ma wia& 
TO MASZ OKRA SKA
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BAR BA RA 

KI CZEK Uciecz ka

od wol no !ci
Do me n! dzi siej szych cza sów jest wol no"#, nie za le$ no"# i szyb ko"#. Ja -

ka kol wiek for ma przy mu su lub ogra ni cze nia nas – lu dzi dwu dzie ste go pierw -

sze go wie ku – spo ty ka si% z na tych mia sto wym sprze ci wem na szym oraz

wszel kich or ga ni za cji, któ re sto j! na stra $y na szych praw. Jest jed nak sfe -

ra, w któ rej do bro wol nie ku li my ogon pod sie bie, na rzu ca my klap ki na oczy

i cho wa my swo j! du m% do kie sze ni. Uza le$ nia my si% dzi" du $o &a twiej ni$
daw niej, po nie wa$ zmie ni &y si% for my owych uza le$ nie'. Co raz ch%t niej wi%c
od da je my im w&a dz% nad so b!. Dla cze go? Po nie wa$ to lu bi my… 

Uza le$ ni# mo$ na si% od ka wy, spa ce rów z psem, ru rek z kre mem lub od naj -

lep sze go przy ja cie la. S&o wem – od wszyst kie go. Li te ra tu ra z za kre su pa to lo -

gii spo &ecz nej roz ró$ nia dwie gru py uza le$ nie': sub stan cjal ne (tu taj m. in. naj -

cz% "ciej ko ja rzo ne ze s&o wem uza le! nie nie "rod ki psy cho ak tyw ne)

i nie sub stan cjal ne (np. od pra cy, gier, #wi cze', sek su). Do tych czas wi%k szo"#
lu dzi ogra ni cza pro blem uza le$ nie' do al ko ho lu, nar ko ty ków i ha zar du. Obec -

nie jed nak przed mio ta mi uza le$ nia j! cy mi sta j! si% rze czy, któ re wy da j! si%
(!) du $o mniej nie bez piecz ne…

In ni wie dz" le -

piej – nie zwy kle

wy god na de wi za

wspó# cze sno !ci. In ni, a wi$c kto? Pro -

du cen ci naj now szych ma rek sa mo cho -

do wych, ipho nów, smart pho nów, play -

sta tion itp. Nie wol no rów nie%
za po mi na& o nie za wod nym wuj ku Go -

gle, któ ry w ogó le wszyst ko wie naj le -

piej. S#u cha j"c „in nych” b$ dzie my mo -

gli po czu& si$ wy j"t ko wo. W za sa dzie

nie mu si my na wet my !le& o tym, cze go

po trze bu je my. Wy star czy, %e po pro stu

to ku pi my. Zgod nie z t" za sa d" gro ma -

dzi my, zbie ra my, ob wie sza my si$ naj -

now szy mi ga d%e ta mi i wci"% po szu ku -

je my no wych. Kul tu ra kon sump cji

wy ma ga do trzy ma nia kro ku obo wi" zu -

j" cym tren dom, a ca #y cykl no we/sta re

uleg# przy spie sze niu. Ten den cja ta pro -

wa dzi do nad u%y wa nia mod nych pro -

duk tów, szcze gól nie w!ród m#o dych

lu dzi (cho& nie tyl ko). Oso ba szcz$ !li -
wa to, co raz cz$ !ciej, oso ba z naj now -

szym ipo dem na uszach, smart pho nem

w kie sze ni i z ta ble tem w ple ca ku. Ple -

cak oczy wi !cie rów nie% z od po wied ni"
met k". Brak ja kie go kol wiek z tych ele -

men tów prze k#a da si$ na zmniej sze nie

uczu cia za do wo le nia, a nie kie dy wr$cz

prze kszta# ca si$ w oso bi st" tra ge di$.
Wszyst kie ga d%e ty s" two rzo ne z my -

!l" o ich u%yt kow ni kach, ma j" one u#a -

twia& %y cie lu dziom, oszcz$ dza& im

czas, dba& o ich kom fort. Spe# nia j"c
swo j" ro l$, nie jed no krot nie ogra ni cza j"
ludz k" ak tyw no!& do mi ni mum. Bo ja kie -

go wy si# ku wy ma ga klik nie cie w ekran

smart pho na? Kie dy do oko #a nas do mi nu -

j" mod ne za baw ki ich brak zda je si$ nas

wy klu cza& ze spo #e cze' stwa. Od sta je my

od in nych, ale czy przez to je ste !my gor -

si? Nikt nie chce by& sa mot ny ale czy na -

praw d$ chce my, by oce n$ na szej oso by

wa run ko wa #o to, czy po sia da my no we -

go ipho na, czy nie? By wa% ne by #o to, co

ma my, a nie to ja cy je ste !my? Nie ste ty

wi$k szo!& lu dzi jest po dat na na wp#y wy

i ule gnie mo dzie. Za tra ci si$, prze sta wi

swo je prio ry te ty i b$ dzie czu #a ra do!&
z#ud ne go szcz$ !cia. Jest jed nak na dzie -

ja, któ r" nie tak daw no po da ro wa# mi ar -

ty sta, któ ry pod jed nym z ka to wic kich

mo stów na ma lo wa# na mu rze po sta&
(ubra n" naj mod niej jak tyl ko si$ da)

z na pi sem za miast bo ga – met ki i lo ga.

A wi$c ist nie je ta !wia do mo!& w lu dziach,

któ ra ich nie po koi! By& mo %e w mniej -

szo !ci… ale jest.

Od bior nik te le wi -

zyj ny to dzi! nor -

ma w ka% dym do -

mu. W nie któ rych bez tru du znaj dzie my

ich kil ka. Sta no wi on ak sjo mat wy po sa -

%e nio wy ta ki sam jak #ó% ko, lo dów ka czy

pral ka. Dzi siej sza te le wi zja zo sta #a zdo -

mi no wa na przez se ria le i pro duk cje pa -

ra do ku men tal ne. Te le no we le ty pu „ta -

siem ce” na szcz$ !cie od cho dz" ju%
do la mu sa, cho& w dal szym ci" gu ist nie -

j". Ilo!& u!mier ce' bo ha te rów, ich pó( -
niej sze cu dow ne ozdro wie nia, amne zje,

nie zli czo ne po wi" za nia mi #o sne mi$ dzy

mat ka mi, szwa gra mi, bra& mi itd. po tra -

fi #y przy pra wi& o md#o !ci na wet naj bar -

dziej za twar dzia #e go ro man ty ka. Aby

zro zu mie& na czym po le ga fe no men se -

ria li prze czy ta #am ca #e mnó stwo wy po -

wie dzi in ter nau tów i szcze rze mó wi"c, nie

je stem pew na czy obec nie sy tu acja jest

lep sza, ni% ta w cza sach !wiet no !ci Mo -
dy na suk ces czy Bo nan zy. Wów czas bo -

wiem lu dzie za sia da li przed te le wi zo ra -

mi w kon kret nym ce lu. Uli ce wy lud nia #y
si$ na go dzi n$, bo wszy scy !le dzi li lo sy

bo ha te rów. Ow szem, za gra bia no wów -

czas czas i uwa g$ od bior ców jed nak

po go dzi nie wra ca no do nor mal ne go,

a przede wszyst kim re al ne go %y cia. 

Obec nie sy tu acja wy gl" da zgo #a ina -

czej. Te le wi zor bar dzo cz$ sto sta no wi t#o
co dzien ne go %y cia. Je go w#" cze nie w wie -

lu do mach na bie ra kszta# tu od ru chu,

czyn no !ci bez my!l nej i au to ma tycz nej.

Ogra ni cza on tym sa mym roz mo w$ z do -

mow ni ka mi do mi ni mum, bo nikt prze -

cie% nie lu bi prze krzy ki wa& si$ z ko lo ro -

wym ekra nem, ani wal czy& z nim

o kon takt wzro ko wy. Tym bar dziej %e
!wiat te le wi zyj ny jest du %o bar dziej cie -

kaw szy i atrak cyj ny dla osób od nie go

uza le% nio nych. 

Pol skich se ria lo ho li ków dzie l$ na dwie

gru py. Kry te rium po dzia #u sta no wi tu taj

ce lo wo!& ogl" da nia pro gra mów. Pierw sza

gru pa se ria la mi ko lo ru je so bie %y cie. Za -

li cza j" si$ do niej fa ni (je !li ju% nie ma -

nia cy) tych pro duk cji, w któ rych wszy scy

bo ha te ro wie ma j" po dwa dzie !cia kil ka lat,

a na wet je !li s" star si to i tak wy gl" da j"
na gó ra trzy dziest k$, za ra bia j" kro cie,

do pra cy wy cho dz"c dwa ra zy na ty dzie'.
Ma j" ca #e mnó stwo wol ne go cza su na za -

ba w$ i spo tka nia z przy ja ció# mi. )y& nie

umie ra&! Ta kie %y cie jest cie kaw sze

od na szej sza rej co dzien no !ci. Jak %e #a -

two wi$c uciec od pro ble mów i zm$ cze -

nia dnia co dzien ne go do tak ko lo ro wej al -

ter na ty wy ja k" pod su wa nam te le wi zja!

Ci, któ rzy ogl" da j" wi$k sz" ilo!& te go ty -

pu pro duk cji na co dzie' nie za sta na wia -

j" si$ jak ma #o rze czy wi sta, jak nie zwy -

kle nie re al na jest co dzien no!& ogl" da nych

przez sie bie bo ha te rów. No bo po có%, sko -

ro tak #a twiej? Dru ga gru pa to oso by, któ -

re w#" cza j" te le wi zor po to, aby si$ wy -

#" czy&. Do s#ow nie. I tu taj po ja wia j" si$
nie zwy kle po pu lar ne w ostat nim cza sie se -

ria le pa ra do ku men tal ne ty pu: Dla cze go
ja?, Trud ne spra wy, Ukry ta praw da itp.

Pro gra my te nie wy ma ga j" od umy s#u od -

bior cy ni cze go po nad re je stro wa nie ob ra -

zu i d(wi$ ku. Twór cy po sta ra li si$ na wet

o nar ra to ra, któ ry wy t#u ma czy (%e by

widz sam nie mu sia# si$ wy si la& i do my -

!li&), %e kie dy pan X krzy czy na pa na Y,

to praw do po dob nie jest na nie go z#y.

Po wy po wie dzi nar ra to ra, pan X sam po -

wtó rzy to do ka me ry, %e by za trze& wszel -

kie w"t pli wo !ci. Po obej rze niu jed ne go

od cin ka, by #am w rów nym stop niu prze -

ra %o na co za %e no wa na. Prze ra %o na stop -

niem og#u pia nia ludz kich umy s#ów, za %e -

no wa na fak tem, %e mu si ist nie& po pyt

na te go ty pu pro duk cje. Od no sz$ wr$cz

wra %e nie, %e je !li ten den cja ta si$ nie zmie -

ni, za kil ka lat przed te le wi zo ra mi za si" -
d" je dy nie wy j$ te z prze ja skra wio nych

hor ro rów bez mó zgie zom bie. 

Uza le% nie nie od se ria li jest re al nym za -

gro %e niem dwu dzie ste go pierw sze go

wie ku. Pro duk cje te, po dob nie jak

wszyst kie in ne do bra ma so wej kul tu ry,

s" od po wie dzi" na za po trze bo wa nie ryn -

ku. W dzi siej szym za bie ga nym !wie cie

sta j" si$ one jed n" z naj #a twiej szych dróg

do te go, aby od po cz"&, roz lu( ni& si$, wy -

#" czy&… Pro blem po ja wia si$ wów -

czas, kie dy nie zau wa %al nie i po ci chu za -

czy na my uk#a da& swo je %y cie we d#ug

nich, kie dy pierw sze co ro bi my gdy

wsta je my ra no to w#" cze nie te le wi zo ra,

Mie# 
czy by#?

Szyby(
niebieskie
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kie dy nie po tra fi my funk cjo no wa! bez

obej rze nia jed ne go od cin ka, do te go

stop nia "e mu si my go na gra!, kie dy

w prze rwie re kla mo wej prze #$ cza my

si% z jed ne go se ria lu na dru gi. W ta ki spo -

sób po wo li izo lu je my si% od &wia ta

i od in nych lu dzi. Mo "e za miast sp% dza!
ko lej ne po po #u dnie z ro dzi n$ Lu bi czów,

war to po &wi% ci! je swo im naj bli" szym?

Fa ce bo ok. Aby

uzmy s#o wi! so bie je -

go po pu lar no&!, wy -

star czy zer k n$! w licz by. Po nad czter dzie -

&ci pro cent je go u"yt kow ni ków po &wi% ca

mu a" 6,5 go dzi ny ty go dnio wo! W przy -

pad ku m#o dzie "y czas ten ro &nie do po -

nad 8 go dzin. Si #a przy ci$ ga nia Fa ce bo oka

jest na ty le du "a, "e na ukow cy roz ró" ni li

uza le" nie nie od in ter ne tu, od uza le" nie'
od por ta li spo #ecz no &cio wych.

Spe cy fi ka ich dzia #a nia na umy s#y
ludz kie jest do sy! pro sta. Po pierw sze, fa -

ce bo oko wi cze za spo ka ja j$ jed n$ z pod -

sta wo wych po trzeb ludz kich – po trze b%
przy na le" no &ci do gru py. To w#a &nie ta po -

trze ba spra wia, "e ma my tak ogrom n$ s#a -

bo&! do wszel kich por ta li spo #ecz no -

&cio wych, "e chce my w nich by!.
Po dru gie, fa ce bo ok fan ta stycz nie do ga -

du je si% z na szym ego. I w#a &nie w tym

tkwi je go naj wi%k sza si #a. Udo st%p nia j$c
swo je zdj% cia i fil my, jak rów nie" wy g#a -

sza j$c swo je wy po wie dzi kreu je my w#a -

sny wi ze ru nek, jed nak jest on do k#ad nie

ta ki, ja ki chce my "e by by#. Je ste &my

wi%c pi%k niej si, m$ drzej si s#o wem lep si,

ni" w rze czy wi sto &ci. Po nad to fa ce bo ok

to ci$ g#y sys tem oce nia nia, z tym "e zo -

sta# on skon stru owa ny tak, "e oce ny mo -

g$ by! tyl ko po zy tyw ne. U"yt kow ni cy

prze &ci ga j$ si% w ilo &ci „laj ków”, jed nak

co cie ka we kla wisz „nie lu bi% te go”

w ogó le nie ist nie je. Mo "e my wi%c al bo

klik n$! na kciu ka unie sio ne go w gó r%, al -

bo za nie cha! kli ka nia. In nej al ter na ty wy

brak. Na wet je &li ze chce my po ku si! si%
o ne ga tyw n$ opi ni% w po sta ci ko men ta -

rza, u"yt kow nik, któ re go owa opi nia do -

ty czy jed nym klik ni% ciem mo "e j$ usu n$!.
Prze bie g#o&! por ta lu po le ga wi%c na ci$ -
g#ym #ech ta niu ludz kiej pró" no &ci, któ ra

jest obec na w ka" dym z nas w mniej szym

lub wi%k szym stop niu. Uza le" nie nie

od fa ce bo oka, jak i od in nych te go ty pu

por ta li spo #ecz no &cio wych jest re al nym

za gro "e niem szcze gól nie dla osób ze

sk#on no &cia mi nar cy stycz ny mi oraz dla lu -

dzi za gu bio nych. Dla tych pierw szych to

ide al ne au dy to rium, przed któ rym mo g$
do wo li b#ysz cze! swo im prze ro &ni% tym

ego, wy g#a sza! pseu do wy szu ka ne opi nie

i po zwa la! si% wiel bi! po przez ko lej ne „lu -

bi% to”. Dla osób za gu bio nych jest to z ko -

lei miej sce, w któ rym ma j$ one szan s%
zna le(! in spi ra cj% dla ró" nych sfer swo -

je go "y cia. Dla ta kich lu dzi por ta le spo -

#ecz no &cio we mo g$ by! ra tun kiem, o ile

tyl ko nie za tra c$ gra ni cy mi% dzy tym co

wir tu al ne, a tym co rze czy wi ste. Naj bar -

dziej za gro "o na wy da je si% jed nak 

m#o dzie", g#ów nie ze wzgl% du na jej

sk#on no&! do zbyt emo cjo nal ne go pod cho -

dze nia do &wia ta wo kó#. Dla na sto lat ka

brak ak cep ta cji, lub zbyt ma #a re ak cja

na je go zdj% cie czy film (a za tem i na je -

go w#a sn$ oso b%) mo "e przy bra! for m%
oso bi stej po ra" ki i osta tecz nie wp#y n$!
na je go sa mo oce n%. Z ko lei ka" da po zy -

tyw na re ak cja dzia #a jak sys tem na gród,

któ ry ku si ko lej nym wpi sem, ko men ta -

rzem lub in for ma cj$, a jak wia do mo

ape tyt ro &nie w mia r% je dze nia… 

Ma gne tyzm fa ce bo oka dzia #a dzi&
na ca #ym &wie cie, a licz ba je go u"yt kow -

ni ków sta le wzra sta. Oczy wi &cie sam

fakt po sia da nia kon ta na owym por ta lu nie

czy ni z ni ko go oso by uza le" nio nej, jed -

nak jak wi%k szo &! na #o gów ata ku je po ci -

chu i rzad ko kie dy je do strze ga my na czas,

szcze gól nie je &li je lu bi my…Nie jed no -

krot nie ju" prze mkn%#o obok mnie zda nie:

nie ma Cie na fa ce bo oku? Nie ist nie jesz!

Wszyst kie &rod ki

psy cho ak tyw ne da j$
krót kie (!) uczu cie

szcz% &li wo &ci. Dla te go w#a &nie pro blem

nar ko ma ni, le ko ma ni czy al ko ho lu praw -

do po dob nie ni gdy nie znik nie ca# ko wi cie.

Uza le" nia my si% aby po czu! ró" ni c%,
zmia n% na stro ju. Wszyst ko to, co po wo -

du je wzrost po zio mu ad re na li ny we krwi

jest po "$ da ne. Atrak cyj ne s$ wi%c nie tyl -

ko sub stan cje ale rów nie" czyn no &ci,

a wi%c m.in. upra wia nie ha zar du, pra co -

ho lizm, nad mier ne ob ja da ne si% czy seks. 

Obec nie wszyst ko co pre de sty nu je

do by cia do brym (w ro zu mie niu wi%k szo -

&ci) mu si by! przede wszyst kim szyb kie.

Fast fo od, fast car i fast sex to dzi& stan dar -

dy. Wszyst ko co wy ma ga wi%k szej uwa -

gi lub, co gor sza, wy si# ku, dla wi%k szo &ci

m#o de go po ko le nia jest po pro stu stra t$ cza -

su. )y je my w sta nie per ma nent ne go „dzia -

nia si%”. Kie dy si% nie dzie je, jest zwy czaj -

nie, nud no i nie cie ka wie. Je ste &my

bom bar do wa ni ca #$ ma s$ pro duk tów, któ -

re s$ do st%p ne w ka" dej chwi li, na wy ci$ -
gni% cie r% ki. Przy zwy cza jo no nas do na -

tych mia sto we go spe# nia nia na szych

po trzeb, któ re co raz cz% &ciej przy bie ra j$
for m% za chcia nek. Nie co star sze po ko le -

nia s$ w odro bi n% lep szej sy tu acji, po tra -

fi$ oce ni! prio ry te to we po trze by, pa mi% -
ta j$ cza sy kie dy trze ba by #o po wal czy!
o co&, co chcia #o si% mie!. Od no sz% wra -

"e nie, "e daw niej (cho! nie tak daw no, bo

za le d wie kil ka na &cie lat te mu) by li &my bo -

gat si men tal nie. )y cie cz#o wie ka dyk to wa -

ne by #o po przez ka te go rie ból/ przy jem -

no&!, a wi%c aby owej przy jem no &ci

za zna!, naj pierw na le "a #o na ni$ za pra co -

wa!, wy cze ka! si% na ni$. Dzi& wszel ki wy -

si #ek nie jest ko niecz ny. Nie ustan nie d$ "y -

my do nie ko' cz$ cej si% przy jem no &ci,

bez wzgl% du na to, czy do ty czy ona sfe ry

du cha czy cia #a. Sta no wi to uza sad nie nie

wzro stu licz by uza le" nie' za rów no je &li
cho dzi o pod mio ty uza le" nie' jak i przed -

mio ty uza le" nia j$ ce. Ka" dy na #óg spro wa -

dza si% w grun cie rze czy do przy jem no &ci.

Bez wzgl% du na to czy od czu wa my j$ dzi% -

ki wy pi ciu dzie si$ tej fi li "an ki ka wy, czy

przez obej rze nie trzy set ne go od cin ka pi$ -
te go z rz% du se ria lu. To ona spra wia, "e czu -

je my si% szcz% &li wi. Bar dzo #a two jest za -

gu bi! si% w ta kim sta nie, nie za uwa "y!
kie dy gra ni ca od dzie la j$ ca nie gro( n$ roz -

ryw k%, od nie bez piecz ne go na #o gu ule gnie

za tar ciu. Tym bar dziej "e tak do ko' ca nie

chce my jej do strzec. Znie czu la my si%
na nie wy god ne dla nas fak ty, a wi%c dla -

cze gó" mie li by &my po zba wia! si% przy jem -

no &ci, sko ro jest nam z ni$ tak do brze?

Prze cie" szcz! "ciu trze ba po ma ga#, czy"
nie? A w owym z#u dze niu ra do sne go "y -

cia, pe# ne go za ba wy, emo cji i go nie nia

za roz ryw k$ krzycz my, "e je ste &my lud( -
mi wol ny mi, "e mo "e my ro bi! co chce my,

jak chce my i kie dy chce my! Niech wszy -

scy, bez wy j$t ku, wie dz$, "e ka" da pró ba

ogra ni cze nia na szej ja kiej kol wiek wol no -

&ci b% dzie od bie ra na ja ko za mach i akt

agre sji i "e spo tka si% z na tych mia sto wym

sprze ci wem. To prze cie" my, lu dzie dwu -

dzie ste go pierw sze go wie ku sa mi so bie je -

ste &my pa na mi… czy aby na pew no…?

Obec ny roz wój cy wi li za cyj ny i no wo -

cze sne tech no lo gie ofe ru j$ nam mo" li wo -

&ci, o ja kich na si przod ko wie na wet nie

mo gli ma rzy!. Nie ste ty mi mo z#ud ne go

wra "e nia, nie prze k#a da si% to na wzrost

po zio mu szcz% &cia. Cz#o wie ko wi, któ ry

sta le go ni za szyb szym i #a twiej szym "y -

ciem, du "o #a twiej zgu bi! sa me go sie bie.

Ko lej ne dni mi ja j$ nam bez za sta no wie -

nia a na sze kon tak ty z lud( mi sta j$ si% co -

raz bar dziej po wierz chow ne. Uczest ni -

czy my w ich "y ciu cz% &ciej po przez

por ta le spo #ecz no &cio we ni" w rze czy wi -

stym, na ma cal nym &wie cie. Za po mi na -

my o tym co na praw d% wa" ne, od da j$c
na sze "y cie te le fo nom ko mór ko wym,

in ter ne to wi czy te le wi zji.

Uza le" nie nia to je den z naj wi%k szych

pa ra dok sów, ja kie do ty cz$ cz#o wie ka.

To wa rzy szy #y mu od po cz$t ku je go ist nie -

nia i b% d$ z nim za wsze. Dzi& – bo gat si

o m$ dre g#o wy psy cho lo gów, zna jo mo&!
pa to lo gii spo #ecz nych, du "o sil niej sta wia -

j$ cy na nie za le" no&!, go to wi na wie le kie -

dy tyl ko po czu je my, "e kto& chce cho! -
by w naj mniej szym stop niu ogra ni czy!
na sz$ wol no&! – w#a &nie dzi&, bar dziej ni"
kie dy kol wiek po zwa la my so bie na uza -

le" nie nia wszel kie go ro dza ju. S$ one

mniej lub bar dziej in wa zyj ne, jed nak

bez w$t pie nia co raz to roz ma it sze ich for -

my wkra cza j$ do na szej co dzien no &ci.

Cz#o wiek, istot nie, nie chce by! wol ny.

Wol no&! ca# ko wi ta go prze ra sta i praw -

do po dob nie bu dzi w nim strach. Stu pro -

cen to wa sa mo kon tro la nie ist nie je i ni gdy

nie ist nia #a. Na wet czas wol ny mu si by!
wy pe# nio ny wzgl%d nej ja ko &ci za py cha -

cza mi, by le by tyl ko co& si% dzia #o. Dzi -

siej sza wol no&!, zda je si%, po le ga na na -

szym nie za le" nym wy bo rze te go, co ow$
wol no&! ma ogra ni cza!… 

!

Kciuki!
w!gór"!

Teraz
przyjemno#$

Ka% dy na &óg spro wa dza si" w grun cie rze czy do przy jem no #ci. Bez
wzgl" du na to czy od czu wa my j' dzi" ki wy pi ciu dzie si' tej fi li %an ki ka -
wy, czy przez obej rze nie trzy set ne go od cin ka pi' te go z rz" du se ria lu.
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OD T!U MACZ KI:

Con stan ce i Ga briel spo ty ka j! si" na #o nie do brze pro spe ru j! cej fran cu sko -bel gij skiej spo #ecz no -
$ci w Cz" sto cho wie. 

Dziew czy na przy je cha #a do Pol ski ja ko sze $cio lat ka, gdy jej oj cu za pro po no wa no in trat n! po sa -
d" w fa bry ce, któ rej fran cu ski w#a $ci ciel pr"% nie roz wi ja prze mys# tek styl ny na „ru bie %ach Eu ro -
py”. Po zo sta #a tu dwa dzie $cia sie dem lat. 

Ga briel, wcze $nie osie ro co ny przez wy cho wu j! c! go sa mot nie mat k", zdo byw szy dzi" ki wie lu
wy rze cze niom za wód ksi" go we go, ma rzy o po dró %ach do s#o necz nej Ita lii. Jed nak pod wp#y wem
co raz trud niej szej sy tu acji prze my s#u tek styl ne go w je go ro dzin nym pó# noc nym re gio nie Fran cji,
de cy du je si" wy ru szy& na 'l!sk, gdzie wy ra sta j! co raz to no we ko mi ny fa bryk.
(y cie fran cu sko j" zycz nej ko lo nii to czy si" od smut ków do ra do $ci w rytm hi sto rii ich przy bra nej

oj czy zny. Pe# ni wspó# czu cia wo bec ucie mi" %o nych przez ca ra Po la ków, wspie ra j! miesz ka) ców Cz" -
sto cho wy, a ma #e ge sty i przy pad ko we spo tka nia owo cu j! wie lo let ni mi przy ja* nia mi i $lu ba mi. 

M#o dzi ma# %on ko wie prze %y wa j! w Cz" sto cho wie swo je naj lep sze chwi le, któ rych t#o sta no wi!
wy j!t ko we wy da rze nia ta kie jak Wy sta wa Prze my s#u i Rol nic twa ale i co dzien na pra ca pe# na du -
my z by cia cz" $ci! po st" pu tech nicz ne go, któ ry w tam tych cza sach ozna cza# do bro byt. 

Lo sy Con stan ce i Ga brie la prze chy l! si" na sza li 3 sierp nia 1914 ro ku, gdy woj ska nie miec kie wej -
d! do Cz" sto cho wy i za czn! re pre sjo no wa& cz#on ków ko lo nii, ja ko oby wa te li kra ju, z któ rym Niem -
cy s! w sta nie woj ny. Ga briel wy ru szy na po szu ki wa nia sy na po zo sta wio ne go we Fran cji na wa ka -
cjach u dziad ków. Ju% ni gdy nie wró ci do Pol ski.

Po wie$& jest ksi!% ko wym de biu tem Thérèse So udan. Au tor ka od twa rza w niej wspo mnie nia swo -
jej bab ki, dla któ rej Cz" sto cho wa by #a ka drem cz" $ci %y cia. Po trzech la tach ba da) do ku men ta cyj -
nych i wi zy tach we wci!% za cho wa nych miej scach, w któ rych to czy #y si" lo sy jej przod ków, pro -
wa dzi nas po przez daw ne wcie le nie ulic i za byt ków te go mia sta, pa trz!c na nie za chwy co ny mi
i otwar ty mi na od mien no$& oczy ma.

Prze k#ad z j" zy ka fran cu skie go zre ali zo wa no dzi" ki sty pen dium Mar sza# ka Wo je wódz twa 'l! -
skie go maj – wrze sie) 2013.

Za prz"g za trzy ma# si" przed sze re giem pi" tro wych dom ków z ce g#y. 
Mi" dzy drze wa mi za gaj ni ka Es tel le doj rza #a fa bry k". Wol no wy sia d#a z po wo zu, ogar nia j!c spoj rze -
niem swój no wy $wiat. 

– Tak oto na sza po dró% do bie g#a ko) ca! – o$wiad czy# Edo uard, jej m!%, w nad wy raz do brym na -
stro ju. 

Wspi!# si" po spiesz nie po kil ku schod kach pro wa dz! cych do drzwi wej $cio wych do mu i pod eks cy to wa ny
otwo rzy# je na o$cie%. Pod czas gdy wo* ni ca z po moc ni kiem ze sta wia li na zie mi" ba ga %e, Es tel le wci! ga #a w noz -
drza za pach te go nie zna ne go kra ju, do któ re go, ja d!c za m" %em, przy wio z#a swo je dzie ci: sy na o imie niu Octa -
ve i cór k" Con stan ce.

S#o) ce chy li #o si" za ho ry zont. Do bie ga j! cy kre su dzie) na si la# za pach $ció# ki przy p#y wa j! cy z po bli skie -
go la su.

Miesz ka) cy usta wio nych w sze re gu do mów, zwa bie ni ha #a sem ko) skich ko pyt na ka mie niach, wy le gli na alej -
k", %e by przyj rze& si" no wym s! sia dom. 

Po zdro wi li ich z pew n! re zer w!.
Edo uard prze niós# ku fry i pa kun ki do du %e go po miesz cze nia na par te rze do mu. W tym cza sie Es tel le na dal

kr" ci #a si" przed wej $ciem. Jej uwa g" przy ku wa# z" ba ty kon tur fa bry ki ry su j! cy si" na nie bie. 
Ogar n!# j! przej mu j! cy smu tek. W pa mi" ci uj rza #a mat k".
Wspo mnie nie ich roz sta nia zbu rzy #o en tu zjazm to wa rzy sz! cy od kry wa niu no we go miej sca, któ ry pro wa -

dzi# ich od wy jaz du z Fran cji. 
Star sza pa ni za mkn" #a j! w moc nym u$ci sku ra mion. Jed nak smut ne oczy wo dzi #y z roz pa cz! za wnu -

ka mi. 
Es tel le do #! czy #a do resz ty ro dzi ny mysz ku j! cej we wn!trz do mu.
Edo uard za uwa %y# jej przy gn" bio ny wzrok. 
W ci szy za bra li si" do pra cy. 
S#y cha& by #o je dy nie ra do sne ha #a so wa nie dzie ci. 
Po tym pi"k nym dniu noc przy nio s#a przy jem ny ch#ód, któ rym w#a $nie si" roz ko szo wa li. 
Przy wo #y wa li wspo mnie nia przy gód, któ re spo tka #y ich pod czas tej eks pe dy cji w g#!b Eu ro py, a w tym cza -

sie oj ciec ro dzi ny znik n!# na chwi l". Wró ci#, nio s!c klar net, któ ry wy do by# z nie roz pa ko wa ne go jesz cze ku -
fra. Swo imi p#u ca mi i d#o) mi wy cza ro wa# me lan cho lij n! me lo di". 

Smu tek oj ca, ma #o sk#on ne go do czar nych my $li, wy wo #a# u resz ty ro dzi ny nie po kój. 
Nie spo dzie wa nie prze rwa# gr", cie ka wy efek tu, ja ki wy wo #a#. Oczy mu si" zw" zi #y, a usta, po nad ja sn! bród -

k! przy ci" t! w trój k!t, roz ci! gn" #y si" w sze ro kim u$mie chu. 
– Do my $lam si", %e wa szym zda niem jest mi smut no. Es tel le sta) do po lki, a ja wam za gram! 
Es tel le sko czy #a na $ro dek, po ci! ga j!c za so b! dzie ci do ta) ca. 
Wszy scy w tej chwi li ema no wa li ra do $ci!, jak to by #o za zwy czaj we Fran cji. 
Od cza sów Fran cji klar net za wsze to wa rzy szy# Cho ine tom w wa% nych chwi lach. 
Pod roz gwie% d%o nym nie bem Pol ska przyj mo wa #a ich w ra mio na. 

Po ja wi# si" pierw szy brzask ro dz! ce go si" dnia. Es tel le by #a za do wo lo na, %e wresz cie si" go do cze ka #a. 
Ma #o spa #a tej no cy, n" ka na z jed nej stro ny ma s! py ta), a z dru giej pod nie co na od kry wa niem swo jej no wej

oj czy zny. 
Jak ma ubra& dzie ci na ich pierw sze wyj $cie? Ja ki mi lud* mi oka %! si" ich s! sie dzi? Oczy wi $cie to Fran cu -

zi, tak jak oni. Tyl ko %e nie któ rzy zaj mo wa li w fa bry ce wy so kie sta no wi ska pod czas gdy Edo uard by# tyl ko
pod maj strzym. Jak on zin te gru je si" w fa bry ce po cz!w szy od po nie dzia# ku? Czy ona sa ma znaj dzie tu przy -
ja ció# ki? Ja k! szko #" uda jej si" zna le*& dla dzie ci?

Nie mo g#a te go d#u %ej znie$& i wy sko czy #a z #ó% ka, %e by pój$& za pa rzy& ka w". 
War kot m#yn ka obu dzi# ca #y dom. 
Octa ve i Con stan ce rzu ci li si" do okna swe go po ko ju, urze cze ni pierw szy mi pro mie nia mi s#o) ca.
Wczo raj przy je cha li o zmierz chu, a te raz chcie li obej rze& wi dok w $wie tle dnia.

Pol ska pod za bo rem ro syj skim 1851 rok
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THÉRÈSE
SOUDAN

Z j" zy ka fran cu skie go 
prze #o %y #a 

MA RZE NA DU PU IS 
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By li ol!nie ni: mi" dzy nie bem a ho ry zon tem ry so wa #y si" fa li ste cie nie pa gór ków. Bli $ej roz ci% ga# si" nie -

wiel ki las, a s#o& ce od bi ja #o si" w wo dzie wi docz nej mi" dzy drze wa mi. 

Dzie ci wy mie ni #y po ro zu mie waw cze spoj rze nie, któ re po !wiad czy #o, $e to wa$ ny mo ment w ich $y ciu. 

[...] Edo uard obie ca#, $e ten dzie& po !wi" c% na roz pa ko wy wa nie ba ga $y, ale $e na ju tro za pla nu j% zwie dza -

nie oko li cy. Ta per spek ty wa wy wo #a #a okrzy ki ra do !ci u dzie ci. Po bie g#y na ze wn%trz ba wi' si" z ró wie !ni -

ka mi. 

Let nie upa #y po kry #y po tem Edo uar da i Es tel le. Gor li wie roz pa ko wy wa li ku fry wy pe# nio ne bie li zn% po !cie -

lo w% i na czy nia mi. Nic nie by #o w sta nie po skro mi' tej ener gii wy wo #a nej no wym roz dzia #em w ich $y ciu. 

– Je !li cho dzi o me ble, zo ba czy si" pó( niej – orze k#a Es tel le, ale w jej g#o sie brzmia #o wa ha nie.

Edo uard zda wa# so bie spra w", jak bar dzo $a #o wa #a pi"k nych me bli z ich po przed nie go uro cze go do mu, sto -

j% ce go przy le sie w pó# noc nej Fran cji. 

– W $ad nym ra zie! – po wie dzia#. – W przy sz#ym ty go dniu znaj dzie my tu ja kie go! sto la rza. Spójrz, tu bym

wi dzia# du $y stó# z ciem ne go d" bu, a tu taj kre dens na za sta w". 
Edward prze mie rza# po miesz cze nie wiel ki mi kro ka mi. Ra mio na mi wska zy wa# umiej sco wie nie me bli, krze -

se#, sto li ków, lamp i bi be lo tów, któ re mie li za ku pi'. Es tel le, sie dz% ca na pod #o dze po tu rec ku, wo dzi #a za nim

wzro kiem, roz czu lo na i roz ba wio na.

– Za cznij od du $e go #ó$ ka, nie mo $e my wiecz nie spa' na zie mi. 

Uda#, $e go ta uwa ga ura zi #a. 

– Masz ja kie! za rzu ty co do ostat niej no cy? 

– My !l" przede wszyst kim o tych, któ re na dej d% – po wie dzia #a wy cie ra j%c pot z czo #a.

Pod nio s#a si" i rzu ci #a mu uwo dzi ciel skie spoj rze nie. 

– W ta kim ra zie, dro ga $o necz ko, zaj mie my si" #ó$ kiem jak naj szyb ciej! 

Jed nak Edo uard jesz cze nie sko& czy#. 
– Po trzeb ny nam te$ b" dzie du $y piec na drew no, du $y ka flo wy piec, a$ do su fi tu. 

– Edo uar dzie, ty za wsze prze sa dzasz. 

– Wszy scy Po la cy ma j% ta ki piec! – za re ago wa#. 
Po tych s#o wach po wró ci li do pra cy. Cza sem tyl ko rzu ca li okiem na dró$ k", gdzie ich po cie chy do #% czy #y

do gro mad ki dzie ci. 

Z po wo du g#o wy pe# nej pro jek tów i wy si# ku wk#a da ne go w pra c" Edo uard na bra# ru mie& ców. Je go za zwy -

czaj bla de po licz ki zna mio no wa #y ani musz, któ ry uci szy# do pie ro ch#ód zmierz chu.

– A mo $e za gra# by! nam ja k%! me lo di"? – pod su n" #a po ko la cji Es tel le. 

Nie da# si" pro si'. Po pó# go dzi nie mu zy ko wa nia od#o $y# klar net i uro czy !cie za po wie dzia# zgro ma dzo nej

ro dzi nie:

– Ju tro jest nie dzie la. Wy bie rze my si" na wy ciecz k", $e by po zna' na sze no we mia sto. A te raz chod( my spa'. 

W dniu za pla no wa ne go zwie dza nia oko li cy Es tel le ze szcze gól n% tro sk% wy bra #a stro je dzie ci. Po nie wa$ by -

#a to nie dzie la, dzie& wyj !cio wy, wy ci% gn" #a dla Con stan ce su kien k" z bia #e go je dwa biu ozdo bio n% ko ron k%
i do pi na nym sztyw nym ko# nie rzy kiem, na wi dok któ re go dziew czyn ka j"k n" #a: 

– Ma mo, b" dzie mi go r% co, ju$ ra no po ka za #o si" s#o& ce. Ko# nie rzyk b" dzie mi prze szka dza#! 
Roz z#osz czo na ma ru dze niem Es tel le na ci% gn" #a na ni% su kien k" su chym ge stem.

– Nie za po mi naj, có recz ko, $e masz do pie ro sze!' lat! To ja de cy du j", co na le $y za #o $y' na pierw sze wyj -

!cie w tym kra ju! 

Zgro mio na Con stan ce spu !ci #a wzrok na bia #e bu ci ki i a$ do wyj !cia nie po wie dzia #a ani s#o wa.

Kie dy bu ty zo sta #y ju$ wy pa sto wa ne a ubra nia wy g#a dzo ne, by li go to wi. 

Po szli wol no wzd#u$ rz" du ce gla nych do mów. Zda niem Edo uar da za miesz ki wa li je fran cu scy pra cow ni cy

tkal ni. 

Na st"p nie do szli do ni skich, znacz nie skrom niej szych do mów zbu do wa nych z wa pien ne go ka mie nia.

– Co! ta kie go! – rzu ci# przez za ci !ni" te z" by Edo uard. – Za #o $" si", $e tu miesz ka j% pol scy ro bot ni cy z fa -

bry ki. 

Za kl%#: 
– Do dia b#a, dla Fran cu zów na wet ma te ria #y bu dow la ne zo sta #y wy bra ne lep sze! 

Prze szli obok fa bry ki. W od ga #" zie niu dro gi do strze gli ele ganc k% bu dow l" z wie $ycz ka mi w na ro$ ni kach,

a nie co da lej ma syw ny dwu pi" tro wy dom miesz cz% cy kil ka miesz ka&.
Te dwa ce gla ne bu dyn ki nada wa #y za u# ko wi cha rak ter za mo$ ne go osie dla, któ re go nie psu# na wet wi dok

wy so kie go ko mi na przy le ga j% ce go do fa bry ki. 

Przez ten czas nie zbyt za in te re so wa ne ar chi tek tu r% dzie ci od kry #y, $e do la sku jest za le d wie kil ka kro ków. 

Po bie g#y w tam tym kie run ku. S#o& ce po wo li wspi na #o si" po nie bie. 

Dwa stru mie nie roz le wa #y si", two rz%c staw, któ re go cz"!' zo ba czy li z okna po ko ju. Mi" dzy trzci na mi je -

go po wierzch nia od bi ja #a s#o& ce. 

– Ta to, ma mo, chod( cie szyb ko, chod( cie zo ba czy'! 
Pierw szy do #% czy# do nich oj ciec. Es tel le naj pierw pod ka sa #a suk ni" do ko lan, $e by prze brn%' przez wy so -

kie tra wy. 

Dzie ci sta #y pod ja kim! drze wem, twa rze pro mie nio wa #y im du m% z te go od kry cia.

Za po wia da# si" pi"k ny dzie&. 
– Po win ni !my te raz i!' do mia sta – za su ge ro wa #a Es tel le. 

– Nie, nie te raz! Chod( my ra czej nad rze k", nad War t". Naj pierw na le $a #o by za po zna' si" z War t% – opo -

no wa# Edo uard. 

Po chwi li do da#, wy ja !nia j%c: 

– To jej nurt na da je sen su ist nie niu fa bry ki. 

Edo uard za cz%# wy ja !nia' dzie ciom zwi% zek mi" dzy wo d% a funk cjo no wa nia fa bry ki w#ó kien ni czej. 

– Edo uar dzie, prze cie$ oni s% za ma li, $e by to wszyst ko zro zu mie'.
– Zo ba czysz, za wsze co! im zo sta nie w g#o wach. Ale wi dz", $e nie cier pli wisz si", $e by zo ba czy' mia sto...

W ta kim ra zie chod( my tam – po wie dzia#.
Zro bi li w ty# zwrot, $e by do trze' do uli cy Kra kow skiej.

Edo uard twier dzi#, $e za pro wa dzi ich ona do cen trum mia sta. Po chwi li zna le( li si" na du $ym pla cu, gdzie

licz ni kup cy wy sta wia li na sprze da$ p#o dy rol ne i pro duk ty po cho dz% ce z ho dow li zwie rz%t. 
Na prze ciw ko pla cu znaj do wa# si" uro czy ko !ció #ek, w któ re go pro gi nie prze rwa n% fa l% wst" po wa li lu dzie

!ci% ga j% cy na targ. Od pla cu od bie ga #a sze ro ka dro ga. Zda wa #a si" prze dzie la' mia sto, nad któ rym ko #o wa #y
nie zmor do wa ne wro ny. 

– Ta to, czym jest ta bu dow la z dzwon ni c% na gó rze po dru giej stro nie? – za cie ka wi# si" Octa ve. 

Na ko& cu tej nie zmier nie d#u giej uli cy ry so wa# si" pa gó rek zwie& czo ny sub tel nym za ry sem mu rów. 

Edo uard przy j%# po z" na uczy cie la.

– To sank tu arium Ja sna Gó ra, w któ rym znaj du je si" s#yn na na ca #y !wiat iko na Czar nej Ma don ny.

Dla wy wo #a nia efek tu wy po wie dzia# to zda nie, pod kre !la j%c ka$ de ze s#ów. 

Dzie ci prze bieg# dreszcz. Ry
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– Znaj du je my si! w mie "cie "wi! tym dla Po la ków! 

Na st!p nie do da#: 
– Ja sna Gó ra! Za pa mi! taj cie t! na zw! po pol sku. [...]

Wra ca li do ch#od ne go do mu mniej nie cier pli wym kro kiem. 

Po dro dze Edo uard po zdra wia# mi ja nych lu dzi, któ rych jesz cze nie zna li. 

– Po win ni "my za cz$% si! in te gro wa% – po wta rza#. 
Dzie ci zja d#y obiad w po "pie chu, aby jak naj szyb ciej kon ty nu owa% spa cer po oko li cy. Ro dzi ce wy da wa li si!

mniej sk#on ni do wcho dze nia na upa# pa nu j$ cy na ze wn$trz. 

Po po si# ku wszy scy jed nak wy ru szy li w dro g!. [...] 
Tym ra zem Es tel le prze j! #a do wo dze nie. Od ra zu po kie ro wa #a ich kro ka mi w stro n! ko "ció# ka, któ ry mi -

n! li te go ran ka. 

Skle pi ka rze sk#a da li w#a "nie swo je kra my, uwal nia j$c tym sa mym plac od ha #a su. 

Na dru gim ko& cu alei czu wa #o z gó ry nad mia stem sank tu arium, cz! "cio wo ukry te w lek kiej mgie# ce. Te

dwa bu dyn ki wzno si #y si! po prze ciw nych stro nach ar te rii, w do"% du 'ej od le g#o "ci. Wy zna cza #y re li gij ne gra -

ni ce mia sta.

Ko "ció #ek za cie ka wi# ich i ca #a ro dzi na za g#! bi #a si! do je go wn! trza przez przed sio nek.

Ogar n$# ich pa nu j$ cy tam ch#ód i z przy jem no "ci$ usie dli w #aw ce, 'e by si! nim roz ko szo wa%. 
Ja ki" po mruk przy ku# ich uwa g!: to wier ni mo dli li si! 'ar li wie, two rz$c mo no ton ne po szep ty wa nie. 

– Przy po mi na to brz! cze nie pszczó# wo kó# s#o ika z mio dem – mruk n$# Edo uard.

To po rów na nie od bi #o si! po ko "cie le echem, co ga du #a przy p#a ci# so lid nym kuk sa& cem mi! dzy 'e bra. 

– Bez bo' ni ku! – na po mnia #a go Es tel le.

– Ale' do dia ska! Prze cie' oni nie ro zu mie j$ fran cu skie go!

Mil cza# przez chwi l!, a po tem do da#: 
– A do te go mo dl$ si! w to na cji dla ni skie go „la”. 

Prze s#a# 'o nie spoj rze nie pe# ne iro nii. 

– Ja kie' to prze ra( li wie smut ne, to ni skie „la”. 

Kie dy jed nak wy czer pa# te mat mu zycz ny i on da# si! ogar n$% uro ko wi miej sca, w któ rym rz$ dzi# po zba wio -

ny py chy ba rok. 

Moc ny za pach wo sku do da wa# jesz cze jed n$ ludz k$ nu t! do te go wn! trza. 

)wie 'o ze rwa ne bia #e kwia ty #$ czy #y swój aro mat z pa nu j$ cym tu za pa chem czy sto "ci. Po za gor li wo "ci$
mo dli twy wier nych, si #! kul tu wi da% by #o w bie li za dba nych "cian, b#y sku z#o ce&, uro dzie rze(b, ale tak 'e w po -

s#u dze wy ra 'o nej dba #o "ci$ o to miej sce. 

Es tel le znik n! #a na chwi l!, aby po szu ka% na zwy ko "cio #a. 

Za pew ne b! dzie on ich pa ra fi$. 
Wkrót ce wró ci #a na #aw k!. 
– To ko "ció# pod we zwa niem "wi! te go Zyg mun ta – szep n! #a. 

Wy obra zi #a so bie, ja kie wy da rze nia z ich szcz! "li wej przy sz#o "ci mo g#o by mie% w nim miej sce. 

Uj! #a d#o& Edo uar da i "ci sn! #a j$ w swo jej. 

Wy szli z ko "cio #a "wi! te go Zyg mun ta i przez chwi l! roz gl$ da li si! po opu sto sza #ym pla cu tar go wym. Ale -

ja by #a bar dzo d#u ga, ci$ gn! #a si! kil ka ki lo me trów do sa me go pod nó 'a klasz to ru. 

W#a "nie dla te go Edo uard za pro po no wa# prze #o 'e nie wi zy ty u Czar nej Ma don ny na na st!p n$ nie dzie l!. 
Dzie ci po ko na ne przez zm! cze nie i upa# na wet nie ma ru dzi #y z te go po wo du. 

W dro dze po wrot nej g#o w! Edo uar da wy pe# nia #y my "li. Na sz#y go tro ski zwi$ za ne z dniem ju trzej szym. Nie

móg# od da wa% si! w spo ko ju uro ko wi spa ce ru. 

Id$ ca obok nie go Es tel le uk#a da #a w g#o wie li st! rze czy do zro bie nia. 

Ogar n$# ich nie po kój, cho cia' 'ad ne z nich go nie wy ra zi #o. 

S#o& ce za czy na #o oz#a ca% fa sa dy do mów. Drze wa, któ ry mi wy sa dza na by #a ale ja, rzu ca #y d#u gie cie nie, co

jesz cze pod kre "la #o me lan cho lij ny na strój te go wie czo ra. 

– Chy ba si! de ner wu j!! – przy zna# Edo uard.

G#os mu za dr'a# przy tych s#o wach.

[...]

Tej zi my, co nie dzie l!, Edo uard za bie ra# Octa ve i Con stan ce nad staw, gdzie sp! dza li czas a' do za -

cho du s#o& ca.

Dzie ci Cho ine tów cz! sto wspo mi na #y tam to Bo 'e Na ro dze nie i pre zent, któ re go za zdro "ci li im wszy scy ko -

le dzy.

Edo uard ni gdy nie pro te sto wa# prze ciw ko te mu, 'e by tu zin in nych dzie ci do #$ czy# si! do nich.

Con stan ce nie sia da #a od ra zu na sa nie. Po zwa la #a naj pierw na cie szy% si! ni mi bra tu i ko le gom. Wo la #a po -

pa trze%, jak in ni "li zga j$ si! pod opie k$ jej oj ca.

Pew nej nie dzie li nad sta wem zja wi #a si! dziew czyn ka w jej wie ku pa trz$ ca z za in te re so wa niem na sa nie wy -

pe# nio ne dzie% mi.

Dziec ko prze mó wi #o do Con stan ce po pol sku. To Edo uard, któ ry po zna# pod sta wy te go j! zy ka, zro zu mia#,
'e ma #a chcia #a by wsi$"% na sa nie.

Za wo #a# ma #ych Fran cu zów, któ rzy z oci$ ga niem za wró ci li do brze gu.

– Octa ve, daj usi$"% na sa nie swo jej sio strze i tej dziew czyn ce i po ci$ gnij je na "ro dek sta wu.

Octa ve za pro te sto wa#, a wiatr re wol ty na tych miast ogar n$# resz t! ch#op ców w gru pie.

– Dla cze go ja?

– Bo to two je sa nie.

– Na wet jej nie zna my... Prze cie' to Po lka! – po wie dzia# sa mo lub nie.

– Tym bar dziej! – obu rzy# si! oj ciec. – I ru szaj si!!
Dziew czyn ki usia d#y, a Octa ve po ci$ gn$# sa nie na lód.

Po po wro cie z prze ja'd' ki Con stan ce wie dzia #a ju', 'e dziew czyn ka ma na imi! Mag da le na.

Ba rie ra j! zy ko wa, aku rat w tych oko licz no "ciach dzia #a j$ c$ po zy tyw nie, nie po zwo li #a ma #ej Po lce do wie -

dzie% si! o nie wy ba czal nej wzgar dzie Octa ve.

Jed nak go dzi ny, któ re na sta #y po tym zda rze niu, oka za #y si! dla ch#op ca trud ne za spra w$ oj ca.

– To, co zro bi #e", by #o dys kry mi na cj$! Jak mo 'esz gar dzi% dziec kiem po cho dz$ cym z kra ju, któ ry jest na -

sz$ przy bra n$ oj czy zn$?
Octa ve usi #o wa# si! t#u ma czy%.
– Ale ch#op cy z ko lo nii...
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Oj ciec do my !li" si#, co syn za mie rza" po wie dzie$ i uci%" mu w pó" s"o wa.

– To, &e s% Fran cu za mi i, jak nie któ rzy, dzie$ mi lu dzi bo ga tych, nie da je im pra wa oka zy wa$ po gar dy oso -

bom, któ re uwa &a j% za in ne.

Es tel le za cho wa "a mil cze nie. Octa ve przy j%" bu r# z po chy lo n% g"o w%.
Oj ciec za mkn%" si# w po ko ju, trza sn%w szy drzwia mi. Po "o &y" si#, prze &u" swój gniew i za sn%" po ko na ny przez

nad miar emo cji. [...]

Tej zi my Mag da le na sta wia "a si# nad je zio rem ka& dej nie dzie li. Z brze gu wier nie wy pa try wa "a fran cu skiej

grup ki, ma j%c na dzie j# na czas sp# dzo ny z Con stan ce i sa nia mi.

Na sta "y cie plej sze dni i po "o &y "y kres !li zgaw ce. W ci% gu la ta Mag da le na cz# sto przy cho dzi "a ba wi$ si# u Cho -

ine tów. W ten spo sób przy "% czy "a si# do dzie ci z ko lo nii, i chc%c nie chc%c, na uczy "a ich pod staw pol skie go.

– Czas naj wy& szy za cz%$ stu dio wa$ pol ski! – za uwa &y" iro nicz nie Ju les Brett, przy ja ciel Octa ve. Za! ten,

ja ko &e nie prze pusz cza" &ad nej oka zji do za b"y !ni# cia, do da":
– Kie dy! s"y sza "em, jak ro dzi ce wspo mi na li, &e mó wie nie po pol sku jest za bro nio ne.

Ju les nie po zwa la" zdo by$ nad so b% prze wa gi.

– Wiem, wiem. W tym kra ju wy pa da mó wi$ po ro syj sku.

– To wr#cz obo wi%z ko we! Nie cho dzi o to, co wy pa da, g"u piut ki Ju lecz ku!

Octa ve po wtó rzy" z za pa "em jed no z wy ra &e' ro dzi ców:

– To ucie mi# &e nie, cz"o wie ku! Ucie mi# &e nie!

Ju les po rzu ci" po sta w# wszyst ko wie dz% ce go i zwró ci" si# do przy ja cie la z wi#k sz% po ko r%:
– Co to zna czy „ucie mi# &e nie”?

– To zna czy, &e za bra nia si# my !le$ i &y$ tak, jak by si# chcia "o. I za bie ra si# wol no!$, je !li kto! si# sprze ci wia.

Ty mi s"o wa mi dziec ka Octa ve do wiód", &e za cz%" wcho dzi$ w wiek doj rze wa nia. Na gle na sz"o go wra &e -

nie, &e oto po wie dzia" co! wa& ne go.

– W ta kim ra zie zbun tuj my si#... Uczmy si# pol skie go po kry jo mu! – pod su mo wa" Ju les.

– Masz ra cj#! W ko' cu pol ski to j# zyk kra ju, któ ry jest na szym przy bra nym do mem.

To zda nie wy war "o na Ju le sie sil ne wra &e nie. Octa ve !wia do mie nie po wie dzia" mu, &e to okre !le nie tak &e
po cho dzi "o od je go ro dzi ców. Po zwo li" ogar n%$ si# uczu ciu, &e wy po wia da j%c to zda nie jak by w oka mgnie niu

urós". 

Pod ko niec la ta Es tel le spo tka "a na miej skim ryn ku Mag da le n# i Ali cj#, jej mat k#.
Dziew czyn ka po ci% gn# "a ko bie t# w kie run ku Es tel le, a& obie sta n# "y na prze ciw ko niej. Dziec ko pod nio s"o

g"o w#, aby skie ro wa$ do mat ki kil ka s"ów, ca "e za ró &o wio ne z prze j# cia. Es tel le zro zu mia "a, &e w"a !nie j% przed -

sta wia no. 

Mat ka Mag da le ny za re ago wa "a sze ro kim u!mie chem, uka zu j%c licz ne bra ki w uz# bie niu.

Cho cia& po strz# pio ny, jej strój by" bar dzo czy sty i tak do pra so wa ny, &e !wiad czy" o wie lu sta ra niach.

Na sza rej su kien ce z su ro wej ba we" ny za wi% za "a nie ska zi tel nie bia "y far tuch scho dz% cy na do le a& do skra -

ju spód ni cy. Wy kroch ma lo ny cze pek opi na" cia sno jej g"o w#, ale i tak wy my ka "y si# spod nie go skr# co ne pu -

kle ja snych w"o sów oka la j% ce twarz o wy so kich wy sta j% cych ko !ciach po licz ko wych. Gdy Ali cja u!mie cha -

"a si#, po licz ki ukry wa "y zu pe" nie jej oczy, rów nie sza re co su kien ka.

Po mi mo bra ku z# bów, mat ka Mag da le ny wy da "a si# Es tel le ca" kiem "ad na. W du chu roz czu li "a si# nad tym

!nie& no bia "ym czep kiem, któ ry mu sia" by$ przed mio tem nie zwy k"ej tro ski, aby przy ci% ga$ wzrok na sie bie,

a nie na zu &y t% su kien k#. 
Za po mo c% j# zy ka ro syj skie go i ge stów mat ka Mag da le ny po dzi# ko wa "a Es tel le za do pusz cze nie jej cór ki

do za ba wy z ma "y mi Fran cu za mi. Es tel le po ki wa "a g"o w% z ser decz no !ci%, a po chwi li zro zu mia "a, &e ko bie -

ta pro po nu je jej swo je us"u gi: tar "a pi# !cia mi, na !la du j%c gest pra nia.

– S"od ki Je zu, cho dzi jej o pra nie – po my !la "a Es tel le. 

Nie na my !la j%c si# wie le, zgo dzi "a si#. Nie po tra fi "a od mó wi$, cho$ by dla te go, &e Mag da le na pa trzy "a na ni%
b"a gal nie.

Swo im ko !la wym ro syj skim Es tel le usta li "a dzie', w któ rym Ali cja mo g"a przyj!$ do pra nia. 

M"o da ko bie ta uk"o ni "a si# pr#d ko, schwy ci "a r# k# Es tel le i po "o &y "a j% na swo im ser cu.

– Dzi! ku j!! Dzi! ku j!! – za wo "a "a. 

Mag da le na unio s"a roz ja !nio n% twarz, a Es tel le uca "o wa "a j% spon ta nicz nie.

Mat ka i dziec ko od da li "y si# lek kim kro kiem. Ali cja od wró ci "a si# po raz ostat ni.

– Dzi! ku j!! Po nie dzia "ek!
Es tel le zro zu mia "a, &e ko bie ta dzi# ko wa "a jej i po twier dza "a po nie dzia" ko we spo tka nie.

Pa trzy "a za ni mi, a& znik n# "y w t"u mie wy pe" nia j% cym ry nek.

– Mój Bo &e, co po wie Edo uard? Ju& mam pa ni% D% brow sk% ja ko szwacz k#.
Edo uard jed nak nie zro bi" &ad nej uwa gi. Po mys" wy da" mu si# ca" kiem do bry.

W ka& dy po nie dzia "ek Ali cja przy cho dzi "a do Cho ine tów. 

Sta wia "a si# o siód mej ra no i od ra zu przy st# po wa "a do pra cy w sto j% cej przy do mu szo pie za go spo da ro wa -

nej na pral ni#.
Bez ustan ku oka zy wa "a za chwyt tym, &e mo& na ca "e po miesz cze nie prze zna czy$ na pral ni#, co po zwa la "o

za cho wa$ po rz% dek w resz cie do mu.

Es tel le se gre go wa "a pra nie przed jej przyj !ciem, wy ci% ga "a na !ro dek ba lie do pra nia i p"u ka nia, ta r# a tak -

&e szczot ki i my d"o.

Oko "o go dzi ny dzie wi% tej Es tel le w!ciu bia "a czu bek no sa do pral ni i za po mo c% kil ku s"ów po ro syj sku za -

pra sza "a ko bie t# do kuch ni.

Ali cja lu bi "a za pach ka wy wi ta j% cy j% w do mu. Pi j%c chci wie ze swo jej fi li &an ki, wy ra &a "a ubo le wa nie, &e
ro bi ta ki k"o pot.

Wy ci% ga "a z prze mo czo ne go far tu cha wo re czek, zja da "a szyb ko dru gie !nia da nie, ukry wa j%c swój n#dz ny

po si "ek i wra ca "a do pral ni.

Es tel le nie wi dzia "a jej po tem a& do chwi li, gdy pra nie za wi s"o na sznur kach.

Wie czo rem Ali cja wk"a da "a far tu szek do ko szy ka i sz"a po za p"a t#.

Es tel le do!$ szyb ko za uwa &y "a, &e je dy nym po si" kiem Ali cji by" skra wek chle ba, któ ry z po czu cia god no -

!ci ukry wa "a przed wzro kiem in nych.

Sko rzy sta "a wi#c z pre tek stu nad cho dz% cej zi my, &e by da wa$ jej na obiad go r% cej zu py z ka wa" kiem t"u ste -

go mi# sa.

Cz# sto mi mo cho dem wk"a da "a do ko sza, obok zmo czo ne go far tu cha, kil ka ka wa" ków plac ka za wi ni# te go

w czy st% !cie recz k#.
– To dla Mag da le ny – do rzu ca "a pr#d ko, aby nie za wsty dza$ ko bie ty. 

(Le bal des Aïeuls, Edi tions EDI LI VRE APA RIS, 2011) Ry
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HENRYK
SZCZEPA!SKI

Soborowa ustawa o nieomylno!ci papieskiej z 18 lipca
1870 r. poruszy"a duchowie#stwo i wiernych Ko!cio"a
rzymsko-katolickiego w ca"ej Europie. Jego owczarnia
podzieli"a si$ na staro- i nowokatolików. Wielu opu!ci"o
j% dobrowolnie. W"adze ko!cielne stanowczo pot$pia"y
niepos"usznych b%d& wyklucza"y ich ze wspólnoty,
której hierarchowie ustanowili nowe zasady wiary.
Jeden z wykl$tych kap"anów pisa": „wierze mojej, jaka
a' do 18 lipca by"a, wiernym zostaj$, a Biskupi od tej
wiary odpadli, niby to dla utrzymania jedno!ci
Ko!cio"a. Wi$cej jednak ni' jedno!( znaczy prawda.
Nigdy si$ do blu&nierczej nauki o nieomylno!ci
cz"owieka przyznawa( nie b$d$. Pozostaj$ przy wierze
w jakiej ojcowie nasi poumierali.”

Wojna 
o dogmat

Pa we" Ka mi# ski
po s"u gi wa" wte -

dy w$ród cze lad ni ków gmin ne go Rych -
ta lu, za gu bio ne go po $ród "%k i la sów $l% -
sko -wiel ko pol skie go po gra ni cza. Nie
przy cho dzi "o mu na wet do g"o wy, aby
wsz czy na& ja kie kol wiek wy zna nio we se -
ce sje. Jesz cze je sie ni% 1870 r., k% tem po -
miesz ku j%c u wu ja Ja na Ku cha rza w Ka -
to wi cach, nie bez du my i pew ne go
sen ty men tu t"u ma czy" na j' zyk pol ski
„Ma "y ka te chizm ka to lic ki o nie omyl no -
$ci”, bo by" to do ku ment, pra wie w ca -
"o $ci zre da go wa ny przez Piu sa IX,
z któ rym ja ko ka p"an wy gna niec spo tka"
si' oso bi $cie kil ka lat wcze $niej i o któ -
rym po zo sta "y mu mi "e wspo mnie nia.
Zaj mo wa" si' tym tek stem ch't nie i z na -
dzie j%, (e s"u (y do brej spra wie. Emo cjo -
nal nie by" go tów bro ni& no wej za sa dy in -
fal li bi li zmu. 

Mi ja "y trud ne ty go dnie go r% ce go la -
ta 1870. Lu dzie szem ra li prze ciw ul tra -
mon ta nom przy wi% za nym do Ko $cio -
"a pa pie skie go, ksi' (a w za ci szu
ple ba nii, spie ra li si' o do gma ty, Bi -
smarck rós" w po t' g' i bra" w ob ro ty
Na po le ona III. Eu ro pa sta wa "a si' co -
raz bar dziej li be ral na, Ko $ció" rzym sko -
ka to lic ki prze ista cza" si' w sa mo w"ad -
cz% mo nar chi' ab so lut n%, a smut ni
m'( czy) ni w su tan nach, na swe go ko -
le g' Paw "a spo gl% da li wil kiem. Nie ufa -
li mu bo by" zbyt $wia to wy; kie dy$ pra -
co wa" w Rzy mie i Pa ry (u, by" u pa pie (a
a do te go wal czy" w pol skim po wsta niu
na ro do wym. W je go (y ciu zbli (a "a si'
chwi la ko lej ne go prze si le nia. Dr' czy -
"o go trud ne py ta nie o swo j% w"a sn% to( -
sa mo$& na ro do w%. Czy on, przez tak
wie le lat wier ny naj wznio $lej szym ide -
a"om pol skie go pa trio ty zmu, móg" by&
lo jal nym oby wa te lem wro gie go Po la -

kom pa# stwa? A co z ka p"a# stwem? Po -
wi nien s"u (y& Bo gu czy bi sku pim za -
rz% dze niom? Od kil ku lat nie znaj do wa"
sa tys fak cjo nu j% ce go za j' cia i swe go
miej sca na zie mi. 

J% dro ciem no !ci

$l% skiej die ce zji hu cza "o ju( jak
w ulu. Pod ko niec stycz nia 1870 r.

tu tej si ka to li cy wy st% pi li z pe ty cj% prze -
s"a n% do Mo na chium, tak jak ca "a Ba wa -
ria ucho dz% ce go za osto j' nie miec kie go
ka to li cy zmu. Na ad res Igna ce go Döllin -
ge ra, pro fe so ra tam tej sze go uni wer sy te -
tu, uzna ne go ka to lic kie go teo lo ga, 
g"ów ne go prze ciw ni ka do gma tu o nie -
omyl no $ci pa pie (a, skie ro wa no list zna -
nych i sza no wa nych na ukow ców Uni wer -
sy te tu Wro c"aw skie go po pie ra j% cych
je go ar gu men ta cj' prze ciw pod nie sie niu
spor nej te zy do ran gi praw dy ob ja wio nej.
W$ród pod pi sa nych an ty dog ma ty ków
zna le) li si' mi' dzy in ny mi pro fe so ro wie:
fi lo zof Pe ter J. Elve nich, zna ny fi lo log po -
lo ni sta W"a dy s"aw Neh ring oraz hi sto ryk
i geo graf Jo sef A. Kut zen. W lu tym
i mar cu 1870 r. na te re nie die ce zji zbie -
ra no pod pi sy pod po stu la ta mi prze ciw no -
wo ka to li cy zmo wi. 

Je sie ni% 1870 r. trzech pro fe so rów
Uni wer sy te tu Wro c"aw skie go: Jo hann
B. Ba it zer, Teo dor H. We ber oraz Jo -
seph H. Re in kens – wzi' "o udzia"
w kon fe ren cji prze ciw ni ków do gma tu
w No rym ber dze. Na *l% sku jej echem
by "y wy st% pie nia an ty so bo ro we. Ge ne -
ral ny wi ka riat we Wro c"a wiu w li $cie
do bi sku pa Förste ra stwier dza", (e
wsku tek no rym ber skich dys put „po -
wsta "o wiel kie wzbu rze nie”. Wier ni
pi sa li wprost do wro c"aw skiej ku rii. Dy -

rek cja ka to lic kie go gim na zjum we
Wro c"a wiu og"o si "a pro test prze ciw
po sta no wie niom so bo ru, ko mu ni ku -
j%c, (e pod pi sa ni na uczy cie le wy st' pu -
j% z Ko $cio "a. Po dob nie za re ago wa "a 
dy rek cja gim na zjum w By to miu, wy li -
cza j% ca po wo dy opo wie dze nia si' swo -
ich pe da go gów prze ciw do gma to wi.
Ku ria wro c"aw ska do ma ga "a si' usu ni' -
cia ze sta no wisk tych pro fe so rów wy -
dzia "u teo lo gii ka to lic kiej Uni wer sy te -
tu Wro c"aw skie go oraz tych na uczy cie li
ka to lic kich gim na zjów, któ rzy trwa li
przy sta ro ka to li cy zmie. By" to je den
z bi tew nych fron tów kul tur kamp fu,
dzi siaj mniej zna ny, ale wów czas rów -
nie new ral gicz ny jak zma ga nia Ko $cio -
"a z li be ra "a mi sku pia j% cy mi si'
pod sztan da ra mi Bi smarc ka. 

Na pru skim *l% sku, jed nym z bar dziej
zna nych pol skich ka p"a nów nie ak -
cep tu j% cych do gma tu i w kon se kwen -
cji wy klu czo nych z Ko $cio "a Rzym skie -
go by" ks. Jan Dzier (on, s"yn ny
pszcze larz, d"u go let ni pro boszcz w Kar -
"o wi cach w po wie cie brze skim na
Opolsz czy) nie. On tak (e pu blicz nie
skry ty ko wa" za sa d' nie omyl no $ci pa pie -
(a uchwa lo n% w 1870 r. Na "a mach li -
be ra li zu j% cej „Schle si sche Ze itung”
stwier dza" m.in.: „Nie ma chy ba wi'k -
sze go grze chu jak przy pi sy wa& bo skie
w"a $ci wo $ci ko mu$, kto jest zwy k"ym
$mier tel ni kiem, a ten ab surd jest fa na -
tycz nie po pie ra ny przez przed sta wi cie -
li Ko $cio "a. Chcia "em wy kszta" co nej
i my $l% cej spo "ecz no $ci ka to lic kiej da&
do wód, (e nie wszy scy du chow ni ka to -
lic cy po stra da li ro zum, (e nie wszy scy
sta li si' bez wol ny mi na rz' dzia mi w r' -
ku jed nej, za $le pio nej, fa na tycz nej 
par tii”. 

Na ro dzi ny „Praw dy”

ew ne go wrze $nio we go po po "u -
dnia 1870 ro ku, ks. Ka mi# ski, te -

go dnia w gar ni tu rze i ko lo rat ce, a nie
w su tan nie, wszed" na scho dy jed nej
z ka to wic kich ka mie nic i dys kret nie za -
pu ka" do drzwi miesz ka nia, w któ rym je -
go przy by cia ocze ki wa li dwaj m'( -
czy) ni. Pa no wie sp' dzi li tu taj kil ka
kwa dran sów roz ma wia j%c o naj now -
szych wy da rze niach na are nie po li -
tycz nej Kró le stwa Pru skie go, o so bo rze
wa ty ka# skim za ko# czo nym przed dwo -
ma mie si% ca mi i o sy tu acji spo "ecz nej
w Ka to wi cach. Ich uwa g' zwró ci "a
gru pa ka to wi czan po cho dze nia pol -
skie go, trud ni% ca si' pra c% na ro li
i w oko licz nych fa bry kach. Wszy scy
trzej by li zda nia, (e z ty mi lud) mi nie
jest "a two po ro zu mie& si' w spra wach
mo der ni za cji i uno wo cze $nie nia mia sta,
(e s% nie uf ni i oba wia j% si' Niem ców.
Na wet w ko $cie le Naj $wi't szej Ma rii
Pan ny nie czu j% si' do brze, bo pro boszcz
Schmidt nie po s"u gu je si' ich mo w%.
Pod ad re sem ks. Ka mi# skie go pa d"o kil -
ka kom ple men tów. Za uwa (o no, (e pi'k -
nie wy s"a wia si' w j' zy ku pol skim,

Ks.
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a ksi! "a w ca #ej die ce zji
po ci chu za zdrosz cz$ mu
umie j!t no %ci wy g#a sza nia
wzru sza j$ cych i po ry wa j$ -
cych ka za&. Kto% mi mo cho -
dem, mó wi$c ni by sam
do sie bie, na po mkn$#, "e ks.
Pa we#, au tor wie lu pu bli ka cji,
móg# by re da go wa' ga ze t!
ad re so wa n$ do pol skich ka -
to li ków na (l$ sku. 

O tym wy da rze niu do wia -
du je my si! ze wspo mnie& ks.
Ka mi& skie go. Jed nak ani on,
ani hi sto ria d#u go jesz cze nie
ujaw nia #a, kim by li je go dwaj
roz mów cy. Tym cza sem to
z po zo ru ma #o zna cz$ ce spo -
tka nie mia #o prze #o mo we zna -
cze nie dla dal szych lo sów
ks. Ka mi& skie go. 

Jesz cze tam tej je sie ni roz -
po cz! #y si! przy go to wa nia
do wy da nia pierw sze go nu -
me ru cza so pi sma re li gij ne -
go o wy mow nym ty tu le:
„Praw da. Pi smo po %wi! co ne
re li gii i na uce”. Pó) niej pod -
ty tu# zmie ni si! na: „Ty go -
dnik Kul tu ry Hi sto rycz nej
dla O%wia ty Lu du”. Przez
naj bli" sze mie si$ ce i ko lej -
ne 5 lat ks. Ka mi& ski b! dzie
bez resz ty od da ny swo jej
ga ze cie i po ch#o ni! ty jej re -
da go wa niem. 

Pi smo i je go czy tel ni cy

ierw szy nu mer „Praw dy” uka za#
si! w Ka to wi cach, w stycz -

niu 1871 r. Ani ten, ani ko lej ne nie za -
wie ra #y tre %ci, któ re mo g#y by za nie po -
ko i' du cho wie& stwo rzym sko ka to lic kie
i sprzy mie rzo ne z nim gro no dzien ni ka -
rzy. Wy cho dz$ cy w ka" dy pi$ tek ty go -
dnik, ob ja %nia# na uki Je zu sa Chry stu sa,
za ch! ca# do chrze %ci ja& skiej po bo" no -
%ci, na po mi na# grzesz ni ków i wspó# czu#
do li ubo gich. W tym cza sie ks. Ka mi& -
ski nie wy po wia da# si! prze ciw zwo len -
ni kom do gma tu o nie omyl no %ci pa pie -
skiej. Na mar gi ne sie pod szczy py wa#
ma so ne ri!, któ ra – ja ko eli tar ne za ple -
cze w#a dzy ce sar skiej – w Ka to wi cach
i in nych wi!k szych mia stach (l$ ska
prze "y wa #a okres pro spe ri ty, i w grun -
cie rze czy za nic so bie mia #a nie przy ja -
zne po hu ki wa nia "ur na li stów. 

Pierw sze kry tycz ne uwa gi pod ad re -
sem no wo ka to lic kie go du cho wie& stwa
i Ko %cio #a „Praw da” za cz! #a pu bli ko -
wa' na przed wio %niu 1871 r. Wy po wie -
dzi ks. Ka mi& skie go wzbu dza #y "y we
za in te re so wa nie (l$ za ków. Je go ga -
ze ta by #a czy ta na i w! dro wa #a od do mu
do do mu. By #a je dy nym or ga nem pra -
so wym sta ro ka to li ków na (l$ sku.
W Ka to wi cach na spo tka nia Kó# ka
„Praw dy” sku pia j$ ce go czy tel ni ków
i przy ja ció# cza so pi sma, z jed nej tyl ko
hu ty „Mar ta” re gu lar nie przy cho dzi -

#o 40 ro bot ni ków. Kó# ko „Praw dy”
by #o sto wa rzy sze niem przy ja ció# o zbli -
"o nych po gl$ dach. Atrak cyj ny – po cz$t -
ko wo wy #$cz nie pol sko j! zycz ny ty -
go dnik, sto sow nie do zmie nia j$ ce go si!
kr! gu czy tel ni ków zo sta# prze pro fi lo -
wa ny na pi smo bi lin gwal ne. W schy# -
ko wym okre sie uka zy wa #o si! w na k#a -
dzie 1000 eg zem pla rzy, z prze rwa mi
wy cho dzi #o do ko& ca 1877 r.; osta tecz -
nie ja ko „Wahr he it -Praw da”. 

Wie lo let nim se kre ta rzem re dak cji ty -
go dni ka „Praw da” by# Ber nard Col -
bert, z za wo du bu chal ter, zna ny tak "e
z te go, "e wspól nie z dr. Geo r giem
Hof f man nem, dy rek to rem ka to wic kie -
go gim na zjum, w 1894 r. na pi sa# „Ge -
schich te der Stadt Kat to witz” („Hi sto ri!
mia sta Ka to wi ce”). 

Sta ro ka to lic ka ga ze ta by #a dru ko wa -
na – naj pierw przez ne sto ra pol skie go
dru kar stwa na (l$ sku – To ma sza No wac -
kie go w Mi ko #o wie, po tem (od 27 nu -
me ru) przez Got fry da Si win n! w Ka to -
wi cach a na st!p nie przez Erd ma na
Ra abe w Opo lu. Po cz$t ko wo li czy #a 8
stron z jed no ko lum no wym, wy #$cz nie
po pol sku za pi sa nym tek stem uzu pe# nio -
nym ry ci n$ ano ni mo we go au to ra. Prócz
li te rac ko zna ko mi tych ho mi lii pió ra ks.
Ka mi& skie go pre zen to wa #a ory gi nal ny
ko men tarz w for mie dia lo gu dwu (l$ za -
ków – Wojt ka i Jac ka – roz ma wia j$ cych
swo j$ gwa r$. Nie bra ko wa #o im po czu -
cia hu mo ru. 

W pó) niej szych la tach „Praw da” nie
mia #a ju" ilu stra cji. Skur czy #a si! do czte -
rech dwusz pal to wych stron, wy pe# nio -

nych mniej sz$ czcion k$.
W ru bry ce „Ak tu al no %ci” od -
no to wy wa #a wa" niej sze wy -
da rze nia z "y cia (l$ ska, 
Po la ków i %wia ta a w tak
zwa nych „in ze ra tach” za -
miesz cza #a drob ne og#o sze -
nia. Jej wy daw c$ i re dak to -
rem od po wie dzial nym by#
ks. Pa we# Ka mi& ski. 

Mo" na j$ by #o do sta' w re -
no mo wa nej ksi! gar ni Mak sa
Gier tha, któ ry w za rz$ dzie
gmi ny sta ro ka to lic kiej pe# -
ni# funk cj! prze wod ni cz$ ce -
go. Mie %ci #a si! przy ka to wic -
kim Ryn ku a wcho dzi #o si!
do niej od Grund man n stras -
se 2 (obec nie: 3 Ma ja).
Pod ko niec XIX wie ku po pu -
lar na wi try na ksi! gar ska i Za -
k#a dy Li to gra ficz ne prze nio -
s#y si! na Frie drich stras se 3
(obec nie: War szaw ska 5).
„Praw d!” ofe ro wa #a rów nie"
ksi! gar nia „Gierth & Wer ner”
znaj du j$ ca si! w dzi% nie ist -
nie j$ cej na ro" nej ka mie ni cy
u zbie gu Te ich stras se (obec -
nie: Sta wo wa) i Grund man n -
stras se 30. 

Przez po nad 100 lat wy gl$ -
da #o na to, "e pra wie wszyst -
kie nu me ry ty go dni ka ks.
Ka mi& skie go za wie ru szy #y

si! w ni szach hi sto rii, al bo te" prze pa -
d#y bez pow rot nie – ofi cjal ne bi blio gra -
fie nic o nich nie mó wi #y. Tym cza sem
dzi! ki kwe ren dom Ju sty ny *u rek, stu -
dent ki Uni wer sy te tu (l$ skie go zbie ra j$ -
cej ma te ria #y do pra cy ma gi ster skiej,
uda #o si! od na le)' oko #o 50 za po mnia -
nych nu me rów „Praw dy” – nie mal kom -
plet ny rocz nik 1871. Po cho dzi #y z „Bi -
blio te ki Wa len te go Fia# ka”, s#yn ne go
ko lek cjo ne ra, dru ka rza i ksi! ga rza
z Che#m na nad Wi s#$. Przy pró szo ne ku -
rzem spo czy wa #y na pó# kach Ksi$" ni cy
Ko per ni ka& skiej w To ru niu. 

A" do ro ku 2010 przy pusz cza no, "e
do na szych cza sów do cho wa# si! za le -
d wie je den eg zem plarz „Praw dy” – z nu -
me rem „1”, z dnia 2 stycz nia in au gu ru -
j$ cy rok 1874. Je go wier n$ fo to ko pi!
mo" na ogl$ da' na in ter ne to wych stro -
nach %l$ skiej Bi blio te ki Cy fro wej. Ory -
gi na# znaj du je si! w zbio rach bi blio te -
ki Uni wer sy te tu Ja giel lo& skie go.

Schi zma

stycz niu 1871 r. zo sta #em mia no -
wa ny przez bi sku pa or dy na riu sza

Förste ra na sta no wi sko jed ne go z ksi! -
"y pra cu j$ cych przy ka te drze wro c#aw -
skiej, ale zre zy gno wa #em ze wzgl! du
na ró" ni ce w wy zna wa nej wie rze.” – tak
o tym in for mo wa# ks. Ka mi& ski w "y cio -
ry sie w#a sno r!cz nie na pi sa nym 11 grud -
nia 1873 r. i ad re so wa nym do swe go no -
we go zwierzch ni ka, sta ro ka to lic kie go
bi sku pa Re in ken sa. 

Ks. Pa we! Ka mi" ski pro boszcz pa ra fii sta ro ka to lic kiej w Ka to wi cach. 
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W mar cu 1871 r. gru pa
osób z Kó! ka „Praw dy”, za ku -
pi !a nie u"y wa ny ju" daw ny
ka to wic ki ko #ció !ek Nie po ka -
la ne go Po cz$ cia Naj #wi$t -
szej Ma rii Pan ny znaj du j% cy
si$ przy ów cze snym trak cie
z Ka to wic do Za !$ "a. Wy da -
rze nie wzbu dzi !o pa ni k$
w#ród do stoj ni ków ko #ciel -
nych i sta !o si$ przed mio tem
licz nych pro ce sów s% do wych,
któ re do wio d!y, "e za war ta
trans ak cja by !a nie ca! kiem le -
gal na. Za nim jed nak za pa -
d!y pra wo moc ne wy ro ki ks.
Ka mi& ski i je go zwo len ni cy
zd% "y li zna le'( opar cie w#ród
wp!y wo wych oso bi sto #ci Ka -
to wic, wes prze( si$ o sto -
sow ne pa ra gra fy bi smarc -
kow skie go pra wo daw stwa
i za pew ni( so bie po cze sne
miej sce w ro sn% cym w si !$ ru -
chu an ty dog ma tycz nym. 

W kwiet niu 1871 r., bi -
skup Förster ob !o "y! ks. Ka -
mi& skie go su spen s%. To by !a
na ga na „za ten den cje sta ro ka -
to lic kie”. Gdy uka ra ny nie po -
kor nie od po wie dzia! li stem
otwar tym, ksi% "$ Ko #cio !a
wy klu czy! krn%br ne go ka -
p!a na ze swo jej owczar ni na -
k!a da j%c na nie go eks ko mu -
ni k$. Jed no cze #nie po li cja
za plom bo wa !a i za mkn$ !a
sta ry pa ra fial ny ko #ció !ek. Wte dy ks.
Ka mi& ski wy sto so wa! pe ty cj$ do kan -
ce la rii Rze szy pod pi sa n% przez 400
osób – g!ów nie czy tel ni ków „Praw dy”
i jej sym pa ty ków. W ich imie niu "% da!
wy da nia za se kwe stro wa nej nie ru cho mo -
#ci. Gdy spra wa za cz$ !a si$ prze wle ka(,
w ko lej nej ape la cji do Ber li na da to wa -
nej na 14 lip ca te go ro ku, zde kla ro wa!
si$ ju" ja ko zwo len nik ru chu sta ro ka to -
lic kie go. Ka to wic ki ma gi strat po le ci!
otwo rzy( bra my #wi% ty ni, a Ka mi& ski
od pra wi! w niej pierw sze na te re nie Prus
na bo "e& stwo sta ro ka to lic kie wy g!a sza -
j%c ka za nie po pol sku i po nie miec ku.
Dzia !o si$ to dnia 23 lip ca 1871 r.
Schi zma w !o nie rzym sko ka to lic kie go
Ko #cio !a na Gór nym )l% sku sta !a si$
fak tem do ko na nym. 

Dys kret ny me ce nat

y go dnik „Praw da” uka zy wa! si$
w na k!a dzie 2500 eg zem pla rzy.

Cz$#(, ja ko pre zen ty tra fia !a do naj ubo" -
szych. Z sa mych abo na men tów trud no by -
!o za pew ni( trwa !y byt ga ze cie. O po zy -
ska nie do dat ko we go fun du szu na druk
i upo wszech nie nie ks. Ka mi& ski za bie ga!
rów nie" u w!adz pa& stwo wych w Ber li nie. 

Nie ba wem, for mal ny mi spon so ra -
mi – nie eks po no wa ny mi jed nak w wi nie -
cie pi sma czy cho( by w re dak cyj nej stop -
ce – sta li si$ ko lej no: hr. Edward von
Be thu sy -Huc, po sia dacz ziem ski z B% ko -

wa pod Klucz bor kiem, zwo len nik Bi -
smarc ka, po se! do par la men tu Rze szy, za -
!o "y ciel – wte dy jesz cze bar dzo wp!y wo -
wej – Deut sche Re ichs Par tei, a po nim
eks pu! kow nik ar mii pru skiej Hu bert Tie -
le -Winc kler, pro to pla sta s!yn ne go ro du ary -
sto kra tów w$ gla i "e la za. Se kre ty te go me -
ce na tu ujaw nia ar chi wal ny do ku ment
da to wa ny na dzie& 2 czerw ca 1872 r. 

Do 1873 r. – nad zór me ry to rycz ny
nad ty go dni kiem, z ra mie nia w!adz
pa& stwo wych spra wo wa! uro dzo ny
w Gnie' nie Ja kub Ca ro, pro fe sor hi sto -
rii Uni wer sy te tu Wro c!aw skie go. W lip -
cu te go ro ku od mó wi! dal szej wspó! pra -
cy z Ka mi& skim i wnio sko wa! cof ni$ cie
przy zna wa nych sub wen cji. Pu bli ka cje
za miesz cza ne na !a mach re cen zo wa -
ne go cza so pi sma oce nia! ja ko wy star cza -
j% co an ty kle ry kal ne, ale zbyt ma !o pro -
rz% do we i nie do#( pro nie miec kie. 

Ks. Ka mi& ski re ali zo wa! swój pro gram
wal ki z nie go dzi wo #ci% no wo ka to lic kie -
go kle ru, krze wi! wia r$ w du chu przed -
so bo ro wym a jed no cze #nie po oj cow sku
dba! o to aby je go pa ra fia nie mo gli mo -
dli( si$ i mó wi( w swo im oj czy stym j$ -
zy ku. Nie by! do#( pa& stwo wo twór czy
i pro ce sar ski a co naj wa" niej sze je go cza -
so pi smo nie sprzy ja !o po pu la ry za cji
i utrwa la niu kul tu ry nie miec kiej. Z ca !%
bez wzgl$d no #ci% wy tkn%! mu to wspo -
mnia ny wy "ej cen zor. Pi sze o tym do sko -
na !y znaw ca pra sy #l% skiej Jo achim
Glensk stwier dza j%c, "e ów cze sne w!a -
dze wspie ra j%c „Praw d$”, mia !y na dzie -

j$: „roz bi( ni% zwar ty ruch
cen tro wy na Gór nym )l% sku.
By !a to jed nak ko lej na ilu zja
w!adz. Ka mi& ski, za go rza !y
zwo len nik od bu do wy pa& -
stwo wo #ci pol skiej, zaj mo -
wa! si$ w „Praw dzie” pra wie
wy !%cz nie sze rze niem idei
sta roka to li cy zmu”. 

Na ostrzu no !a

o wo rocz ne wy da nie
„Praw dy” z 1874 r. jest

zna mien ne dla okre su jaw nej
woj ny ja ka wy bu ch!a po mi$ -
dzy du cho wie& stwem no wo -
ka to lic kim a wspól no t% ks.
Ka mi& skie go. W tre #ci i w to -
nie jest zde cy do wa nie ró" ne
od te go co pu bli ko wa no 3 la -
ta wcze #niej. 

Znaj du je my w nim dwa
tek sty. Pierw szy, to list pa ster -
ski bi sku pa Jó ze fa Re in ken -
sa, me tro po li ty sta ro ka to lic -
kiej die ce zji z Bonn, któ re mu
pod le ga !a pa ra fia w Ka to wi -
cach. Daw ny ku ria li sta pa !a -
cu bi sku pie go we Wro c!a -
wiu, kry tycz nej oce nie
pod da je do ko na nia Piu -
sa IX i usto sun ko wu je si$
do nie któ rych twier dze& teo -
lo gów Ko #cio !a wa ty ka& skie -
go. Au to rem dru gie go, utrzy -

ma ne go w sar ka stycz nym to nie, jest ks.
Ka mi& ski. Swój ko men tarz kie ru je
do kil ku du chow nych rzym sko ka to lic -
kich i opa tru je go wy mow nym ty tu !em
„Za we zwa nie do by !ych mo ich wspó! -
ka p!a nów ko le gów”. 

Nie za tar te pi"t no

zia !al no#( wy daw ni cza ks. Ka mi& -
skie go nie mal od sa me go po cz%t -

ku prócz przy ja ció! mia !a przy si$ g!ych
wro gów. Jesz cze w 1912 r. spo tka !a si$
z po t$ pie niem za cne go ks. Ja na Ku de -
ry, pierw sze go hi sto ry ka pol skie go
dzien ni kar stwa na )l% sku, któ ry nie "y -
j% ce go ju" ko le g$ po pió rze, na zwa! „ka -
mo ran tem”, „nie spo koj nym du chem
i wi chrzy cie lem”, do da j%c przy tym:
„Gdy po og!o sze niu do gma tu o nie omyl -
no #ci Pa pie "a z ko& cem ro ku 1870
w Niem czech stwa rza !a si$ pod prze -
wod nic twem pro fe so rów gim na zy al -
nych i in spek to rów szkol nych sek ta tak
zwa nych „sta rych ka to li ków”, wte dy te"
u nas na Gór nym )l% sku zna laz! si$ od -
st$p ca i zdraj ca ks. Pa we! Ka mi& ski, któ -
ry po mi$ dzy pol ski mi ka to li ka mi ow%
sek t$ krze wi( po sta no wi!.”

Sfor mu !o wa ne wte dy ar bi tral ne okre -
#le nia tra fi !y do wie lu opra co wa& i ja ko
ste reo ty po we ety kie ty prze trwa !y do na -
szych cza sów. 

!

„Praw da”, 1871 nr 2, stro na ty tu !o wa.
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Z MA RIU SZEM WIL KIEM roz ma wia WI TOLD TU RANT

Od „Kon spi ry” 

do Wysp So !o wiec kich
Ma riusz Wilk, au tor s!yn nej „Wo !o ki”,

no mi no wa nej do "l# skie go Waw rzy nu Li -

te rac kie go (2006), oraz te tra lo gii „Dzien -

nik Pó! noc ny”, $e by wy mie ni% tyl ko naj -

wy bit niej sze utwo ry, spo ty ka! si& ostat nio

ze swo imi 'l# ski mi czy tel ni ka mi i mó wi!
o swo jej me to dzie twór czej, $y ciu na pust -

ko wiu, fa scy na cjach wy mie ra j# cy mi kul -

tu ra mi na da le kiej Pó! no cy oraz o swo ich

pla nach pi sar skich. Pod czas jed ne go z ta -

kich spo tka(, ze stu den ta mi i pra cow ni ka -

mi Wy dzia !u Fi lo lo gii Uni wer sy te tu "l# -
skie go, po pro si !em pi sa rza o chwi l&
roz mo wy.

– Ha s!em prze wod nim te go spo tka nia

by !o po j" cie „geo po li ty ki”. Co si" za tym

ha s!em kry je?

– Jest to po j& cie stwo rzo ne przez pi sa -

rza Ken ne tha Whi te’a, Szko ta, któ ry miesz -

ka od wie lu lat na pó! no cy Fran cji. Ter min

ten sta! si& bar dzo mod ny. Mo ja in ter pre -

ta cja te go ter mi nu jest ta ka, i$ jest to pró -

ba oswo je nia prze strze ni s!o wa mi, po to,

$e by si& w niej roz prze strze ni% sa me mu. Je -

stem wdzi&cz ny lo so wi, $e ze tkn#! mnie

z Whi tem, bo roz mo wy z nim u'wia do mi -

!y mi teo re tycz nie to, co ja ro bi !em prak -

tycz nie od wie lu lat.

– Ja ka by !a dro ga, któ ra za wio d!a au -

to ra le gen dar nej ju# „Kon spi ry” na Wy -

spy So !o wiec kie?

– To d!u ga hi sto ria, któ ra w wiel kim

skró cie wy gl# da mniej wi& cej tak: wy je -

cha !em z Pol ski w 1989 ro ku. Naj pierw to

by! Ber lin Za chod ni, po tem Sta ny Zjed -

no czo ne, Mo skwa i pucz, ró$ ne miej sca

w Ro sji, w ko( cu woj na w Ab cha zji. Prze -

$y cia wo jen ne u'wia do mi !y mi, $e nie

chc& by% ju$ dzien ni ka rzem, a zw!asz cza

ko re spon den tem wo jen nym. Wy je cha -

!em wte dy na So !ow ki, gdzie zna laz!
mnie re dak tor Je rzy Gie droi%, przy pad -

kiem lub nie, i za pro po no wa! mi wspó! -
pra c&. I tak, jak na pla $y w Su chu mi umar!
Ma riusz Wilk ko re spon dent wo jen ny, tak

na So !ow kach na ro dzi! si& Ma riusz Wilk

pi sarz.

– Do my $lam si", #e ten po ród nie by!
bez bo le sny. Tam prze cie# wszyst ko jest

in ne; #y cie jest in ne.

– Uwa $am, $e w $y ciu nie ma przy pad -

ków. Na mó wio no mnie na wy jazd na So -

!ow ki, po nie wa$ szu ka !em miej sca, w któ -

rym móg! bym po zby% si& wo jen nej trau my.

To, co zo ba czy !em za chwy ci !o mnie. By -

!o tak pi&k nie, $e nie chcia !em ju$ wra ca%
i sta tek od p!y n#! beze mnie. Oj ciec Ger -

man, so !o wiec ki sta rzec, któ re go spo tka -

!em w jed nym z tam tej szych mo na sty rów,

po wie dzia! mi: – Mar, za trzy maj si&, a zo -

ba czysz, $e da lej doj dziesz. Po zo sta nie

na So !ow kach to by! ta ki ro dzaj i po stu,

i mo dli twy, i spo wie dzi z ca !e go $y cia.

U'wia do mi !em so bie, $e id& nie t# dro g#;
$e ca !e mo je $y cie, do Ab cha zji, by !o nie

t# dro g#. Za szyb ko tak $e sze d!em. Mo$ -
na ca !e $y cie biec i ude rzy% o gro bo w# de -

sk&. Na to miast ten mo ment, w któ rym si&
za trzy ma !em, spo wo do wa!, $e w pi&% lat

pó) niej tra fi !em na !a my „Kul tu ry”.

– Co by !o po ci% ga j% ce go w tym no wym

#y ciu, a do cze go trud no by !o si" przy -

zwy cza i&?
– W!a 'ci wie to nie by !o w tym nic

uci#$ li we go. Na przy k!ad mnie nie po trze -

ba fit nes su, bo wy star czy prze r# ba% co -

dzien nie prze r& bel, $e by t& fi zycz n# si !&
mie%. Dla ko go', kto wo li mie% cie p!# wo -

d& z kra nu, to mo $e by% uci#$ li we. Na to -

miast wiel kim plu sem jest brak te go, co ja

na zy wam sy fi li za cj#, te go na t!o ku re klam,

po go ni za ka s#, wy go da mi, te go wszyst kie -

go, co nas ota cza w wiel kich mia stach, tak -

$e ro syj skich. A tam jest ci sza i sku pie nie.

Tam jest pust ka.

– Pó! noc jest dla pa na ro dza jem ab so -

lu tu; tak od bie ram pa na pi sar stwo.

– Mo $e ina czej. Nie sa ma Pó! noc jest ro -

dza jem ab so lu tu, ale ona zbli $a do ab so -

lu tu. Dzi& ki To ma szo wi Mer to no wi nie

u$y wam s!o wa ab so lut ani Bóg. U$y -

wam s!o wa Rze czy wi sto'%. Tam tej rze czy -

wi sto 'ci nic nie prze s!a nia, ani re kla my, ani

ha !as. Tu t& Rze czy wi sto'% wi dz& prze s!o -

ni& t# przez rze czy wi sto'%, czy li co' stwo -

rzo ne go przez nas. Tam nic nie za k!ó ca

szu mu wo dy, szu mu to po li, 'pie wu pta ków,

te go co praw dzi we. Nie my stwo rzy li 'my

Rze czy wi sto'%. 
– Nie któ rzy kry ty cy za rzu ca j% pa nu

mo #e nie ty le ru so fi li", ile ru scze nie j" -
zy ka pol skie go, nad u#y wa nie ru sy cy -

zmów.

– Ja ju$ na ró$ ne spo so by na ten za rzut

od po wia da !em. Wy gl# da to tak, $e od pew -

ne go cza su pi sz& w!a 'ci wie dla mo jej cór -

ki, któ ra jest pó! Po lk#, pó! Ro sjan k#. Pi -

sz& wi&c tak, jak uwa $am za sto sow ne,

a ko mu si& nie po do ba, niech nie czy ta. Do -

ty czy to zw!asz cza ostat niej ksi#$ ki, „Dom

w!ó cz& gi”, a tak $e tej, któ ra w!a 'nie po -

wsta je i zmie nia te tra lo gi& „Dzien nik Pó! -
no cy” w pi& ciok si#g. To jest tak $e ksi#$ -
ka o cór ce i dla cór ki, ta kie pod su mo wa nie

te go cy klu. Co b& dzie da lej, nie wiem jesz -

cze. Za pew ne b& dzie to w dal szym ci# gu

w!ó cz& ga, ale by% mo $e w!ó cz& ga w cza -

sie. Chce po ka za% cór ce tro ch& swo jej

bio gra fii, któ rej ina czej by nie po zna !a. Je -

stem pó) nym oj cem i mu sz& si& spie szy%,
$e by po ka za% jej dziad ków, pra dziad ków,

Lwów, któ ry jest mia stem mo je go oj ca,

Wro c!aw, któ ry jest mo im mia stem, Ty niec

pod Kra ko wem, któ ry dla mnie jest wa$ -
ny, tak $e Kra ków oraz mo ich przy ja ció!.

W tej ksi#$ ce zwra cam si& do kon kret -

ne go czy tel ni ka, któ ry prze czy ta j# za lat

dwa dzie 'cia pa r&, z g!& bo kim, mam na dzie -

j& zro zu mie niem. To jest tak, jak bym

wrzu ca! bu tel k& do mo rza, w na dziei, $e
kto' j# od naj dzie.

– Miesz ka pan na dal w Ro sji. Ja ka jest

pa na opi nia o tym kra ju?

– To jest Ro di na mo jej cór ki, a wi&c tak -

$e po cz& 'ci i mo ja. Czte ry i pó! ro ku te -

mu pew nie od po wie dzia! bym ina czej, ja -

ko kto' z bo ku, ale od cza su, kie dy

po ja wi !a si& Mar tu sza, to jest tak $e, po -

przez ni#, mój kraj. Wspa nia li lu dzie i bo -

ga ta kul tu ra, cu dow na li te ra tu ra, film,

mu zy ka i fan ta stycz ne prze strze nie. Ko -

cham ten kraj i to jest te$ mo ja Ro di na,

cho% mam tak $e i Oj czy zn&. 
– Dzi" ku j" za roz mo w". 

!
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Kiedy
przesz!o"# 
staje si$
przysz!o"ci%

d po wied&: w Wi -
la mo wi cach, ma -
!ym mia stecz ku

mi$ dzy Pi sa rzo wi ca mi, Ja wi szo wi ca -
mi, Sta r% Wsi% i Za so lem Bie la' skim.
Nieopo dal p!y nie w% ska w tym miej -
scu rze ka So !a. Po dró (u j% cy do Wi la -
mo wic mo g% ob ser wo wa# rów ni n$,
po któ rej hu la wiatr, i tyl ko cza sem nu -
d$ kra jo bra zu za k!ó ca sa mot ne drze -
wo. Po dro dze mi ja si$ te( kil ka nie -
wiel kich sta wów ho dow la nych.
W po dró (y mo( na wi$c spo koj nie za -
j%# umys! roz wi% zy wa niem za gad ki s% -
siedz twa Ja na Fok sa, sy na Ja na 
Fok sa...

Ta rów ni na, bez piecz na i prze wi dy -
wal na sta !a si$ przed wie ka mi 
po wo dem, dla któ re go dzi siaj war to
wy bra# si$ do Wi la mo wic. Mia stecz -
ko le (y w po wie cie biel skim. Na 
po wierzch ni 10 km2 (y je tu oko -
!o 3000 miesz ka' ców. A kie row c$
wi ta dwu j$ zycz na ta bli ca z na zw%
mia sta „Wi la mo wi ce” i „Wy my -
soü”. 

– Co to za j$ zyk? – po my "li zdzi wio -
ny po dró( ny.

Na zwa „Wi la mo wi ce” jest bar dzo
sta ra i po ja wi !a si$ ju( w za pi skach Ja -
na D!u go sza w wer sji sta ro pol skiej
„Wy la mo wy cze” w ksi$ dze „Li ber
be ne fi cio rum dio ece sis Cra co vien sis”
z prze dzia !em cza so wym 1470-1480.
In try gu j% cy jest te( herb Wi la mo wic
da j% cy pro ste sko ja rze nia z lo (% ma -
so' sk%. 

Ta ka ma !a osa da, a ty le za ga dek, ta -
jem nic… 

Spo tka nie na ryn ku

ro ga jest pro sta. Bez tru du do je( -
d(am na miej sce i za trzy mu j$ si$

na ryn ku. Po wyj "ciu z sa mo cho du,
w oczy rzu ca mi si$ szyld: Do mex. Z.H.
Foks. 

– W$ drów ka do brze si$ za czy na – my -
"l$. Roz gl% dam si$. Ry ne czek ra czej
skrom ny. Z jed nej stro ny gó ru je nad bu -
dyn ka mi wie (a ko "cio !a pa ra fial ne go,
z dru giej przy ku wa uwa g$ za byt ko wy
dom w ko lo rze wi "nio wym z wy ra& nym
na pi sem „Ochron ka pod we zwa niem "w.
An ny”, obok ksi$ gar nia w ma !ym (ó! -
tym bu dyn ku, skle pi ki, wi docz ny z da -
la Urz%d Mia sta i Gmi ny oraz re stau ra -
cja Ro go wa, do któ rej od ra zu za gl% dam.
Nie po da j% tu taj mod nych dzi siaj kaw:
mac chia to czy espres so, za to mo( na si$
na pi# za po mnia nej, ale jak (e kli ma -
tycz nej „fu sia ry”. 

– Co cie ka we go mo( na tu zo ba -
czy#? – py tam ko bie t$ za ba rem.

– Wi la mo wi ce s% bar dzo sta re, ma my
wi$c cie ka we sta re bu dow le – od po wia -
da. – Ale cie kaw si s% miesz ka' cy. 

– W!a "nie je stem umó wio na z jed nym
z nich – wy cho dz$ na uli c$. )ro dek ty -
go dnia, ale tu (y cie p!y nie le ni wie.
Nie spiesz nie id$ na ul. Nie pod le g!o "ci 3.
Sta j$ przed no wo cze snym bu dyn kiem,
nie du (ym, ale z wie lo ma szyl da mi.
Czy tam z cie ka wo "ci%: „To wa rzy stwo
Krze wie nia Kul tu ry Fi zycz nej *y wio!”,
„Re gio nal ny Ze spó! Pie "ni i Ta' ca Wi -
la mo wia nie”, „Ko !o Go spo dy' Wiej -
skich”, „Gmin ne Cen trum Zachowania

Dziedzictwa Kulturowego, Informacji
i Edukacji w Wilamowicach”. To tutaj
jestem umówiona z Tymoteuszem Kró -
lem, sze fem cen trum. Spo dzie wam si$
spo tka# star sze go pa na, jak zwy kle,
kie dy uma wiam si$ na roz mo w$ o dzie -
jach, o prze sz!o "ci, czy ra to wa niu to( sa -
mo "ci lo kal nej. Tym cza sem sta je przede
mn% m!o dzie niec naj wy (ej dwu dzie -
sto let ni. Ubra ny jak urz$d nik, z tecz k%
w r$ ce. Wy cho dzi my na dzie dzi niec,
z któ re go roz po "cie ra si$ wi dok na do -
my miesz kal ne, ma !e z ogród ka mi. 

– W któ rym miesz ka pan Jan
Foks? – za czy nam.

– A je (e li po wiem, (e w ka( dym? 
– mój roz mów ca u"mie cha si$.

– To nie uwie rz$.
– To jest aneg do ta, ta opo wie"# o Ja -

nie Fok sie i je go s% sia dach Ja nach Fok -
sach, ale bli ska praw dy. Jed nak (e by od -
kry# jej isto t$, trze ba po zna# hi sto ri$
miesz ka' ców Wi la mo wic. 

– Ch$t nie po s!u cham, bo Wi la mo wi -
ce ja wi% mi si$ ja ko miej sce pe! ne za ga -
dek, ta jem nic i nie zwy k!ych zda rze'.

– To praw da, a my, m!o dzi wi la mo -
wia nie po sta no wi li "my je od kry wa#, pie -
l$ gno wa# i za cho wy wa# dla na st$p nych
po ko le' – opo wia da Ty mo te usz. – Po -
cz% tek na szej hi sto rii si$ ga XIII wie ku.
Wte dy zie mie te by !y spu sto szo ne przez
na jaz dy ta tar skie i ksi% ($ opol sko -ra ci -
bor ski W!a dy s!aw I po sta no wi! spro wa -
dzi# tu taj osad ni ków z za cho du. Przy -
by li w te oko li ce emi gran ci z Flan drii
i Fry zji, któ re by !y wów czas na wie dza -
ne przez po wo dzie. W!a "nie te rów ni -
ny po !o (o ne z da la od wiel kich rzek sta -
!y si$ dla nich en kla w% spo ko ju
i bez pie cze' stwa, miej scem, gdzie mo -
gli „za pu "ci# ko rze nie”, roz wi n%# swo -
je umie j$t no "ci i (y# do stat nio. Przy -
wód c% osad ni ków by! Wil helm lub
Wi liam. Pierw si emi gran ci osie dli li si$
w Sta rej Wsi, a po wo dzia nie z ko lej nej
fa li mi gra cji za cz$ li za k!a da# swo je
do mo stwa w tej oko li cy. Wów czas na -
zwa no j% Wil helm sau, czy li „b!o nie
Wil hel ma”. Ten p!a sko wy( po zwo li! !a -
two wy ty czy# po la, na któ rych wi la mo -
wia nie upra wia li len. Osad ni cy przy -
wie& li ze so b% wy so k% kul tu r$ rol n% oraz
umie j$t no "ci tkac kie, i to w!a "nie ty mi
dzie dzi na mi zaj mo wa !a si$ zde cy do wa -
na wi$k szo"# lud no "ci. By li po nad to bar -
dzo do bry mi han dla rza mi. Szyb ko sta -
li si$ bo ga ci. W 1300 ro ku wy bu do wa li
swój ko "ció! pw. "w. Sta ni s!a wa. W 1484
ro ku przy by! do Wi la mo wic ka no nik
Adam Fox, ple ban, wraz z bra tem Wa -
c!a wem. Z 1642 ro ku po cho dzi za pis
o szko le pa ra fial nej, a z 1791 ro ku
o za ku pie przez wi la mo wian la sów
i sta wów dwor skich „Le (a jów” za
10 500 z! pol skich. Po tom ko wie Fla -
man dów, zna ko mi ci kup cy sprze da wa -
li swo je to wa ry w Istam bu le, Ber li nie,
Pa ry (u, Lon dy nie, w Wied niu. Przez to
tak si$ wzbo ga ci li, (e w 1808 ro ku wy -
ku pi li si$ z pod da' stwa za 3000 ko ron
re' skich, a w 10 lat pó& niej miesz ka' -
cy wy ku pi li pra wa miej skie za 2000 ko -
ron. Go spo da rze od st% pi li po la na wy -

Jan Foks, syn Ja na Fok sa, jest s! sia dem Ja na Fok sa,
sy na Ja na Fok sa, któ re go dzia dek Jan Foks ma ku zy -
na Ja na Fok sa, a je go wnuk Jan Foks cho dzi do jed nej
kla sy z Ja nem Fok sem, ko le g!, któ re go ta ta te" na zy wa
si# Jan Foks. Py ta nie: „Gdzie miesz ka Jan Foks?”.

BEATA
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bu do wa nie ryn ku, gdzie po wsta! urz"d
oraz szko !a, pó# niej urz"d pocz to wy,

$an dar me ria, raz w ty go dniu od by wa -

!y si% tu taj jar mar ki. 

– Pierw szy Jan Foks by! jed nym

z osad ni ków? 

– Za pew ne,

Jan Foks by! Fla man dem

l bo jed nym z ich po tom ków.

Osad ni cy w Sta rej Wsi za sy mi lo -

wa li si% z cza sem z Po la ka mi, na to miast

miesz ka& cy Wi la mo wic, 'wia do mi swo -

je go dzie dzic twa, sta ra li si% za cho wa(
swo j" to$ sa mo'( i jed no li to'(. Stwo rzy li

spo !e cze& stwo ho mo ge nicz ne kul tu ro -

wo. Wpro wa dzo no re gu !% na ka zu j" c" za -

wie ra nie ma! $e&stw we wn"trz w!a snej

gru py, w ce lu za bez pie cze nia jej

przed utra t" cz!on ków, wzmoc nie nia

izo la cji i utrzy ma nia od r%b no 'ci. By !o to

spo !e cze& stwo ty po wo en do ga micz ne, co

mia !o istot ne zna cze nie w prze ka zy wa -

niu kul tu ro wych tra dy cji. Wi la mo wia nie

stwo rzy li wi%c wy izo lo wa n", spe cy -

ficz n" mi kro gru p% et nicz n" oto czo n" ze

wszyst kich stron przez Po la ków.

– St"d wzi% !a si% ta po wta rzal no'( na -

zwisk?

– Tak, wi la mo wia nie $e ni li si% mi% dzy

so b", wi%c na zwi ska by !y wci"$ te sa me.

Oka za !o si% to bar dzo przy dat ne w cza -

sie II woj ny 'wia to wej. Niem cy szu ka -

j"c kon kret ne go Ja na Fok sa, $e by wcie -

li( go do woj ska wpa da li w la bi rynt

ta kich sa mych na zwisk i cz% sto da wa li

za wy gra n". Oczy wi 'cie zda rza !y si% te$
po my! ki tra gicz ne w skut kach, kie dy nie

ten Jan Foks tra fia! do obo zu kon cen tra -

cyj ne go, czy wy sy !a ny by! na Sy be ri%.
La ta II woj ny 'wia to wej by !y w Wi la mo -

wi cach, po dob nie jak na )l" sku, trud ne,

bo Niem cy trak to wa li emi gran tów, któ -

rych j% zyk przy po mi na! nie miec ki, jak

swo ich, wi%c trze ba by !o pod pi sa( volks -

li st%. Kto jej nie pod pi sa!, by! wy sy !a ny

do obo zu kon cen tra cyj ne go. Trud ne

cza sy dla kul tu ry wi la mow skiej trwa !y
rów nie$ po woj nie. No wa w!a dza ko mu -

ni stycz na po sta no wi !a znisz czy( jej od -

r%b no'(.
Dzwo ni te le fon. Ty mo te usz za czy na

mó wi( ze swa d" w dziw nym, trud nym

do zi den ty fi ko wa nia j% zy kiem. Nie jest

to nie miec ki cho( brzmi tro ch% po dob -

nie – twar do. Pró bu j% co kol wiek zro zu -

mie(, wy !a pa( ja kie' zna jo me s!o wo.

Bez sku tecz nie. Przy po mi nam so bie na -

pis na ta bli cy dro go wej: Wi la mo wi ce/

Wy my soü. 

– Dzwo ni !a ko le $an ka. Za pra sza

do sie bie. Ona te$ jest za kr% co na

na punk cie na sze go dzie dzic twa. Po ka -

$e pa ni strój lu do wy, bo zbie ra ró$ ne

przed mio ty zwi" za ne ze stro jem, pa mi"t -
ki, w!a 'ci wie wszyst ko, co jest wa$ ne dla

za cho wa nia na szej wi la mow skiej to$ sa -

mo 'ci.

Znów prze cho dzi my przez ry ne czek,

mi ja my re stau ra cj%. 
– Wi la mo wi ce na praw d% !ad nie si%

pre zen tu j" – my 'l%. – Czy ste mia stecz -

ko. Chy ba przy jem nie si% tu taj miesz ka.

Cie ka we, czy miesz ka& cy wci"$ tak

ra dy kal nie strze g" swo jej od r%b no 'ci?

S" dz"c po za cho wa niu mo je go to wa rzy -

sza, któ ry w mo jej obec no 'ci u$y wa! nie -

zna ne go mi j% zy ka, jest to ja ka' ma ni -

fe sta cja in no 'ci. 

– To by! j% zyk wi la mow ski? – za py -

ta !am.

– Tak. Ko rzy sta my z ka$ dej oka zji, $e -

by go tre no wa( i po pro stu mó wi(.
– Jak si% pan go na uczy!?
– Przez s!u cha nie. Od dziec ka s!u cha -

!em swo jej bab ci. Uczy !em si% od niej.

Po wta rza !em. Po tem zg!% bia !em go,

do sko na li !em. Wci"$ si% go ucz%.
– Du $o osób zna wi la mow ski?

– *y je jesz cze po ko le nie dziad ków,

bab( i pra dziad ków. Oni jesz cze tak

mó wi" mi% dzy so b". Ich dzie ci ju$ nie.

Wi%c na nas spo czy wa te raz obo wi" zek

za cho wa nia na szej mo wy. Od trzech lat

ucz% w szko le m!o dzie$ j% zy ka wi la -

mow skie go. Ch%t nie przy cho dz"
na lek cje.

Za trzy ma li 'my przed jed nym z do -

mów. Znów s!y sz% wi la mow ski. Dziew -

czy na wi ta si% z Ty mo te uszem. Do mnie

mó wi po pol sku. Tro ch% dziw na sy tu acja

zwa $yw szy, $e jed nak nie je ste 'my

za gra ni c".
– Ro bi" to dla upo wszech nia nia wi la -

mow skie go – my 'l%. – Mo $e chc", $e -

by wró ci! do mo wy po tocz nej i by! s!y -

sza ny na uli cach mia sta?

Po tom ki ni "wi# te go

u sty na Ma jer ska ma 21 lat. Stu -

diu je, po dob nie jak Ty mo te usz

Król, et no lo gi% w Uni wer sy te cie Ja -

giel lo& skim. Jest pre ze sem Sto wa rzy -

sze nia na Rzecz Za cho wa nia Dzie dzic -

twa Kul tu ro we go Mia sta Wi la mo wi ce

„Wi la mo wia nie”. 

– Od kil ku lat je ste 'my za an ga $o wa -

ni z Tym kiem w od bu do w% na szej 

lo kal nej to$ sa mo 'ci – wy ja 'nia 

Ju sty na. 

– Ma j" pa& stwo so jusz ni ków, wspar -

cie, czy wci"$ jest to wal ka na ugo -

rze? – za py ta !am.

– Jesz cze kil ka lat te mu to by !a wal -

ka, te raz jest !a twiej. Lu dzie przy zwy -

cza ili si% do nas. Za czy na li 'my w kil ka

osób, ale cz%'( si% wy kru szy !a. Ja mia -

!am szcz% 'cie, $e wy cho wa !am si% w do -

mu z pra pra bab ci". Ona by !a wie ko wa,

ale ze swo imi ko le $an ka mi, któ re nas od -

wie dza !y, roz ma wia !a wy !"cz nie w j% zy -

ku wi la mow skim. One 'mia !y si%, plot -

ko wa !y, a ja s!u cha !am i uczy !am si%.
Opo wie 'ci o prze sz!o 'ci po bu dza !y mo -

j" wy obra# ni% i z cza sem po bu dzi !y
do po szu ki wa nia sta rych pa mi" tek, w!a -

'nie z cza sów, o któ rych opo wia da !a bab -

cia. Cho dzi !am po do mach, prze szu ki -

wa !am sta re stry chy. Te raz miesz ka& cy

sa mi do mnie przy cho dz" z cie ka wy mi

przed mio ta mi, któ re zna le# li.
– Ju sty na ma ju$ kil ka ty si% cy eks po -

na tów – do da je Ty mo te usz.

– Zbie ra my wspól nie i kon kret nie

ma my 1500 eks po na tów rze mie'l ni -

czych oraz 2000 ele men tów zwi" za nych

z lu do wym stro jem wi la mow skim,

na przy k!ad pi%k ne ma lo wa ne r%cz nie

skrzy nie do prze cho wy wa nia su kien.

Pan ny sa me ma lo wa !y lub zle ca !y to od -

po wie dzial ne za da nie zdol niej szym

od sie bie ko le $an kom. Naj star sza ta ka

skrzy nia po cho dzi z 1823 ro ku – Ju sty -

na opo wia da z za pa !em, rów no cze 'nie

pod cho dz"c do sza fy. – Chcia !a bym

pa ni po ka za( ta ki strój.

– Lu do wy strój wi la mow ski 'wiad czy!
o bo gac twie na szych przod ków. Ko bie -

ty w in nych re gio nach mia !y po dwie,

trzy spód ni ce, a u nas co naj mniej dwa -

dzie 'cia! W tym co naj mniej 15 w pa -

ski, na co dzie& i nie bie skie ze z!o ty mi

ga lo na mi – Ty mek opo wia da z nie -

ukry wa n" du m" w g!o sie. – Na ka$ d"
nie dzie l% mie si" ca in n"! Stro je by !y
bo ga te, z dro gich ma te ria !ów spro wa dza -

nych z Tur cji, Wied nia. Za sa da by !a ta -

ka, $e suk nie uszy te z ma te ria !ów z od -

le g!ych kra jów by !y cen niej sze. Im

da lej ku pio ne – tym bar dziej. Te naj dro$ -
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sze ubie ra no w !wi" ta, na chrzci ny,

uro dzi ny itd. To by #y spód ni ce z kasz -

mi ru, je dwa biu, a na jed n$ zu %y wa no

wte dy 6 me trów ma te ria #u. Po dob nie

z czep ka mi. Ka% da ko bie ta mia #a ich co

naj mniej trzy dzie !ci! Za k#a da #y je po 7

na raz, a na ze wn$trz ten naj dro% szy np.

z#o ty. Do te go ko ra le, gru be praw dzi we,

w pi" ciu rz" dach ze srebr nym krzy %y -

kiem. Je% d%o no te% po ma te ria #y
do Pszczy ny, ale spód ni ce z nich uszy -

te s#u %y #y np. do ko pa nia ziem nia ków.

Na co dzie&, daj my na to do do je nia

krów i in nych prac do mo wych, ko bie -

ty za k#a da #y do stro ju oczy wi !cie nie ko -

ra le, ale bursz ty ny. Do te go ko szu le, jup -

ki, chu s ty, oplec ki... W ogó le spód ni ca

to po wi la mow sku rek, ko szu la – ju p#a,

a czer wo na chust ka – toj ru ty tih #a....

– O stro jach lu do wych wi la mow -

skich Ty mek wie wszyst ko, mo %e o nich

mó wi' bez ko& ca, bo na pi sa# o nich

ksi$% k". Mia# wte dy 16 lat. No i sam ma

spo r$ ko lek cj" – prze ry wa Ju sty na, pod -

kre !la j$c je go za s#u gi. Wi da', %e wspie -

ra j$ si" w swo jej dzia #al no !ci. 

– Gdzie pa& stwo prze cho wu j$ swo je

zbio ry, gdzie mo% na je ogl$ da'? – za py -

ta #am.

– Nie ma my jesz cze mu zeum, ani izby

pa mi" ci, czy ma ga zy nu. Na si ro dzi ce s$
wspa nia li i wy ro zu mia li, %e po zwa la j$
nam trzy ma' je w do mu. Upy cha my

w skrzy niach, szu fla dach, sza fach – Ju -

sty na !mie je si" przy k#a da j$c so bie

spód ni c" do pa sa. – Cza sem ubie ra my

stro je i pre zen tu je my je na so bie pod czas

pre lek cji, ró% nych pre zen ta cji, czy wy -

staw, któ re or ga ni zu je my, %e by po ka zy -

wa' przed mio ty zwi$ za ne z na sz$ prze -

sz#o !ci$, a przy tym uczy'.
– Pan te% ma swój strój lu do wy?

– Oczy wi !cie, lu bi" go ubie ra'.
W ogó le ze stro jem m" skim jest pe wien

pro blem, bo praw d" mó wi$c %a den si"
nie za cho wa#. Zo sta# zre kon stru owa ny

w 1948 ro ku. Sk#a da si" na nie go: bia -

#a ko szu la, ka mi zel ki w ró% nych ko lo -

rach, czar ne spodnie, wy so kie skó rza ne

bu ty i czar ny ka pe lusz prze wi$ za ny

czer wo n$ wst$% k$ w kwia ty.

– To ju% po tra fi" so bie wy obra zi' Ja -

na Fok sa – %ar tu j".
– Wi dz", %e s#y sza #a ju% pa ni na sz$

opo wie!' o Ja nie Fok sie – Ju sty na

ocho czo po dej mu je te mat. – Ak tu al nie

%y je w Wi la mo wi cach sze !ciu Ja nów

Fok sów, ale s$ i in ne ro dzi ny, na przy -

k#ad ma my kil ku na stu Eu ge niu szów

Sznaj drów. Te% by #am cie ka wa, czy

przy pad kiem ja ki! Jan Foks nie by# mo -

im pra pra przod kiem. Ty mek roz ry so -

wa# mo je drze wo ge ne alo gicz ne

od XVII wie ku. Wy ni ka z nie go, %e je -

stem z rodu ar cy bi sku pa lwow skie go,

!w. Jó ze fa Bil czew skie go, któ ry uro dzi#
si" w Wi la mo wi cach w 1860 ro ku. By#
wy j$t ko wym cz#o wie kiem, jesz cze

za %y cia mó wio no o nim jak o !wi" tym.

Zo sta# be aty fi ko wa ny przez pa pie %a Ja -

na Paw #a II pod czas je go wi zy ty we

Lwo wie w 2001 ro ku. Ka no ni za cja Jó -

ze fa Bil czew skie go przez pa pie %a Be -

ne dyk ta XVI od by #a si" 23 pa( dzier ni -

ka 2005 w Rzy mie, ale da t" ka no ni za -

cji wy zna czy# jesz cze nasz Pa pie%. 

„Dan te z Wi la mo wic”

spra w$ m#o dych lu dzi znaj du j"
si" w in nym, za cza ro wa nym

!wie cie. Oto dwu dzie sto lat ko wie z prze -

sz#o !ci swo ich dziad ków uczy ni li swo -

j$ przy sz#o!'. Stu dia, pa sja, na uka, ka -

rie ra – nie mal wszyst kie sfe ry %y cia tych

dwoj ga re ali zu j$ si" w tym dla wie lu od -

re al nio nym wy mia rze. )y cie prze sz#o -

!ci$ nie ma do brych ko no ta cji, ale tu taj

w Wi la mo wi cach wszyst ko dzie je si"
ina czej. 

– Je ste !my kon ty nu ato ra mi – Ty mek

jak by czy ta w mo ich my !lach. – W szko -

le uczy# mnie wi la mow skie go pan Jó zef

Ga ra, by# po et$, umar# w ubie g#ym ro -

ku. Kie dy za czy na# w 2003 ro ku by #o 20

ch"t nych. Zo sta li !my tyl ko we dwój k"
z Ju sty n$. Od trzech lat ja ucz" te go j" -
zy ka w szko le, mam 7 go dzin ty go dnio -

wo. Sta ram si" ze bra' za sa dy gra ma ty -

ki i wy da' pod r"cz nik. Pra cu j" nad tym.

La ta po wo jen ne w#a dzy lu do wej zro bi -

#y swo je. Za ka za no u%y wa nia j" zy ka wi -

la mow skie go. Na wet ro dzi ce mó wi li

mi, po co ty si" go uczysz i tak ci" nikt

nie zro zu mie. I wie le osób tak my !li.
Kie dy za czy na #em in te re so wa' si" na -

szym j" zy kiem w Wi la mo wi cach w 2003

ro ku, mó wi #o nim ok. 100 osób. Wszy -

scy bar dzo sta rzy. Uda #o mi si" na gra'
osiem dzie si" ciu z nich. Na pod sta wie na -

gra& opra co wu j" w#a !nie za sa dy gra ma -

ty ki.

– Na wnio sek Tym ka Bi blio te ka Kon -

gre su USA 18 lip ca 2007 wpi sa #a j" zyk

wi la mow ski w re jestr j" zy ków !wia ta.

Zo sta# on rów nie% za re je stro wa ny

w UNE SCO i Mi" dzy na ro do wej Or ga -

ni za cji Nor ma li za cyj nej, gdzie przy -

dzie lo no mu kod ISO – do roz mo wy

w#$ cza si" Ju sty na. – Tyl ko w Pol sce nie

ma sta tu su j" zy ka.

– J" zyk jest bar dzo wa% ny, to jest

cz"!' kul tu ry, dla te go tak wal czy my

o je go za cho wa nie. Trze ba pa mi" ta',
%e do 1945 by# on w po wszech nym

u%y ciu. Po la tach za po mnie nia, w la -

tach 90. przy je cha# do Wi la mo wic

pan To masz Wi cher kie wicz, wów czas

stu dent. Pi sa# pra ce na te mat od kry te -

go przez sie bie r" ko pi su po ety st$d,

Flo ria na Bie si ka. Mó wi li na nie go

„Dan te z Wi la mo wic”. Pi sa# w na szym

j" zy ku. Naj d#u% szym je go dzie #em

jest „Of jer we#t” („Na tam tym !wie -

cie”), na pi sa nym na wzór „Bo skiej Ko -

me dii”. W swo ich po ema tach usta li#
w#a sn$ pi sow ni", opar t$ na al fa be cie

pol skim, po nie wa% uwa %a#, %e al fa bet

nie miec ki nie jest wy star cza j$ cy dla j" -
zy ka wi la mo wic kie go. Pan To masz

Wi cher kie wicz na pi sa# roz pra w" dok -

tor sk$ na te mat: „J" zyk, kul tu ra

i miesz ka& cy Wi la mo wic w !wie tle

twór czo !ci li te rac kiej Flo ria na Bie si -

ka”. Tym sa mym przy po mnia# o wi la -

mow skim j" zy ku ja ko war to !ci kul tu -

ro wej.

– My, po la tach, w#$ czy li !my si"
w ten nurt wy do by wa nia j" zy ka wi la -

mow skie go z za po mnie nia. Ten j" zyk

jest na szym bo gac twem i dzi" ki nie mu

mo %e my te% an ga %o wa' si" w ró% ne

pro gra my i pro jek ty, w tym unij -

ne – kon ty nu uje Ju sty na – Na przy k#ad

bie rze my udzia# w pro jek cie re ali zo wa -

nym przez Uni wer sy tet w Po zna niu

„Do ku men ta cja gi n$ cych j" zy ków

w Pol sce” oraz przez Uni wer sy tet War -

szaw ski „Gi n$ ce j" zy ki”. Do wszyst -

kich po trzeb na jest zna jo mo!' et no j" -
zy ka.

– Chce my do tych dzia #a& za an ga %o -

wa' m#o dzie% – przej mu je pa #ecz k"
Ty mo te usz. – M#o dzi mu sz$ wie dzie',
%e zaj mo wa nie si" j" zy kiem wi la mow -

skim ma sens, bo pie l" gnu je prze sz#o!',
za zna cza to% sa mo!', ale da je te% pra c".
Rów nie% na uko w$. *wiat si" j" zy kiem

wi la mow skim in te re su je. Przy je cha# tu
je den Au stra lij czyk stu dio wa' przez

miesi$c j"zyk wilamowski. 

– Jest wie le tek stów wi la mow skich

za cho wa nych w re per tu arze lu do wym.

Je go pod sta w" sta no wi$ miej sco we

ta& ce i przy !piew ki za czerp ni" te z bo -

ga tych oby cza jów ro dzin nych i do -

rocz nych, kul ty wo wa nych w Wi la mo -

wi cach przez miesz ka& ców mia stecz ka 

– w#$ cza si" Ju sty na. – Dla nas jest to

oka zja, %e by za pre zen to wa' si" in nym

i opo wia da' o na szej od r"b no !ci oraz

spe cy ficz nej, nie po wta rzal nej kul tu -

rze. Nasz Ze spó# Re gio nal ny Pie !ni

i Ta& ca „Ce pe lia FIL -Wi la mo wi ce” ma

ju% po nad 65 lat. Dzia #a# po cz$t ko wo

nie for mal nie, ale w 1948 ro ku da#
pierw szy ofi cjal ny wy st"p. Je go twór -

czy ni pa ni Ja dwi ga Sta nec ka, %e by

chro ni' wi la mow sk$ kul tu r" w cza -

sach ko mu ny, t#u ma czy #a ory gi nal ne

tek sty na j" zyk pol ski i w#$ cza #a do re -

per tu aru, a stro je wi la mow skie na gle

oka za #y si" „ukra i& ski mi”... Ta kie by -

#y cza sy – !mie je si". – Wy st" pu je my

bez po mo cy pro fe sjo na li stów: cho re -

ogra fów, sce no gra fów itd. Ta& czy my ra -

zem, pro sz" to so bie wy obra zi' – my

m#o dzi, dzie ci i na sze bab cie osiem dzie -

si" cio let nie, wszy scy ra zem od twa rza -

my to, co pa mi" ta my z do mu. Jest to

bar dzo ro dzin ny ze spó#. 
Po my !la #am, %e s#o wo „ro dzin ny”

ma w Wi la mo wi cach nie co g#"b szy

sens. Zw#asz cza w kon tek !cie Ja na

Fok sa. Zno wu prze cho dzi my przez wi -

la mow ski ry nek. Te raz w trój k". M#o -

dzi od pro wa dza j$ mnie do sa mo cho du.

Pa trz" na to mia stecz ko ju% in ny mi

ocza mi. Kie dy przy cho dzi my!l o rów -

ni nach, któ re za chwi l" prze tn" ja d$c
w kie run ku Ka to wic czu j" si" jak

na wy spie. Eg zo tycz nej kul tu ro wo dla

nas wy spie Wi la mo wi ce, z ory gi nal nym

j" zy kiem, fla mandz kim sty lem, któ ry

mo% na jesz cze od na le(' w ko ron kach,

czy prze cho wy wa nych przez Ju sty n"
eks po na tach sprzed lat. Wy spie z bo ga -

t$ hi sto ri$, swo im Dan tem i w#a snym

!wi" tym.

!
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HENRYK CIERNIAK

!wiat nim fy
naj pierw trze ba d!u go i"#
przy gar bio nym sza rym tu ne lem
bez cie nia jed ne go u"mie chu
nie b$ dziesz sam bo wie lu tak jak ty
chce zna le%# si$ w ogro dzie nim fy – 

jak kol wiek cu dacz nie wy gl& da po chód
ta kich za baw nych lu dzi ków 
o któ rych opo wie!" ko# czy si$
zwy kle w g%$ bo kiej de pre sji 
kie dy pcha j& swo je ma rze nia
przez klau stro fo bicz ny tu nel

nie ka' de mu jed nak da ne b$ dzie
wej"# do kró le stwa po lnej nim fy
bo na wet kie dy sto isz ju' u je go wrót
nie da otwo rzy# si$ drzwi wy try chem
i prze pust ki tra c& swo j& wa' no"# –

klu czem do jej ogro dów
s& bie ga j& ce przed i za bra m& jasz czur ki

wi$c kie dy sta niesz przy za ci "ni$ tej bra mie
bo skich ust nim fy nie "piesz si$ cze kaj
a' sta niesz si$ oswo jo nym g!a zem
jasz czu rek do brym zna jo mym
bra my kró le stwa nim fy otwo rz& si$
kie dy jasz czur ka sa ma wsko czy ci do r$ ki

sta niesz si$ "pie wa j& cym nim fie droz dem
w ro sn& cych za pa chach traw i kwia tów
i brz$ cze niu much ko lej ny raz
po zi mie zmar twych wsta !ych

je "li na praw d$ chcesz za mie ni# "wia ty –
to mu si ci si$ uda#
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Suk nie i ma ry nar ki
Two je sta re suk nie ci& gle ta kie m!o de
po gr& 'a j& si$ w smut ku sza fy
roz pi$ te je dwa bi "cie na wie sza kach
ju' pew nie nie przy tu l& si$ do two ich ra mion i ki bi ci
'e by ws!u chi wa# si$ w szmer pod skór nych wód

wi siel ce two ich su kien smut ne jak mo je
spor to we ma ry nar ki ukrzy 'o wa ne na wie sza kach
cho ru j& z bra ku tle nu i czu !o "ci

kie dy" wy !a mi& s!a by za mek ubra nio wej sza fy
si !& ba we! nia nej wo li 
'e by wy ru szy# w po dró' 
po rów no le g!ym "wie cie
gdzie czas swo bod nie prze cha dza si$ tu i tam

krój ma ry na rek pod kre "la rze% b$
post -an tycz ne go m!o dzie( ca 
i su kien ki !a pi& pe! ny od dech –
tak nie prze rwa nie przy cho dz& 
wi do ków ki przy po mnie( na nasz ad res.

W sta rej sza fie kor ni ki 
chro bo c& mo dli twy
o dru gie 'y cie 
dla two ich suk ni i mo ich ma ry na rek.
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„Przy po mnij my so bie pierw sze ty go -
dnie po kam pa nii wrze !nio wej.

Oszo "o mie ni bó lem, przy gnie ce ni la wi -
n# krzywd do zna nych i wstrz# !ni$ ci kl$ -
sk# do g"$ bi, sta n$ li !my na go !cin nej
zie mi w$ gier skiej. Jak %e po s$p na wy da -
wa "a nam si$ na sza przy sz"o!&, jak %e
wie lu spo !ród nas wy da wa "o si$ bli skich
wpad ni$ cia w osta tecz ne zw#t pie nie, jak
wie lu nie do strze ga "o ju% ju trzen ki lep -
sze go ju tra”. Tak Hen ryk S"a wik je sie -
ni# 1943 r. wra ca" do wy da rze' sprzed
czte rech lat, kie dy to gra ni c$ pol sko -w$ -
gier sk# – we d"ug ró% nych sza cun -
ków – prze kro czy "o od kil ku dzie si$ ciu
do po nad stu ty si$ cy uchod( ców. Po la -
cy li czy li na wspar cie, jed nak bez in te -
re sow na po moc i ser decz ne przy j$ cie
wie lu wr$cz za sko czy "y. Po cz#t ko wo,
za nim za cz#" dzia "a& bar dziej zor ga ni -
zo wa ny sys tem opie ki, z po mo c# ru szy -
li zwy kli W$ grzy. Do !wiad czy" te go
i S"a wik, któ ry wspo mi na", %e po prze -
kro cze niu gra ni cy wie le ra zy zna laz" si$
w kr$ pu j# cej sy tu acji, po nie wa% spa"
w wy god niej szych wa run kach i otrzy -
my wa" lep sze po si" ki ni% cz"on ko wie ro -
dzin w$ gier skich go spo da rzy. W ko lej -
nych dniach w wie lu miej sco wo !ciach
spon ta nicz nie za cz$ "y po wsta wa& ró% ne
ko mi te ty i sto wa rzy sze nia nio s# ce Po -
la kom po moc. Naj wa% niej -
szy i naj bar dziej wp"y wo wy
oka za" si$, po wo "a ny w Bu da -
pesz cie, W$ gier sko -Pol ski
Ko mi tet Opie ki nad Uchod( -
ca mi, któ ry two rzy "y mi$ dzy
in ny mi ary sto krat ki z naj -
zna ko mit szych ro dów.

Dla re dak to ra Ga ze ty Ro bot -
ni czej po byt na W$ grzech mia"
by& je dy nie krót kim przy stan -
kiem na dro dze do Fran cji.
Tam za mie rza", po dob nie jak
ty si# ce in nych uchod( ców,
wst# pi& do for mu j# cej si$
na no wo ar mii pol skiej. Po kil -
ku na stu dniach S"a wik tra fi"
do obo zów dla lud no !ci cy wil -
nej w pó" noc nych W$ grzech 
– po cz#t ko wo do Be kecs ko "o
Sze rencs, a na st$p nie do He -
lem by pod Mi skol cem. Okre -
!le nie obóz mia "o oczy wi !cie je dy nie ad -
mi ni stra cyj ny cha rak ter i ozna cza "o
w prak ty ce na zw$ miej sco wo !ci, gdzie
prze by wa li Po la cy. Cy wi le roz lo ko wa ni
zo sta li naj cz$ !ciej w pry wat nych miesz -
ka niach, ho te lach, i o!rod kach wy po czyn -
ko wych. Teo re tycz nie mniej sz# swo bo d$
mie li in ter no wa ni na mo cy mi$ dzy na ro -
do wych kon wen cji %o" nie rze, jed nak
w wi$k szo !ci przy pad ków – jak po ka za -
"y naj bli% sze mie si# ce – opusz cze nie
obo zu nie sta no wi "o i dla nich ja kie go!
wi$k sze go pro ble mu.

Spo tka nie z Józ se fem An tal lem

PodMi skol cem lo sy S"a wi ka skrzy -
%o wa "y si$ z dro ga mi Józ se fa

An tal la (ur. 1896 r.), wów czas wy% sze go
urz$d ni ka w w$ gier skim Mi ni ster stwie
Spraw We wn$trz nych (Wy dzia le IX),
przed woj n# jed ne go z au to rów grun tow -

nej re for my sys te mu opie ki spo "ecz nej.
We wrze !niu 1939 r. An tall zo sta" de le -
go wa ny przez rz#d Kró le stwa W$ gier
do zor ga ni zo wa nia opie ki nad pol ski mi
uchod( ca mi. Ja ko ofi cjal ny przed sta wi -
ciel w"adz mu sia" dzia "a& bar dzo roz wa% -
nie i ostro% nie, je go kraj od pierw szych
dni woj ny zna laz" si$ bo wiem w bar dzo
skom pli ko wa nej sy tu acji mi$ dzy na ro -
do wej i we wn$trz nej. Od lat trzy dzie stych
W$ grzy po li tycz nie i mi li tar nie zwi# za -
li si$ so ju sza mi z III Rze sz# i zmu sze ni
by li li czy& si$ z na ci ska mi oraz wp"y wa -
mi Ber li na. Li czy li w za mian za to na re -
wi zj$ ka ta stro fal nych dla nich po sta no -
wie' trak ta tu w Tria non z 1920 r.,
na mo cy któ re go stra ci li dwie trze cie po -
wierzch ni kra ju i nie mal dwie trze cie lud -
no !ci. Z dru giej stro ny przy ja(' pol sko -
-w$ gier ska by "a tak sil na, %e ów cze sny
rz#d hr. Pála Te le kie go, wie lo krot nie na -
ra %a j#c w"a sne in te re sy, nie ugi#" si$
przed %# da nia mi hi tle row ski mi skie ro wa -
ny mi prze ciw Po la kom, w tym przede

wszyst kim nie zgo dzi" si$ we wrze -
!niu 1939 r. na prze marsz przez w"a sny
kraj wojsk nie miec kich. W na st$p nych la -
tach W$ grzy sta ra li si$ mo% li wie d"u go
po wstrzy my wa& od czyn ne go udzia "u
w woj nie, nie ofi cjal nie utrzy mu j#c na wet
po praw ne sto sun ki z alian ta mi. Sil nie po -
dzie lo ne by "y eli ty kra ju. Re gent Mi klós
Hor thy, znacz na cz$!& po li ty ków i in te -
lek tu ali stów pod cho dzi "a do Hi tle ra
i udzia "u w woj nie z du %# re zer w#. Nie
bra ko wa "o w!ród W$ grów rów nie% zde -
cy do wa nych prze ciw ni ków na zi zmu.
Ku III Rze szy i udzia "o wi w kon flik cie
sk"a nia "a si$ na to miast wi$k szo!& kor pu -
su ofi cer skie go, ge ne ra li cji i du %a cz$!&
m"o dzie %y. Po moc dla Po la ków wy ma ga -
"a wi$c du %ej zr$cz no !ci i do sko na "ej zna -
jo mo !ci kra jo wej sce ny po li tycz nej. Te -
go, jak i do brej in tu icji An tal lo wi 
– wkrót ce na zwa ne go przez wdzi$cz -
nych uchod( ców „Oj czul kiem Po la -
ków” – nie bra ko wa "o. 

Do pierw sze go spo tka nia Hen ry ka
i Józ se fa do sz"o na po cz#t ku pa( dzier ni -
ka 1939 r. W$ gier od kil ku na stu dni od -
wie dza" ró% ne miej sca po by tu pol skich
uchod( ców, py ta" o wa run ki, naj wa% -
niej sze po trze by, Po la cy od po wia da li
i na tym zwy kle si$ ko' czy "o. Spo tka nie
w obo zie w He lem bie prze bie g"o jed nak

ina czej. Po prze mó wie niu
urz$d ni ka g"os za bra" S"a wik.
„Wów czas od po wie dzia "em
po nie miec ku – wspo mi na"
re dak tor Ga ze ty Ro bot ni czej 
– bo i on tym j$ zy kiem prze -
ma wia", %e jesz cze kil ka mie -
si$ cy po by tu, a wszy scy roz -
le ni wi my si$, bo nie ma co
ro bi& i roz pi je my si$, bo na si
go spo da rze w$ gier scy s# ta cy
go !cin ni. Jak mi pó( niej opo -
wia da" An tall, by" to pierw szy
przy pa dek kry ty ki ze stro ny
uchod( ców. Pod kre !li "em jesz -
cze, %e mu si my na sze si "y po -
mna %a&, bo po po wro cie
do kra ju cze ka nas ci$% ka pra -
ca, od bu do wa znisz czo nych
przez hi tle row ców miast i fa -
bryk”. W$ gra za sko czy "a tak
!mia "a i sta now cza po sta wa

pol skie go uchod( cy. Za re ago wa" b"y ska -
wicz nie. Po krót kiej roz mo wie za pro po -
no wa" S"a wi ko wi, aby ob j#" on kie row -
nic two pol skiej in sty tu cji, któ ra mia "a by
dla nie go cha rak ter opi nio daw czy, a na -
st$p nie mo g"a ko or dy no wa& ca "o!& spraw
zwi# za nych z opie k# nad uchod( ca mi.
Hen ryk zgo dzi" si$. „I tak zna la z"em si$
w Bu da pesz cie – wspo mi na" – i w do dat -
ku na nie zwy kle od po wie dzial nym sta no -
wi sku, zresz t# na tych miast, bo An tall
za raz za "a twi" mo je zwol nie nie z obo zu
i za bra" mnie swym sa mo cho dem”.

W Ko mi te cie

No mi na cja S"a wi ka na pre ze sa Ko mi -
te tu Oby wa tel skie go do Spraw 

Opie ki nad Pol ski mi Uchod( ca mi na W$ -
grzech – bo tak na zwa no no w# in sty tu -
cj$ – wy ma ga "a oczy wi !cie ak cep ta cji za -
rów no stro ny w$ gier skiej, jak i pol skich

Na go!cinnej 
w$gierskiej ziemi

TOMASZ KURPIERZ

Henryk S"awik 
w czasie 

drugiej wojny
!wiatowej 
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w!adz na uchod" stwie. Pro po zy cj# An tal -
la po par! je go prze !o $o ny, mi ni ster spraw
we wn#trz nych Fe renc Ke resz tes -Fi scher,
po li tyk, któ re mu Po la cy w na st#p nych la -
tach wie le za wdzi# cza li. Sta !o si# tak, mi -
mo $e kan dy da tu ra pol skie go so cja li sty
nie wszyst kim si# spodo ba !a, i to za rów -
no nie któ rym ary sto kra tom w# gier skim,
jak i Po la kom zwi% za nym z sa na cj%.
S!a wik uzy ska! jed nak ak cep ta cj# rz% du
pol skie go we Fran cji. Mi ni strem opie ki
spo !ecz nej by! wów czas je go ko le ga par -
tyj ny z PPS Jan Sta& czyk, co z pew no 'ci%
u!a twi !o no mi na cj#. W sk!ad Ko mi te tu
Oby wa tel skie go, któ ry re al nie roz po cz%!
dzia !al no'( w stycz niu 1940 r., we szli 
re pre zen tan ci naj wa$ niej szych opo zy -
cyj nych par tii dzia !a j% cych w Pol sce
w okre sie mi# dzy wo jen nym. Do je go pod -
sta wo wych za da& na le $a !o ko or dy no -
wa nie opie ki nad prze by wa j% cy mi na W# -
grzech uchod" ca mi oraz ini cjo wa nie
i pod trzy my wa nie dzia !al no 'ci pol skich
or ga ni za cji spo !ecz nych, kul tu ral nych
i go spo dar czych. Fun du sze na te ce le po -
cho dzi !y za rów no od rz% du RP, jak
i w!adz w# gier skich, któ re od je sie -
ni 1939 r. – mi mo trud nej sy tu acji eko no -
micz nej – wy da wa !y na po trze by uchod" -
ców ogrom ne kwo ty. 

Kie ro wa nie Ko mi te tem Oby wa tel skim
wy ma ga !o wiel kiej roz wa gi i ostro$ no 'ci.
S!a wik do sko na le zda wa! so bie spra w#
z pre sji, ja k% na w!a dze w# gier skie wy -
wie ra !a III Rze sza. Po sel stwo nie miec kie
w Bu da pesz cie re gu lar nie pro te sto wa !o
prze ciw ko przy ja znej opie ce w sto sun ku
do uchod" ców i $ycz li wej po sta wie rz% -
du „nie da j% cej si# po go dzi( z neu tral no -
'ci% W# gier”. Pa ra sol ochro ny nad Po la -
ka mi, za wie dz% i apro ba t% re gen ta
Hor thy ego oraz pre mie ra Te le kie go, spra -
wo wa !o przede wszyst kim mi ni ster stwo
spraw we wn#trz nych. An tall i S!a wik wie -
le ra zy g!o wi li si# nad tym, aby od po wia -
da j%c na za rzu ty nie miec kie, chro ni( Po -
la ków, a jed no cze 'nie nie na ra $a(
in te re sów w# gier skich. Pre zes Ko mi te tu
ca !y czas mu sia! si# li czy( tak $e z sil ny -
mi po dzia !a mi po li tycz ny mi w'ród sa -
mych uchod" ców. Re gu lar nie ata ko wa ny
by! przez zwo len ni ków sa na cji, mi mo $e
w swej dzia !al no 'ci kie ro wa! si# – co wie -
le ra zy udo wod ni! – przede wszyst kim
ogól no na ro do wym, a nie par tyj nym in te -
re sem. Sw% fi lo zo fi# dzia !a nia przed sta -
wi! w jed nym z wy wia dów na !a mach
uka zu j% cych si# w Bu da pesz cie uchod" -
czych Wie !ci Pol skich: „Wo bec Ko mi te -
tu Oby wa tel skie go wszy scy uchod" cy czy
to woj sko wi, czy cy wil ni s% rów ni – mó -
wi!. – Dla nas nie ist nie j% ró$ ni ce sta no -
we czy wy zna nio we, wszy scy uchod" cy
ma j% jed na ko we po trze by. Ka$ dy chcia! -
by by( sy ty, ka$ dy chcia! by si# przy zwo -
icie urz% dzi(. Nie znam $ad nych ró$ nic
wy zna nio wych ani spo !ecz nych. […]
Nie dzie li my te$ uchod" ców na tych
«co by li» ani na tych «co b# d%». To nie
na sza rzecz. Dzie li my na to miast uchod" -
ców na do brych Po la ków i na z!ych Po -
la ków. Do brym Po la kiem jest ten, któ ry
w ka$ dej sy tu acji god nie si# za cho wu je,
nie przy no sz%c uj my do bre mu imie niu Po -
la ka, któ ry nie utrud nia in nym uchod" com
wspó! $y cia, któ ry w s% sie dzie wi dzi tak -
$e ro da ka i bli" nie go, po pro stu ten, któ -

ry trzy ma si# za sa dy nie czy& dru gie mu,
co to bie nie mi !o. O z!ych Po la kach nie
war to na wet mó wi(”.

Za kres dzia !a nia kie ro wa nej przez S!a -
wi ka in sty tu cji by! du $y. Mi mo wy si! ków
i jak naj lep szych ch# ci go spo da rzy sy tu -
acja nie by !a !a twa. Zi ma 1939/1940
oka za !a si# wy j%t ko wo d!u ga i ci#$ ka, dla -
te go te$ za pew nie nie przy zwo itych wa -
run ków dla ty si# cy uchod" ców, w'ród
któ rych by !o nie ma !o ko biet i dzie ci, wy -
ma ga !o spo ro za cho dów i de ter mi na cji.
Ju$ od stycz nia 1940 r. Ko mi tet za cz%!
wy p!a ca( cy wi lom za si! ki, któ re star cza -
!y na po kry cie naj bar dziej pil nych wy dat -
ków (z od r#b nych 'rod ków po cho dzi!
$o!d dla in ter no wa nych $o! nie rzy). Szyb -
ko zor ga ni zo wa no te$ w!a sn% opie k#
me dycz n% – przy W# gier skim Czer wo -
nym Krzy $u po wsta !a Sek cja Le ka rzy
Pol skich. Ko mi tet po ma ga! Po la kom
w za !a twia niu spraw urz# do wych, po 'red -
ni czy! w po szu ki wa niu pra cy, in ter we nio -
wa! w trud nych sy tu acjach, or ga ni zo wa!
spo tka nia in for ma cyj ne, zaj mo wa! si#
wresz cie po chów kiem zmar !ych osób.

Nie mal rów no cze 'nie z ofi cjal ny mi
in sty tu cja mi pol skie go uchod" stwa za cz# -
!y po wsta wa( na W# grzech taj ne struk tu -
ry woj sko we i cy wil ne, któ re po cz%t ko -
wo zaj mo wa !y si# przede wszyst kim
prze rzu ca niem $o! nie rzy do two rz% ce go
si# we Fran cji Woj ska Pol skie go. W ten
spo sób do wio sny 1940 r. W# gry opu 'ci -
!o co naj mniej kil ka dzie si%t, a by( mo $e
na wet po nad sto ty si# cy Po la ków. W ak -
cj# t#, or ga ni zo wa n% przede wszyst kim
przez po sel stwo RP w Bu da pesz cie oraz
at ta chat woj sko wy, za an ga $o wa li si#
rów nie$ cz!on ko wie Ko mi te tu Oby wa tel -
skie go, w tym i S!a wik. Ma so we wy jaz -
dy Po la ków nie mo g!y si# oczy wi 'cie od -
by wa( bez ci che go po par cia w!adz
w# gier skich. Mia! w tym udzia! i An tall,
bo wiem wsku tek je go za bie gów naj -
wi#k sze obo zy dla in ter no wa nych $o! nie -
rzy roz lo ko wa ne zo sta !y w po bli $u gra -
ni cy w# gier sko -ju go s!o wia& skiej, sk%d ju$
naj !a twiej by !o prze do sta( si# na Za chód.
Obok An tal la uchod" cy mie li in ne go
wiel kie go sprzy mie rze& ca – p!k. Zoltána
Ba ló, sze fa XXI De par ta men tu Mi ni -
ster stwa Hon we dów (Obro ny), któ re
spra wo wa !o nad zór nad Przed sta wi ciel -
stwem Pol skich )o! nie rzy In ter no wa -
nych w Kró le stwie W# gier.

Po kl! sce Fran cji

Za sad ni cz% zmia n# sy tu acji wo jen nej
przy nio s!a kl# ska Fran cji w czerw -

cu 1940 r. Na dzie je na szyb ki ko niec kon -
flik tu pry sn# !y. Na W# grzech po zo sta !o
wów czas kil ka na 'cie ty si# cy Po la ków,
któ rym Ko mi tet Oby wa tel ski sta ra! si#
za pew ni( jak naj lep sze wa run ki. Wiel kim
suk ce sem S!a wi ka, An tal la i wie lu ich
wspó! pra cow ni ków by !o zor ga ni zo wa nie
pol skie go szkol nic twa. W la tach 1939–
1944 na W# grzech dzia !a !o kil ka dzie si%t,
na ogó! nie wiel kich szkó! i punk tów
szkol nych. Szko !% z praw dzi we go zda rze -
nia by !o na to miast pol skie gim na zjum
i li ceum w Ba la ton boglár, przez któ re
w la tach 1940–1944 prze wi n# !o si# oko -

!o o'miu set uczniów i uczen nic (wcze -
'niej, do czerw ca 1940 r., szko !a ulo ko -
wa na by !a w Ba la tonzámárdi). Pod czas
gdy nie mal w ca !ej Eu ro pie trwa !y dzia -
!a nia wo jen ne, pol ska m!o dzie$ nad Ba -
la to nem mo g!a si# spo koj nie uczy(,
a na wet zda wa( ma tu r# (zdo by !o j% tam
bli sko 150 osób). Du $% wa g# S!a wik
przy wi% zy wa! do zor ga ni zo wa nia $y cia
spo !ecz ne go i kul tu ral ne go uchod" ców.
Pod au spi cja mi Ko mi te tu wy cho dzi !a
pra sa, m. in. Wie !ci Pol skie i Ty go dnik
Pol ski, pol skie ksi%$ ki, w tym pod r#cz -
ni ki, s!ow ni ki pol sko -w# gier skie. Ko mi -
tet zor ga ni zo wa! wie le 'wie tlic, rów nie$
w ma !ych miej sco wo 'ciach, któ re by !y
swo isty mi cen tra mi pra cy kul tu ral no -
-o'wia to wej. Od by wa !y si# w nich ró$ -
ne spo tka nia, wy st# py, przed sta wie nia,
wy sta wy – a wi#c przed si# wzi# cia, któ -
re da wa !y uchod" com na dzie j# i po ma -
ga !y prze trwa( ten nie zwy kle trud ny
czas.

Po za mkni# ciu Po sel stwa RP w stycz -
niu 1941 r., rz%d w# gier ski uzna! Ko mi tet
Oby wa tel ski za ofi cjal ny or gan re pre zen -
tu j% cy wszyst kich Po la ków znaj du j% cych
si# na te re nie Kró le stwa W# gier. Jed no cze -
'nie jed nak na ra sta !a pre sja nie miec ka, aby
kie ro wa n% przez S!a wi ka in sty tu cj# ogra -
ni czy(, a na st#p nie zli kwi do wa(. Po ko -
lej nych suk ce sach mi li tar nych III Rze szy
Józ sef An tall i in ni opie ku no wie pol skich
uchod" ców znaj do wa li si# w co raz trud -
niej szej sy tu acji. Pro nie miec ko na sta wio -
ne gru py, szcze gól nie w w# gier skich kr# -
gach woj sko wych, szu ka !y pre tek stu
do ata ku na pol skich przy wód ców. Oka -
zja nada rzy !a si# w mar cu 1941 r., kie dy
to pod czas jed nej z ak cji prze rzu to wych
do sz!o do po wa$ niej szej wpad ki, w efek -
cie cze go S!a wik – ja ko je den z jej or ga -
ni za to rów – zo sta! aresz to wa ny. Dzi# ki sze -
ro ko za kro jo nej ak cji An tal la i in nych
w# gier skich przy ja ció!, pre zes Ko mi te tu
zo sta! in ter no wa ny, a na st#p nie prze nie sio -
ny do obo zu w Ba la ton boglár, sk%d ju$ nie -
ofi cjal nie móg! na dal kie ro wa( Ko mi te tem.
For mal nie na sta no wi sko pre ze sa S!a wik
po wró ci! pod ko niec 1942 r., kie dy to no -
wy rz%d w# gier ski Mi kló sa Kállaya taj ny -
mi dro ga mi dy plo ma tycz ny mi za cz%! roz -
ma wia( z alian ta mi na te mat ze rwa nia
so ju szu z Niem ca mi i ewen tu al ne go wy -
co fa nia si# W# gier z woj ny. Nie ba ga tel n%
ro l# w po 'red ni cze niu w tych roz mo -
wach ode gra li Po la cy.

S!a wik sta! na cze le Ko mi te tu Oby wa -
tel skie go a$ do mar ca 1944 r., kie dy to
roz po cz# !a si# hi tle row ska oku pa cja
W# gier. „By! wy bit n% in dy wi du al no -
'ci% i wi dz%c ró$ ne krzy $u j% ce si# in te -
re sy oso bi ste i par tyj ne, ra czej kie ro wa!
ko mi te tem sam” – wspo mi na! je den
z pol skich dzien ni ka rzy prze by wa j% -
cych wów czas na W# grzech. By !y re dak -
tor Ga ze ty Ro bot ni czej da! si# po zna( ja -
ko do bry i od po wie dzial ny or ga ni za tor
$y cia uchod" cze go. Dzi# ki wspó! pra cy
ze swo im przy ja cie lem – Józ se fem An -
tal lem – zdo !a! zor ga ni zo wa( spraw ny
sys tem opie ki, dzi# ki któ re mu ty si% ce lu -
dzi w przy zwo itych wa run kach mo g!o
prze trwa( na W# grzech wo jen n% tu -
!acz k#.

!
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Z PIO TREM SZAL SZ! roz ma wia HEN RYK BZDOK

Tu, czyli w domu

stu dio wa li "my li te ra tu r#, pi sa li "my do ów -
cze snej pra sy fil mo wej...

– … ud!wi" ko wia li #my fil my 

nie me.

– Przy no si $em p$y ty i pa te fon, któ re
o%y wia $y fil my, na przy k$ad do slap stic -
ków pusz cza $em di xie land.

– Po two im krót kim ro man sie

z mu zy k$ w Kra ko wie ja ko al to wio -

li st$, tra fi %e# do te le wi zji w Ka to wi -

cach, spo so bem tak za baw nym, &e
opi sa %em go w jed nej z mo ich aneg -

dot.

– ... To by $o mi ste rium, ja kie" prze -
ni ka nie si# spraw z mu zy k&. Dla mu -
zy ki jed nak %e nie by $o du %& stra t&, %e
prze sta $em gra' na al tów ce – mu zy ka
mo g$a da lej beze mnie funk cjo no wa',
cho' da $a mi bar dzo wie le. Po dwu let -
niej pra cy w Or kie strze Pol skie go Ra -
dia i Te le wi zji w Kra ko wie, gdzie dy -
rek to rem by$ Je rzy Gert – bar dzo
wy traw ny mu zyk.

Tra fi $em do ze spo $u, w któ rym co -
dzien nie co" no we go na gry wa no, po zna -
$em no wy bo ga ty re per tu ar i wiem, %e
bar dzo mi to po mo g$o, no i mia $o si#
kon takt z dy ry gen ta mi, ale pew ne go
dnia ju% nie mo g$em by' w gru pie.... to
by $o jak w kom pa nii woj ska a mnie ci& -
gn# $o do in dy wi du al nej pra cy. Po sta no -
wi $em sam eg zy sto wa'... na trze cim ro -
ku stu diów ju% mia $em po sa d#, to by $o
nie by wa $e, kie dy kto" pra co wa$. Szan -
s# da li mi Zyg munt My ciel ski i Lu dwik
Er hardt w „Ru chu Mu zycz nym” tak %e
Wil helm Szew czyk w „Po gl& dach”,
gdzie mo g$em pi sa' ar ty ku $y i re cen zje.

– Te& tam ry so wa %em, to by %a przy -

chyl na m%o dym lu dziom re dak cja

z faj nym ze spo %em.

– Pi sa $em pro gra my dla WO SPR -u,
tek sty do kon cer tów pi&t ko wych. Za j& -
$em si# tak %e opra co wa nia mi mu zycz -
ny mi do sztuk w te atrach "l& skich, to by$
za szczyt dla ta kie go szcze nia ka jak ja.
No, ale dy plom z al tów ki zro bi $em
z opó( nie niem. Jesz cze wie le lat pó( -
niej na emi gra cji mie wa $em sny, %e nie
uda $o mi si# obro ni' dy plo mu, ale tam
ju% nikt ni gdy nie py ta$ o to. Do te le wi -
zji ka to wic kiej po sze d$em z do "wiad -
cze nia mi teo re tycz ny mi, wy nie sio ny mi
z „Ki na – Oka” i te go ty pu wie dz& – to
wszyst ko z dy le tanc twa si# bra $o, jak
ma wia$ Bar di ni o lu dziach, któ rzy tyl -
ko co" po w& cha li i bra li si# za bu do wa -
nie. Uczy $em si# w te le wi zji od ze ra, jak
ta "m# fil mo w& i d(wi# ko w& skle i',
jak za $o %y' j& do ka me ry... Na po cz&t -
ku zro bi $em mi nu to wy re por ta %yk, po -
tem pi# cio mi nu to wy i tak da lej i wci&%
ja ko pra cu j& cy stu dent.

– Ja te& tam wte dy na po cz$t ku lat

sie dem dzie si$ tych do ra bia %em z do -

sko ku w za kre sie gra fi ki ekra no -

wej....

– W te le wi zji pa no wa $o wów czas lob -
by z po uk$a da ny mi kloc ka mi, a tu
przy szed$ ta ki szcze niak … wi#c na od -
czep ne da li mi do ro bo ty pro gra my folk -

– My pla sty cy, z wa mi mu zy ka mi

mie li #my w cza sie stu diów dwie p%asz -

czy zny bli skich spo tka' – woj sko

i ba sen. My dwaj, do dat ko wo – ki no.

– A jak mnie kto" za py ta o Aka de mi#
Sztuk Pi#k nych, to od ra zu mam aso cja -
cj# do na zwisk: Ju ra, Du da -Gracz, Sia -
ra, Przy by$. Wi du j&c ich przez czte ry la -
ta, raz w ty go dniu, na woj sku. Dzi"
przy jem nie po wie dzie' – z kim wów -
czas ma sze ro wa $em.

– Po tem na st$ pi% ci$g dal szy, w na -

szym Stu denc kim Dys ku syj nym Klu -

bie Fil mo wym „Ki no oko”.

– Jak wi dz# po la tach, to by $o wa% -
ne w mo im za wo dzie re %y se ra, któ ry
prze cie% nie by$ wy uczo nym. Pro fe sor
Bar di ni ma wia$ o mnie, %e ta kie go dy -
le tan ta nie wi dzia$. Mó wi&c o dy le tanc -
twie mia$ na my "li roz licz ne za j# cia,
któ rych si# po dej mo wa $em (re %y se ria,
pi sar stwo, mu zy ko lo gia, t$u ma cze nia
itp.) a z wy kszta$ ce nia by $em… al to -
wio li st&. 

Mo imi men to ra mi by li pro fe sor
Alek san der Bar di ni i Da nu ta Ba dusz -
ko wa, cho' nie cho dzi $em do nich
na lek cje, bar dzo wie le si# od nich do -
wie dzia $em. To by$ duch cza sów...
tak %e wte dy, kie dy mo ja Mat ka, w szó -

stym ro ku me go %y cia pro wa dzi $a
mnie co pi& tek do Fil har mo nii )l& skiej.
W wie ku pi# ciu lat by wa $em w Te atrze
Wy spia* skie go, tak cz# sto jak moi ró -
wie "ni cy w Te atrze Ate neum. W ro -
ku 1950 roz po cz& $em na uk# w Szko -
le Mu zycz nej przy uli cy D& brów ki
a po tem w Li ceum Mu zycz nym
przy uli cy 27. Stycz nia. W mo jej kla -
sie by li Ber nard Kaw ka – pó( niej szy
twór ca ze spo $u „No vi Sin gers”, Adam
Ma ko wicz – pia ni sta, Ja nusz Mych
(tak %e No vi Sin gers) Wi told Cie cha no -
wicz – kom po zy tor, jak i s$yn ny sak -
so fo ni sta Zbi gniew Bi zo* z „Nie bie -
sko - i Czer wo no -Czar nych”. Kie dy
wra cam do Ka to wic, to jak bym wra ca$
do do mu.

– Ja za# wszyst ko zwi$ za ne z to b$
wi dz" przez #wiat fil mu, po cz$w szy

od „Ki na Oko” po przez two je fil my,

po tw$, ogrom n$ dech za pie ra j$ c$,
fil mo te k"...

– Mo je "ro do wi sko mu zycz ne w tym
nie uczest ni czy $o, a tu w na szym DKF by -
li: An to ni Ha lor, Hen ryk Bzdok i pa ru in -
nych. Mie li "my te pe re gry na cje w kie run -
ku fil mu i to by $o bu do wa nie
back gro un du, my "my to w ja kim" sen sie
stu dio wa li, je( dzi li "my na sym po zja,

Hen ryk Bzdok (z lewej) – ma larz, gra fik, zaj mu j! cy si" pro jek to wa niem gra ficz nym oraz ry sun -
kiem sa ty rycz nym, au tor po nad 50 wy staw in dy wi du al nych w kra ju i za gra ni c!, wie lo let ni pre zes
Okr" gu Ka to wic kie go ZPAP, wspó# pra cow nik mie si"cz ni ka „$l!sk”, miesz ka i pra cu je w Ka to wi -
cach i Piotr Szal sza – re %y ser, mu zyk, sce na rzy sta, pi sarz, t#u macz, re dak tor i pro du cent wi do wisk
te le wi zyj nych, or ga ni za tor pro jek tów mu zycz nych, te atral nych i na uko wych, od 1983 prze by wa
na sta #e w Wied niu.
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lo ry stycz no -roz ryw ko we z cy klu „Baw -
cie si! z na mi”. W War sza wie – jak mi
po tem opo wia da no, po obej rze niu na -
szych pro gra mów, do szli do wnio sku,
"e Ka to wi ce za s#u "y #y so bie na Na gro -
d! Pre ze sa. Naj wi! cej w 1968 ro ku by -
#o mo ich, bo daj "e dwa na $cie, no to da li
mi t! na gro d!, ja na wet nie od czu wa -
#em sa tys fak cji, uwa "a #em, "e to by #o
ja kie$ nie spra wie dli we i "e ko go$ los
po ka ra#. Dzie si!% lat w Te le wi zji Ka to -
wi ce da #o mi bar dzo wie le, na uczy #o
mnie za wo du. Po czte rech la tach zro -
bi #em du "y film o Pen de rec kim, a pó& -
niej pierw szy te le wi zyj ny por tret Woj -
cie cha Ki la ra. Film wy $wie tlo no 21
sierp nia 1968 wie czo rem, w dniu w któ -
rym woj ska Pak tu War szaw skie go
wkro czy #y do Cze cho s#o wa cji, po szli -
$my do „Mar cho# ta”, to by# szok i wy -
pi li $my wi! cej ni" po jed nym.

– Ja wów czas ba wi !em w Biesz cza -
dach, go spo dy ni u któ rej za miesz ka -
li "my by !a prze ra #o na: Pa nie, Ru skie
te raz s! z dwu stron... A ty nie d!u go po -
tem znik n$ !e" z Ka to wic....

– Kie dy tu sze fem re dak cji zo sta #a bli -
ska krew na to wa rzy sza Gier ka, zde cy -
do wa no ko go wy rzu ci%, zna la z#em si!
na li $cie do wy da le nia i nie $wia do mie
zro bio no mi wiel k' przy s#u g!. Po jed -
nym te le fo nie zna la z#em si! w Te le wi -
zji Gda( skiej, któ ra nie ro bi #a pro gra -
mów mu zycz nych, bo nie mie li gdzie.
Ja w pierw szych la tach zro bi #em ich
pi!% dzie si't: w Te atrze Mu zycz nym,
w Ope rze Ba# tyc kiej i we wszyst kich
mo" li wych sa lach Trój mia sta oraz oko -
lic, za$ w cza sie ka" de go So poc kie go
Fe sti wa lu, któ re go by #em re dak to rem
TV, ro bi #em 6 – 10 re ci ta li pio sen ka rzy
przy po mo cy za pra sza nych z ca #ej Pol -
ski go $ci, w$ród któ rych by li ka to wi cza -
nie: An to ni Ha lor, W#o dzi mierz Paw lak,
Sta ni s#aw Olej ni czak. Do pro gra mów
u Da nu ty Ba dusz ko wej za pra sza #em
na kie row nic two mu zycz ne Wi tol da
Cie cha no wi cza z Ka to wic, a wy st! po -
wa li – Ba na sik i Zu bek a tak "e in ni st'd
wy ko naw cy. Czy ta j'c wte dy kry tycz -
ne re cen zje o po zio mie pro gra mów
roz ryw ko wych z Ka to wic i chwa l' ce
gda( skie pro duk cje mia #em drob n' sa -
tys fak cj! po tym g#u pim po "e gna niu.
Kto$ w ka to wic kiej pra sie na pi sa# na -
wet – a mo "e by tak Te le wi zj! Ka to wi -
ce prze nie$% do Gda( ska? To, co bu du -
je cz#o wie ka, to umie j!t no$% pa trze nia
dia lek tycz ne go na prze sz#o$% bez ura -
zów i do strze ga nie no we go.

Mam jesz cze ta kie aneg do tycz ne
wspo mnie nie, jak to w sierp niu TV
Gda(sk zro bi #em pro gram na Bo "e Na -
ro dze nie... Do ka" de go pro jek tu wy my -
$la #em za wsze ja kie$ am bien te, ak cja
mu sia #a to czy% si! w ple ne rze lub
w atrak cyj nych wn! trzach wi!c po my -
$la #em tak – cen tra la TVP w War sza wie
pod ko niec li sto pa da $ci' gnie nas do sie -
bie, by na tych miast wy my $li% pro gram
na $wi! ta, syl we stra i okres $wi' tecz ny...

– U nas Try bu na Ro bot ni cza pi sa -
!a o Bo #ym Na ro dze niu: „%wi& ta Zi -
mo we – jak co raz po wszech niej by wa -
j$ na zy wa ne przez lud: przy pa da j$ ce
w grud niu "wi& ta”...

– Zro bi #em za tem ta ki $wi' tecz ny
pro gram w sierp niu, z dwu dzie sto ma
cho in ka mi w stu diu i gwiaz da mi z ro" -
nych kra jów, któ re uczest ni czy #y w fe -
sti wa lu w So po cie. No i pó& n' je sie ni'
Bar ba ra Piet kie wicz zwo #a #a wszyst kich
re dak to rów od spraw mu zycz nych
i roz ryw ki... pro sz! Pa" stwa, id# $wi! -
ta i mu si my... A ja ju" mam – i da #em
jej ka se t!, by #a w szo ku. Ju" w Ka to wi -
cach to wy my $li #em, kie dy zo sta #em se -
kre ta rzem pro gra mo wym w dzia le Ta -
de usza Ko pla, od któ re go te" wie le si!
na uczy #em, ro bi #em wte dy rocz ny plan
i za go spo da ro wy wa #em wszyst kie stu -
dia pro gra ma mi mu zycz ny mi, lu do -
wy mi, te atra mi a za ra zem zbie ra #em
pro jek ty, to by #y $rod ki pro duk cji i trze -
ba je by #o za go spo da ro wa%.

W Gda( sku by #a na st!p na ce zu ra
"y cio wa ty pu dia lek tycz ne go – po
wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go nie
pod pi sa #em de kla ra cji lo jal no $ci w TVP.
By# rok 1982, wy rzu co no mnie z pra -
cy. Zro bi# to (no men omen) by #y ka to -
wi cza nin – Zbi gniew Bo "ycz ko, po d#u -
gich bez owoc nych pro$ bach bym
pod pi sa#... Po la tach b! d'c w No wym
Jor ku spo tka #em Bo "ycz k!, któ ry by#
tam ko re spon den tem Te le wi zji Pol -
skiej, kie dy mnie zo ba czy# nie mia#
pew no $ci jak si! za cho wam, ale udzie -
li #em mu ab so lu cji i zdj' #em z nie go kl' -
tw!, zro bi# prze cie" do brze, bo mo g#em
wy je cha%.

– Tra gi ko micz ne, ki no... „Lu dzie
i ka pra le” film w!o ski z To to i Pa olo
Stop p$...

– To ci in n' hi sto ryj k! opo wiem. Ten
nie szcz! sny wiel ki Ka rol Szy ma now -
ski, któ ry ca #e "y cie mia# pe cha do ró" -
nych wy da rze( hi sto rycz nych ju"
przed pierw sz' woj n' $wia to w' za cz'#

si! wspa nia le roz wi ja% w Wied niu,
Pra dze i Ber li nie, kie dy wy bu ch#a woj -
na, wszyst ko znik n! #o... W Pol sce ci' -
gle mia# pro ble my ale si! roz wi ja#,
cho cia" by# cz! $ciej wy ko ny wa ny
za gra ni c' ni" w kra ju, w Pra dze za$ bar -
dziej ce nio ny ni" u nas. Pra pre mie ra
$wia to wa je go ba le tu „Har na sie” od by -
#a si! prze cie" tam "e i jed no z naj wa" -
niej szych wy ko na( „Kró la Ro ge ra”
tak "e. Na pi sa #em ksi'" k! „Ka rol Szy -
ma now ski w Pra dze”., zro bi #em film
pod tym sa mym ty tu #em. Po tem przy -
szed# stan wo jen ny i stu le cie je go uro -
dzin, ale nie by #o at mos fe ry do $wi! to -
wa nia. Sce na riusz do wspo mnia ne go
fil mu o nim zre ali zo wa #em jesz cze
przed sta nem, po tem zo sta #em za wie -
szo ny w pra wach i sie dzia #em w do mu,
by #a zi ma 1981–1982, w ma ju mia #y
by% uro czy sto $ci. )wit bla dy. Pu ka nie
do drzwi. Otwie ram. Stoi dwóch umun -
du ro wa nych i uzbro jo nych – Pan Piotr
Szal sza? Pan pój dzie z na mi. Nie by #em
ak tyw nym dzia #a czem, wi!c nie wie -
dzia #em dla cze go. Za wie& li mnie do te -
le wi zji a tam ja ki$ ko mi sarz mó wi
do mnie: my wie my, %e to wy $cie na kr! -
ci li i chcie li by $my, aby $cie sko" czy li ten
film. Co dzien nie przy je" d"a# po mnie ra -
no ga zik i za wo zi# do mon ta "ow ni. Na
mon ta "u za wsze sie dzia# z na mi "o# -
nierz, "e by kon tro lo wa%, co my tam
mon tu je my, oby tyl ko nie ja kie$ ma te -
ria #y dla „So li dar no $ci”. *o# nierz sie -
dzia# i jad# bu# ki z po dwój n' szyn k',
cho% by #y kart ki. Kie dy za uwa "y# jak
mu si! przy pa tru je my, to i nam za cz'#
przy no si% ka nap ki. Film zo sta# zmon -
to wa ny i by# po tem wie lo krot nie wy -
$wie tla ny, a mnie to da #o ko pa by
zmie ni% kli mat. I to si! uda #o...

– Wiem, ja te# wte dy po raz pierw -
szy otrzy ma !em za pro sze nie na wa# -
n$ im pre z& pla stycz n$ w Niem czech,
na III Berg ka me ner Bil der Ba sar, te#
uda !o mi si& po wie lu za bie gach po -
je cha'...

Piotr Szalsza z prof. Aleksandrem Bardinim podczas realizacji spektaklu „Friedemann Puntigam,
czyli sztuka zapominania” Geralda Szyszkowitza (Teatr TVP,1992) 
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– W ro ku 1983 za cz! "em
dzia "al no#$ w Wied niu 
– w Te le wi zji Au striac kiej
i w ope rze ka me ral nej
a w 1986 przy by "em do War -
sza wy ja ko re %y ser au striac -
ki ro bi$ film o pol skim jaz -
zie. Na pi sa no wte dy o mnie
„nasz re %y ser z Wied nia...”

– Znam i mam za re je -
stro wa ne z 3SAT kon cer ty
jaz zo we z two im na zwi -
skiem w „li !cie p"ac”...
Szko da, #e ich u nas nie po -
ka za no, to by "y by uczty dla
jaz z fa nów.

– Mia "em przy jem no#$ ro -
bi$ kon cer ty z naj wy bit niej -
szy mi gwiaz da mi jaz zo wy -
mi: Pe ter son, Hamp ton,
Gar ba rek, Pe truc cia ni, Gil -
ber to, Za wi nul, Gil le spie,
Ma ke ba, Gra pel li, Mar sa lis,
Pass, Mo dern Jazz Qu art tet.
Do Pol ski wspól nie z ów cze -
snym kon su lem dr. Emi lem
Bri xem #ci! gn! "em Joe Za -
wi nu la na jazz jam bo ree.
A do Wied nia za pra sza "em
Po la ków, mia" tu kon cert
Ma ko wicz, by" Kul po wicz.
By "y te%, ni gdy w Pol sce nie
po ka za ne, wiel kie kon cer ty „War sza wa
po zdra wia Wie de&”, gdzie Au stria kom
i Niem com przed sta wi "em wszyst kich
jazz ma nów pol skich w dwóch dwu go -
dzin nych kon cer tach.

– Pa mi$ tam do k"ad nie mój pierw -
szy po byt w Wied niu w 1974 ro ku,
pierw szy od dech wol nym !wia tem,
a ty?

– Kie dy przy je cha "em do Wied -
nia, nikt tam na mnie nie cze ka", nie
by "o w ga ze tach: Herr Szal sza przy -
je cha!... By "em zu pe" nie nie zna ny,
z dzie si' cio ma do la ra mi w kie sze ni,
ale mia "em przy go to wa ne CV po an -
giel sku, któ re po wie li "em w stu eg -
zem pla rzach aby wszyst kie istot ne
w Wied niu in sty tu cje i sto wa rzy sze -
nia mu zycz ne i fil mo we po wia do mi$
kim je stem. Na to wspa nia "e we zwa -
nie od po wie dzia "y ja kie# trzy in sty tu -
cje – ale wa% ne. Nie mia "em %ad nych
zna jo mych w bran %y a od zew przy -
szed" z Ope ry Ka me ral nej w Wied niu
i z Te le wi zji ORF, gdzie po tem zro -
bi "em film „Cho pin w Wied niu”. Mu -
sia "em tam zna le($ swo je miej sce
i za da nie... Z po wo dów hi sto rycz nych
wy da rze&, a tak %e %e la znej kur ty ny
bar dzo ma "o wie dzie li o nas i wie dzie$
wi' cej nie chcie li. By li #my czym# da -
le kim ko ja rz! cym si' z bie d!, czym#
okrop nym. Prze ci't ny Po lak wie dzia"
wi' cej o Au strii ni% oni o Pol sce, roz -
ma wia "em z aka de mi ka mi, któ rzy
nie mie li po j' cia gdzie le %y Kra ków,
Za ko pa ne czy Gda&sk. Na wi! za "em
wspó" pra c' z Zo fi! Be klen i jej zna -
nym w Wied niu sto wa rzy sze niem

po lo nij nym „Wie ner - Kra kau er Kul -
tur - Ge se lel l schaft”. Wspó" pra cu je my
do dzi#. Wy naj dy wa "em fak ty i te ma -
ty hi sto rycz ne "! cz! ce oba kra je, po -
przez na zwi ska kom po zy to rów, pi sa -
rzy, wa% nych ro dów, za po zna j!c
Au stria ków z ró% ny mi te ma ta mi Pol -
ski mi i to za funk cjo no wa "o – w tym
ro ku zo sta "em ude ko ro wa ny przez
Pre zy den ta Re pu bli ki naj wy% szym
w dzie dzi nie kul tu ry od zna cze niem
au striac kim, co jest dla mnie wiel k!
sa tys fak cj!. )! cze nie lu dzi jest istot -
ne, spro wa dzi "em do Wied nia ze spó"
„Ca pel la Ge da nien sis” i po "! czy "em
go z Chó rem Wie de& skim, nie do#$ %e
od by li wspól ne kon cer ty, to jesz cze
zro bi "em in sce ni za cje, w któ rych
przed sta wi "em po raz pierw szy w j' -
zy ku pol skim i nie miec kim po ezj'
oraz mu zy k' pol sk! okre su re ne san -
su, by li to g"ów nie Rej i Ko cha now -
ski, by "y tak %e wier sze Ka ro la Woj ty -
"y. Wi do wi sko zwa "o si' „Kie dy
my #l' o oj czy( nie” i zro bio ne by "o
na zam ku Schal la burg w Au strii z oka -
zji wy sta wy „Sztu ka w do bie Ja giel -
lo nów”. Po tem zro bi "em por tre ty Lu -
to s"aw skie go i Pen de rec kie go dla
te le wi zji za chod nich. Za ka me r! sta"
ka to wi cza nin Mie czy s"aw Chu dzik,
z któ rym, no ta be ne, zro bi "em pra wie
wszyst kie mo je naj wa% niej sze fil my.

– Od kry "e! dla nas Habs bur gów
pol skich z %yw ca.

– Tak, to by" film do ku men tal ny.
Wie le jest ta kich te ma tów, w któ rych hi -
sto ria Au strii "! czy si' z hi sto ri! kra jów
Eu ro py wschod niej. W TVP by" tak %e

wy #wie tla ny mój film z sir
Pe te rem Usti no wem i Fil -
har mo ni! Pe ters bur sk! pt:
„Jo han Strauss w St. Pe ters -
bur gu”. W 2010 ro ku w wie -
de& skim Haus der Mu sik by -
"a mo ja wiel ka wy sta wa
„Cho pin w Wied niu”. Ci! gle
jesz cze nie tra c' na dziei, %e
uda mi si' wAu strii wy sta wi$
cho$ by frag men ty „Dzia -
dów” Mic kie wi cza.

– Upra wiasz pu bli cy sty -
k$, pi szesz ksi&# ki, !pisz
w ar chi wach?

– Kie dy co# sta je si' pa sj!
za wsze znaj du j' na to czas.
Oto przy k"ad "! cz! cy Ka to -
wi ce z dal szym mym roz wo -
jem. Ja ko stu dent Aka de mii
Mu zycz nej zo sta "em po pro -
szo ny przez nie od %a "o wa ne -
go sze fa bi blio te ki uczel nia -
nej dr. Ka ro la Mu sio "a
o przy go to wa nie s"o wa
wst'p ne go do no wel ki
„Z warsz ta tu wir tu oza” naj -
wi'k sze go pol skie go wir tu -
oza skrzy piec Bro ni s"a wa
Hu ber ma na. By" rok 1964
i to by" mój pierw szy ar ty ku",
któ ry uka za" si' w „Ru chu

Mu zycz nym”. Trzy dzie #ci lat pó( niej,
ju% w Au strii, do sta "em po rz!d ne sty -
pen dia i ob je cha "em pó" #wia ta do ku -
men tu j!c %y cie Hu ber ma na i na pi sa "em
je go ob szer n! bio gra fi', któ r! masz
a pó( niej po wsta" jesz cze film o tym
cz"o wie ku, któ ry te% sp' dzi" trzy dzie -
#ci lat w Wied niu. To by "o tak od kryw -
cze dla Au stria ków, %e bez prze rwy je% -
d%' z tym fil mem. Nie daw no by" tak %e
wy #wie tla ny po raz dru gi w pol skiej te -
le wi zji. Jest co#, co uwa %am za naj wi'k -
sze osi! gni' cie me go %y cia – po praw -
ka w bio gra fii Fry de ry ka Cho pi na,
ni by nic wiel kie go, ale wa% ne jak
wszyst ko w je go %y ciu. Spra wa opi sy -
wa na do t!d w dzie si!t kach wcze #niej
na pi sa nych bio gra fii. Ro bi!c ba da nia
od kry "em w opar ciu o nie zbi te do wo -
dy, %e pe wien kon cert Cho pi na w Wied -
niu, wy mie nia ny we wszyst kich 
bio gra fiach, ni gdy si' nie od by". Opu -
bli ko wa no to w wie lu kra jach, co sta -
no wi dla mnie du %! sa tys fak cj', jak i to,
%e zna la z"em w Pra dze i w Au strii kil -
ka dzie si!t li stów Szy ma now skie go
a tak %e li stów na je go te mat, wcze #niej
ni gdzie nie pu bli ko wa nych.

– Zna la z"e! w swym ar chi wum
pierw szy film Waj dy i udo st$p ni "e! go
Fil mo te ce Na ro do wej, któ ra wcze -
!niej da rem nie go po szu ki wa "a. Opi -
sa "em to w jed nej z mych aneg dot.
Wró' my jesz cze do two ich fil mów do -
ku men tal nych, któ re ogl& da si$ z du -
#& przy jem no !ci& dzi$ ki cie ka we mu
po ka za niu do ku men tów i du #e mu na -
sy ce niu ka drów do sko na "& wi zj& pla -
stycz n&.

… z Bu!atem Okud"aw# (1995)
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– Za wsze sta ram sie opie ra! na do ku -
men tach – po ka za! au ten tycz ny ma te -
ria" ar chi wal ny, ale ar ty stycz nie prze -
two rzo ny i Au stria cy to do strze ga j#.
Kie dy ro bi "em por tret fil mo wy bar da
$y dow skie go Mor de cha ja Ge bir ti ga
z Kra ko wa, Au stria cy do ce ni li fakt, $e
by" on oby wa te lem au striac kim
(przez 40 lat) i $e s"u $y" w ar mii au -
striac kiej. Ta kie pro jek ty s# wspie ra ne
tak $e fi nan so wo. 

– Dzwo ni !em kie dy" do cie bie

do Wied nia, a ty od bie rasz te le fon

w Omsku...

– Ja ko sil nie zwi# za ny z in sty tu cja -
mi wie de% ski mi, któ rych ro l# jest
przed sta wia nie kul tu ry au striac kiej
za gra ni c#, na wi# za "em kon takt z dy -
rek cj# zna ne go „5-go Te atru” w Omsku
i za pro po no wa "em im re ali za cj& sztu -
ki naj wy bit niej sze go $y j# ce go dra -
ma to pi sa rza Pe te ra Tur ri nie go „Al pej -
skie zo rze”. Zna la z"em rów nie$ wte dy
za in te re so wa nie stro ny au striac kiej,
w tym wy pad ku Mi ni ster stwa Spraw
Za gra nicz nych, któ re pro jekt do fi nan -
so wa "o. Po dob nie by "o z fil mem, „Jo -
hann Strauss w Sankt Pe ters bur gu” któ -
ry wspó" fi nan so wa "a mi& dzy in ny mi
te le wi zja au striac ka. T"u ma czy "em te$
sze reg sztuk au striac kich na j& zyk
pol ski, któ re po tem pro pa go wa ne by -
"y w te atrach jak np. mu si cal „Sio stry
Par ry”, wy sta wia ny czte ro krot nie
w kra ju a te raz ro bi& go w To ru niu
u An ny Wo "ek w no wo otwar tym Te -
atrze Mu zycz nym (pre mie ra 13. czerw -
ca). Kie dy w Kra ko wie u Je rze go Fe -
do ro wi cza w Te atrze Lu do wym od by "a
si& 'wia to wa pra pre mie ra z Ka si# Zie -
li% sk# i Mar t# Bi zo%, do wie dzia" si&
o niej dy rek tor Te atru Ji dysz z Tel Awi -
wu, po lo nus zresz t#, Szmu el Ac mon.
Przy le cia", zo ba czy"... za pro si" mnie
i wy sta wi "em mu si cal u nie go.

– Co da lej?

– Ak tu al nie przy go to wu j&, ra zem
z Zo fi# Be klen film o tra gicz nych lo sach

cz"on ków or ga ni za cji „Stra gan” – czy li
o Po la kach z Za ol zia, cz"on kach siat ki
szpie gow skiej Ar mii Kra jo wej, dzia "a -
j# cych pod czas woj ny w Wied niu i zno -
wu Au stria cy moc no uczest ni cz# w fi -
nan so wa niu pro jek tu.

– Po za tym…

– Za wsze ma rzy "em o re ali za cji
„Ope ry za trzy gro sze” Brech ta, któ ry
ode gra" du $# ro l& w mo im $y ciu
i chcia" bym do pro wa dzi! do wy sta wie -
nia w Au strii, jak ju$ wspo mnia "em,
w ja kie' for mie „Dzia dów”... Znów mu -
sz& wró ci! do prof. Bar di nie go, któ ry
po wie dzia": ksi!" ka te le fo nicz na jest

z dwóch po wo dów naj wa" niej sza, jest

tam wie lu bo ha te rów a do brze si# czy -

ta... i dru gie: "e by to mia $o zna cze nie,

trze ba wie dzie%, któ re nu me ry s! wa" -
ne. Trze ba wie dzie! z kim roz ma wia!
i jak zna le(! en tu zja st& dla te ma tu.

Mia "em ta kie go en tu zja st& – Je rze go
Ko eni ga – dy rek to ra Te atru Te le wi zji,
on mi za wie rzy" i zro bi "em dwa przed -
sta wie nia. Jed nym z nich by" „Plac Bo -
ha te rów” (Hel den platz) To ma sza Bern -
har da, to by "o dla mnie wspa nia "e

do zna nie, bar dzo do brze ode bra ne
przez wi dzów i kry ty ków. Du $ym prze -
$y ciem by" mój pierw szy po la tach ar -
ty stycz ny po wrót do Ka to wic – kie dy
to za dy rek cji Bog da na To szy wy sta wi -
"em w Wy spia% skim au striac kie ar cy -
dzie "o ro man ty zmu „Ch"op mi lio ne rem”
Fer di nan da Ra imun da, co przy jem -
niej sze – w t"u ma cze niu mo je go sy na
Mar ka Szal szy.

– Wy ko na !e" ka wa! so czy ste go #y -

cia, wszech stron nie pra co wi te go,

w trud nych cza sach ale i cie ka wym

to wa rzy stwie.

– Przy znam, $e kie dy ogl# dam
po la tach ró$ ne swo je pro duk cje, za -
sta na wiam si& cza sem jak to si& da -
"o wszyst ko zro bi! i kie dy. Po zna "em
w $y ciu i w pra cy wie lu in te re su j# -
cych lu dzi: Bran dau era, Usti no wa,
The odo ra ki sa, Ha ra sie wi cza, Ge rar -
da, Ma tusz k&, Nie me na, gwiaz dy au -
striac kich i 'wia to wych scen, w Pol -
sce za' np. Za pa sie wi cza, Jan d&,
En gler ta i wie lu in nych. W cza sie pró -
by „Hel den plat zu” ga w& dzi li 'my so -
bie z Kry sty n# Jan d#. – Wiem, "e ro -

bi$ pan film „Ser ce Cho pi na”, jak to

by $o z Cho pi nem i ko bie ta mi? Od po -
wie dzia "em, $e od daw na mo im $y -
cze niem jest zro bi! co' pod te mat
„$y cie ero tycz ne Cho pi na”, a Jan da
na to: Py tam, bo An drzej Waj da te"
chcia$ by zro bi% film na ten te mat...
Przy zna "em wi&c: Nie w!t pli wie Cho -

pin by$ bar dzo po bu dli wy i roz bu dzo -

ny ero tycz nie, co po dob no jest ce ch!
cho ru j! cych na gru& li c#... spo gl# da -
j#c jed nak na pi&k n# Kry sty n&
po chwi li skon sta to wa "em: ale

sko'cz my le piej na sz! roz mo w#, bo

czu j#, "e si# za raz roz cho ru j# na t# sa -

m! cho ro b#.
– Ro zu miem te raz dla cze go swo je

uro dzi ny i ju bi le usze chcesz "wi$ to -

wa% u nas, po wie dzia !e", #e do Ka to -

wic wra casz jak do do mu, bo w do -

mu to naj le piej fa je ro wa%.

!

… z Witoldem Lutos$awskim (1993)

… z Kry sty n! Jan d! i Zbi gnie wem Za pa sie wi czem pod czas re ali za cji „Hel den plat zu” (1997).
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!wie rzy  
– gi gant na uli cy

(tro ch! uzu pe" nie#)
Mia !em przy jem no"# zna# prof. Wal -

de ma ra $wie rze go, wie lo krot nie te%
o Nim pi sa !em m.in. w mie si&cz ni ku
„$l'sk”, dla te go o"mie lam si& do ar ty ku -
!u red. Wie s!a wy Ko no pel skiej pt. !wie -
rzy – gi gant na uli cy w „$l' sku” nr 2
(219) lu ty 2014, wnie"# kil ka – mo im
zda niem – zna cz' cych uzu pe! nie(. 

Tra we stu j'c ty tu! w/w ar ty ku !u mu sz&
stwier dzi#, %e prof. Wal de mar $wie rzy –
jak s!usz nie twier dzi red. Wie s!a wa Ko -
no pel ska  – gi gant na szej gra fi ki, zna laz!
si& w wol nej Pol sce pra wie na uli cy,
w zna cze niu za ni ku za mó wie( na pla ka -
ty. Zresz t' nie tyl ko On, rów nie% wie lu
in nych wiel kich na szych gra fi ków, za li -
cza nych wcze "niej do gro na twór ców
pol skiej szko !y pla ka tu. Wszyst ko dla te -
go, %e po 1989 ro ku wla !a si& do nas
wiel k' nisz cz' c' fa l', za chod nia, g!ów -
nie ame ry ka( ska, pop kul tu ra. W re zul -
ta cie umów ja kie nie opatrz nie pod pi sa li
dys try bu to rzy fil mów i ksi' %ek, dzie !a
na szych mi strzów zo sta !y wy par te przez
szmi r& ku po wa n' z wy two ra mi wspo -
mnia nej pop kul tu ry.

Nie za po mn& swe go zdu mie nia, gdy
spy ta !em prof. Wal de ma ra $wie rze go
w wy wia dzie dla „$l' ska” nr 2 (100) lu -
ty 2004, co ak tu al nie po ra bia i us!y sza -
!em w od po wie dzi: „ma lu j& ame ry ka( -

skich gang ste rów, bo to Ame ry ka nów in -
te re su je i "mie szy i do brze si& tam sprze -
da je w ga le riach”. Je) dzi! wi&c z %o n'
do USA (gdzie do dzi" w zna nych klu -
bach jaz zo wych wi sz' Je go pla ka ty z cy -
klu Wiel cy lu dzie jaz zu z Ji mim Hen dri -
xem, Lu isem Arm stron giem czy Ell'
Fit zge rald) dwa, trzy ra zy w ro ku ma lo -
wa#  Ala Ca po ne i je mu po dob nych, bo
wów czas w Pol sce dla ta kich fa ce tów
jak On  – jak twier dzi!  – nie by !o zbyt
wie le za j& cia. 

Wte dy to w!a "nie je go ucze(, zna ny
gra fik An drzej P' gow ski, zda j'c so bie
spra w& z ogrom ne go po ten cja !u i ta len -
tu ja ki si& mar nu je w oso bie Pro fe so ra,
zdo !a! Go (nie bez opo ru) na mó wi#
do na ma lo wa nia no we go, we d!ug dzi -
siej sze go sta nu wie dzy hi sto rycz nej,
przy go to wa nej przez ze spó! hi sto ry ków
i eks per tów na uko wych, kom plet ne go,
li cz' ce go 49 por tre tów pocz tu w!ad ców
pol skich. Trze cie go pocz tu, po 22 por tre -
tach Mar cel lo Bac cia rel li i po 44 wy ide -
ali zo wa nych – po cho dz' cych sprzed 170
lat  – ry sun ków Ja na Ma tej ki. 

Ale w 2007 ro ku, po na ma lo wa niu
przez Wal de ma ra $wie rze go 24 por tre -

tów, kie dy wy da no na wet ka len darz z 12
por tre ta mi w!ad ców, o czym pi sa !em
w „$l' sku” nr 2 (160), lu ty 2009 r., na st' -
pi !a kil ku let nia de ner wu j' ca prze rwa wy -
ni k!a z k!o po tów ze spon so ra mi te go
wiel kie go przed si& wzi& cia. Pro fe sor mar -
twi! si&, %e w tej sy tu acji mo %e nie zd' -
%y# za ko( czy# roz po cz& te go dzie !a.
Osta tecz nie zd' %y!, tu% przed swo im
odej "ciem. I to jest mo je za sad ni cze uzu -
pe! nie nie do ar ty ku !u red. Wie s!a wy Ko -
no pel skiej. Ma bo wiem Pa ni Re dak tor
z pew no "ci' ra cj&, %e Wal de mar $wie rzy
ju% nic nie na ma lu je, ale nie wszyst ko, co
na ma lo wa! i co po zo sta wi! po so bie, jest
nam zna ne. Jak twier dzi An drzej P' gow -
ski, ini cja tor po wsta nia no we go pocz tu
w!ad ców pol skich, ju% w pa) dzier ni ku
br. b& dzie my "wiad ka mi je go pre zen ta cji
na Zam ku Kró lew skim w War sza wie.
Jest wi&c szan sa, %e przy sz!e po ko le nia
Po la ków b& d' ko ja rzy !y Wal de ma ra
$wie rze go nie tyl ko ja ko wspa nia !e go

twór c& pla ka tów, ok!a dek do ksi' %ek
i do p!yt, ka len da rzy i znacz ków pocz to -
wych, lecz tak %e ja ko au to ra por tre tów
kom plet ne go pocz tu w!ad ców pol skich
na ma lo wa nych przez te go ge nial ne go ar -
ty st& i nie zwy kle uro kli we go cz!o wie ka.

I jesz cze dwa in ne uzu pe! nie nia. Otó%
Wal de mar $wie rzy po cho dzi! z bar dzo
bied nej ro bot ni czej ro dzi ny z D& bu.
U bab ci, u któ rej miesz ka! z mat k' i sio -
str', kró lo wa !a nie "mier tel na "l' ska wo -
dzion ka. Ja ko 14-la tek mu sia! pój"# do
pra cy, no sz'c za maj strem ku be! z far ba -
mi i dra bi n&. Szcz& "li wie tra fi! do po -
wsta j' cej w Ka to wi cach szko !y "red niej
pla stycz nej i gdy jej cz&"# prze kszta! co -
no w wy% sz' uczel ni&, Wal de ma ra $wie -
rze go li cz' ce go so bie wów czas szes na -
"cie lat, jesz cze bez ma tu ry, wa run ko wo
wpi sa no na li st& stu den tów tej uczel ni,
któ r' uko( czy! w 1952 r. otrzy mu j'c
pierw szy dy plom w hi sto rii ka to wic kiej
uczel ni. Li czy! so bie 21 lat i – jak twier -
dzi! – ja ko szcz& "ciarz, bo uro dzi! si&
w nie dzie l&, spo ty ka na uli cy w Ka to wi -
cach, swe go by !e go pro fe so ra Jó ze fa
Mrosz cza ka (wów czas dy rek to ra Wy -
daw nic twa Ar ty stycz no - Gra ficz ne go

w War sza wie), któ ry spy ta! czy nie przy -
je cha! by po pra co wa# w sto li cy. Wal de -
mar $wie rzy przy zna! mu si&, %e ch&t nie
ale nie ma za co. Pro fe sor przy s!a! mu
wi&c pie ni' dze i w ten spo sób, prze ko na -
ny %e je dzie do War sza wy po pra co wa#
kil ka dni, l' du je w sto li cy... na sta !e. 

Tu ro bi "wia to w' ka rie r& zdo by wa j'c
wszyst kie bez ma !a znacz niej sze na gro dy
i wy ró% nie nia "wia to we i kra jo we. Ma
mnó stwo za mó wie( i wy staw na ca !ym
"wie cie, tyl ko nie w ro dzin nych Ka to wi -
cach, gdzie mu wie lo krot nie obie cy wa n'
in dy wi du al n' wy sta w&, zor ga ni zo wa no
do pie ro na Je go 80. uro dzi ny, któ re zbie -
g!y si& z ju bi le uszem 10-le cia ASP w Ka -
to wi cach. Jak si& oka zu je naj trud niej za -
ro bi# na %ycz li wo"# swo ich ziom ków,
cze go nie tyl ko on, na $l' sku, do "wiad -
czy!. Do brze wi&c, %e po "mier ci, przy po -
mi na si& Je go dzie !o.

JAN CO FA* KA 
(War sza wa)
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GRZEGORZ S!OBODNIK

Czas

Ob ra zy na !cia nach

lam pa na su fi cie

my !li jak ka ru ze la

kr" c# si" ulot nie

w k# tach za baw ki

baj ki daw nych

my !li
i tyl ko sp$o wia $e
wspo mnie nia na

co dzie%
a mo &e od ju tra

no we na st# pi

no we si" od naj dzie

s$o wo dla wier sza

s$o wo do mo dli twy

Stru si lom bard

Za sta wi" trzy pió ra

za czte ry da chów ki

z &ó$ wich pan ce rzy

b" d" wo do od por ny

i skry j" $y so!'
upie rze nia

Kto dzi siaj czy ta

po ezje

chy ba tyl ko

nie pierw sze na iw ne

pa nien ki

oraz kan dy da ci na

po etów

z blo ko wisk pod miej skich

al bo spa ce ro wi cze po

par ko wej zie le ni

któ ra jak paw

na pa wa si" swo j#
bez rad no !ci#
i wy so ki mi !nie gow ca mi

w ra zie desz czu

A Pa ni cho dzi ci# gle

obok mnie

ale ja ju& nie je stem 

so b#
te raz pi sz" wier sze
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– Nie
je stem zbyt re li -

gij ny, dla te go

kr! c! fil my o lu dziach, któ rzy

pró bu j" upo rz"d ko wa# swo -

je spra wy z Bo giem, tak jak

ja – po wta rza To masz Bar -

dorsch, po cho dz" cy z Gór ne -

go $l" ska, re %y ser fil mów

do ku men tal nych.

To masz Bar dorsch uro dzi&
si! w 1979 r. w Tar now skich

Gó rach. Jesz cze ja ko ucze'
tar no gór skie go Li ceum Ogól -

no kszta& c" ce go im. Ste fa nii

Sem po &ow skiej nie my (la&
o ka rie rze fil mow ca. Do pie -

ro w cza sie stu diów fi lo zo -

ficz nych na Uni wer sy te cie

Ja giel lo' skim w Kra ko wie

doj rza& do de cy zji o wy bo rze

dro gi fil mo we go do ku men ta -

li sty. 

– Któ re go( dnia wy bra &em

si! do ki na na film „Ame ri can

Be au ty” i wte dy po my (la -

&em, %e móg& bym zo sta# re %y -

se rem – wspo mi na Bar dorsch.

Stu dia re %y ser skie w Pa' -

stwo wej Wy% szej Szko le Fil -

mo wej w )o dzi pod j"&
w 2000 r. Do pi sa &o mu

szcz! (cie, bo w trak cie stu -

diów, gdzie na kr! ci& kil ka

etiud fil mo wych, by &y to

m.in.: „Ob sa da dla Ju lii”,

„Dzi( wie czo rem”, „S" dz!
cie bie we d&ug sie bie”, „Da -

lej”, zo sta& asy sten tem re %y -

se ra te le wi zyj ne go se ria lu

„Fa la zbrod ni”, co po zwo li -

&o mu w prak ty ce udo sko na -

li# re %y ser skie umie j!t no -

(ci. Wspó& pra c! z Ma cie jem

Dej cze rem przy re ali za cji

ko lej ne go se ria lu „Ofi ce ro wie” roz po -

cz"& w 2006 r. ju% ja ko ab sol went Fil -

mów ki. Po ro ku, z dy plo mem w kie sze -

ni i nie ma &ym do (wiad cze niem,

asy sto wa& ja ko dru gi re %y ser sa me mu

An drze jo wi Waj dzie na pla nie fil mu

„Ka ty'”. 

– O tym, %e tra fi &em do Waj dy zde cy -

do wa& przy pa dek. Fir ma pro du ku j" ca se -

rial te le wi zyj ny Dej cze ra re ali zo wa &a
tak %e film o mor dzie ka ty' skim i za an -

ga %o wa &a mnie do pra cy – mó wi do ku -

men ta li sta.

Kie dy te le wi zja Re li gia. tv roz po -

cz! &a po szu ki wa nia m&o dych re %y se -

rów do re ali za cji fil mów do ku men tal -

nych, zwró ci &a si! z ofer t" do &ódz kiej

szko &y fil mo wej, a w&a dze uczel ni po wia -

do mi &y o pro po zy cji To ma sza Bar dor -

scha, któ ry zgo dzi& si! na wspó& pra c!
z tym ka na &em re li gij nym. Tak za cz! &a
si! je go ka rie ra do ku men ta li sty, twór cy

fil mów re li gij nych. Ale oprócz przy pad -

ku i zle ce' od pro du cen ta wa% ny tak %e
by& je go oso bi sty wy bór.

– Za wsze in te re so wa &a mnie pro ble ma -

ty ka wia ry, dla te go za cz" &em ro bi# fil -
my o lu dziach po szu ku j" cych dro gi

do Bo ga – do da je re %y ser.

Z ka me r! na mi sjach

N
aj bar dziej zna cz" cym w je go twór -

czo (ci fil mo wej sta& si! re ali zo wa -

ny od 2007 r. w Re li gii. tv cykl „Sza le' -
cy Pa na Bo ga”, na któ ry sk&a da j" si!
kr! co ne przez wie lu re %y se rów do ku -

men tal ne opo wie (ci o pol skich mi sjo na -

rzach pra cu j" cych w pa ra fiach na ró% -
nych kon ty nen tach ku li ziem skiej.

To masz Bar dorsch w ra mach te go cy klu

stwo rzy& kil ka na (cie bar dzo do brych

fil mów do ku men tal nych, któ re sta &y si!
je go zna kiem roz po znaw czym. 

Bo ha te rem do ku men tu „Ewan ge lia

przez obiek tyw” na kr! co nym w 2008

r. na Ma da ga ska rze jest ksi"dz po cho -

dz" cy z By to mia. Ka p&an wpad& na po -

mys&, %e by w swo jej pla ców ce ro bi# ka -

me r" wi deo ewan ge li za cyj ne fil my

i wy (wie tla# je w pro wi zo rycz nym

ki nie oraz sprze da wa# Mal ga szom.

Sprze ci wi& si! w ten spo sób nie praw -

dzi we mu (wia tu pe& ne mu okru cie' stwa

i po zba wio ne mu obec no (ci Opatrz no -

(ci kre owa ne mu przez wy (wie tla ne

w miej sco wych ki nach chi' skie i in dyj -

skie fil my. Po od po wied nim szko le niu

zre ali zo wa& swój za miar. Utrwa li& na ta -

(mie ewan ge li za cyj ne prze -

s&a nia oraz mi! dzy in ny mi

lo kal ne ry tu a&y. Je den z nich

tzw. prze wi ja nie zmar &ych

za re je stro wa& obiek ty wem

tak %e To masz Bar dorsch, ja -

ko t&o d*wi! ko we obie ra j"c
(pie wy i mu zy ko wa nie tu -

byl ców. Ten swo isty film

do ku men ta li sty o ki nie two -

rzo nym przez ama to ra 

fil mow ca i mi sjo na rza po -

zba wio ny jest ocen pro-

fe sjo na li sty spo gl" da j" ce go

z wy% szo (ci" na po czy na nia,

jak by nie by &o, ko le gi po

fa chu.

– Kie dy kr! ci &em ten film

zu pe& nie nie zwra ca &em uwa -

gi na umie j!t no (ci ope ra tor -

skie du chow ne go, wa% niej sza

by &a je go mi sja – za uwa %a To -

masz Bar dorsch.

Pra cy w Re pu bli ce $rod ko -

wej Afry ki ka pu cy na Je rze go

Ste li gi po (wi! co ny jest tak %e
film pt. „La tar nik”. T&em dla

opo wie (ci mi sjo na rza o je go

pra cy sta& si! ci"g ob ra zów

co dzien ne go %y cia afry ka' -
skiej wio ski: na uki mu rzy' -
skich dzie ci w szko le, mo -

dlitw czar nych za kon ni ków,

na bo %e'stw i roz da wa nia

%yw no (ci z da rów. Mo no -

ton ny g&os du chow ne go p&y -

n" cy spo za ka dru za wie ra

spo ry &a du nek emo cji i re flek -

sji zwi" za nych z prze by wa -

niem w(ród lu dzi o afry ka' -
skiej men tal no (ci, któ rym

ob ce jest eu ro pej skie po czu -

cie cza su czy te% p!d do na -

uki i wie dzy.

Na to miast prze pe& nio ny mu zy k" jest

film pt. „Ma nu skrypt zna le zio ny w bu -

szu”. Nar ra to rem i bo ha te rem do ku men -

tu jest Piotr Na wrot. Ten pro fe sor z Ka -

to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go

od 1991 r. prze by wa na mi sji w Pa ra -

gwa ju, gdzie trud ni si! kon ser wa cj" i od -

twa rza niem ma nu skryp tów z za pi sa ny -

mi nu ta mi. Od XVI wie ku je zu ic cy

mi sjo na rze upo wszech nia li w po &u -

dnio wo ame ry ka' skich ko (cio &ach ba ro -

ko we utwo ry sa kral ne, za pi sy wa ne

na pa pie rze. Po ka sa cji za ko nu je zu itów

ma nu skryp ty do sta &y si! w r! ce 

In dian. Wspó& cze (nie Pio tro wi Na wro -

to wi, po prze ko na niu in dia' skie go ka -

cy ka, uda &o si! do trze# do r! ko pi sów

i od two rzy# me lo die po to, %e by na -

uczy# mu zy ko wa nia tu byl ców. W fil mie

Bar dor scha ogl" da my nie usta j" ce pró -

by i kon cer ty in dia' skich ze spo &ów

smycz ko wych wy ko nu j" cych w ko -

(cio &ach i osa dach pod kie run kiem pol -

skie go mi sjo na rza ba ro ko we kom po zy -

cje sa kral ne. Z ko men ta rza pro fe so ra

wy &a nia si! ob raz na bo% ne go sza cun ku

do mu zy ki, no (ni ka wia ry w Bo ga

i prze ko na nia In dian, %e bez ma nu skryp -

tów za gi n! li by w dzie jo wej ot ch&a ni.

Filmowa misja

Bardorscha

To masz Bar dorsch, re !y ser do ku men ta li sta
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Bar dziej dra stycz ny w tre !ci jest do -
ku men tal ny za pis dzia "al no !ci To ma -
sza Kli sow skie go w Li mie, za war ty
w fil mie pt. „Dom wio sen ne go s"o# -
ca”. Ty tu" jest wier nym t"u ma cze niem
na zwy schro ni ska dla dzie ci uli cy
Ayl lu Si tu wa, za "o $o ne go i pro wa dzo -
ne go przez Po la ka w sto li cy Pe ru.
Sze reg roz mów z bez dom ny mi ch"op -
ca mi, ofia ra mi gang ste rów oraz bru tal -
nych po li cjan tów, prze pla ta ny sce na -
mi de mon stra cji w obro nie god no !ci
ulicz ni ków oraz po by tu w schro ni sku
spa ja ny jest opo wie !cia mi mi sjo na rza
o tra gicz nej sy tu acji nie let nich. W ga -
w% dzie nie brak re flek sji psy cho lo gicz -
nych, spo "ecz nych i re li gij nych. Ale
po nad wszyst ki mi ka dra mi uno si
si% – to wa rzy sz& cy wy po wie dziom
dzie ci uli cy – duch wyj !cia z bez dom -
no !ci i ode gra nia po $y tecz nej ro li
w spo "e cze# stwie. Do dat ko we go sma -
ku pra cy Kli sow skie go do da je fakt, $e
nie jest du chow nym lecz wo lon ta riu -
szem.

– To, co wi dzie li !my na fil mie jest
umoc nie niem mi sjo nar stwa !wiec kie -
go, po ja wi "a si% bo wiem opcja, aby
pro mo wa' te go ty pu mi sjo nar stwo.
Na mi sje wy je$ d$a j& na wet ma" $e# -
stwa – ko men tu je re li gio znaw ca Ma -
te usz D& sal film Bar dor scha. Re $y -
ser – zda niem re li gio znaw cy – uka zu je
mi sjo nar stwo w spo sób praw dzi wy,
cho' nie brak w cy klu „Sza le# cy Pa -
na Bo ga” upi%k sze#. 

Prze ku wa nie du szy

Film„Ty! On? Ja?” zre ali zo wa -
ny w 2011 r. na Sy be rii

wpraw dzie nie na le $y do cy klu mi sjo -
nar skie go, ale ma wie le z nim wspól ne -
go. Re $y ser uka zu je bez na mi%t nym
okiem ka me ry pra c% pol skie go ksi% dza
two rz& ce go pa ra fi% ka to lic k& w No wo -
sy bir sku i na ucza j& ce go Ro sjan re li gii,
a w"a !ci wie na wra ca j& ce go ate istów,
któ rych du sze prze ku to w wy znaw -
ców ko mu ni zmu. Po upad ku Zwi&z ku
Ra dziec kie go po szu ku j& oni dro gi
do Bo ga. Na tle post so wiec kiej spo "ecz -
no !ci uka zu je hi sto ri% na wró ce nia Le -
ny. M"o da dziew czy na by "a te le wi zyj -
n& pre zen ter k& i mo del k&. Pod wp"y wem
na uk pol skie go mi sjo na rza po rzu ci "a za -
wo do wy blichtr i wst& pi "a do pol skie -
go za ko nu. Przed ka me r& Le na opo wia -
da ni by o swo ich zwy czaj nych lo sach,
ale ma j& one spo ro wspól ne go z dzie ja -
mi bi blij nych po sta ci. O jej prze mia nie
mó wi& tak $e mi sjo narz i jej oj ciec.
Zw"asz cza bez na mi%t nie snu ta na tle sy -
be ryj skich kra jo bra zów, w trak cie co -
dzien nych czyn no !ci, opo wie!' ta ty
Le ny wy wie ra nie za tar te wra $e nie i nie
po zo sta wia obo j%t nym wo bec te go, co
dzie je si% na ekra nie. To wa rzy szy tym
ob ra zom !piew akom pa niu j& ce go so bie
na gi ta rze jed ne go z na wró co nych pod -
opiecz nych mi sjo na rza.

– Ro sja nie !mia li si%, gdy opo wia da -
"em im, $e wy ko rzy sta "em to !pie wa nie

w !cie$ ce d(wi% ko wej, bo do sko na le od -
da je ro syj sk& du sz%. Ale ja tak uwa -
$am – ko men tu je re $y ser.

Nie co od bie ga j& cy od nur tu mi sjo -
nar skie go by" film z 2010 r. pt.
„Czwar te pi% tro”. To hi sto ria opo -
wie dzia na przez Nor ber ta Pio trow -
skie go, ma j& ce go za so b& do !wiad cze -
nia z al ko ho lem i nar ko ty ka mi oraz
po byt w wi% zie niu. Nie sfor ny m"o dzie -
niec po pró bie sa mo bój stwa zo sta"
in wa li d& przy ku tym do wóz ka.
Po prze zwy ci% $e niu de pre sji od zy -
ska" wia r% w Bo ga. Usa mo dziel ni"
si%, roz po cz&" p"y wac kie tre nin gi.
W 2004 r. piel grzy mo wa" na Ja sn& Gó -
r%. Dwa la ta pó( niej z asy sten tem ze
Sto wa rzy sze nia „Otwar te Drzwi” do -
tar" do Rzy mu na grób Ja na Paw "a II.
Na ekra nie nie ogl& da my jed nak je go
piel grzy mie go tru du, ale nie mniej
znoj ny co dzien ny ry tu a" scho dze nia ze
scho dów, pod czas któ re go s"y cha'
tyl ko zgrzyt kó" in wa lidz kie go wóz ka
i szu ra nie bez w"ad nych nóg. Ka me ra
to wa rzy szy je go wi zy cie w o!rod ku dla
nie pe" no spraw nych Ap te ka Sztu ki,
na p"y wal ni, na uli cy.

Pro ble ma ty ce nie pe" no spraw nych po -
!wi% co ny jest tak $e film pt. „Osa da”
z 2010 r. Re $y ser uka zu je lu dzi spraw -
nych ina czej $y j& cych wspól nie ze
zdro wy mi w Osa dzie Bu re go Mi sia.
Rytm ich $y cia wy zna cza ny jest przez
na tu r%. Ho dow la zwie rz&t: krów, ko ni,
!wi# po zwa la im uwie rzy' w sie bie i po -
go dzi' si% ze !wia tem oraz Bo giem.
Kon takt z psem czy ko# mi przy czy nia
si% do od zy ski wa nia przez nich po czu -
cia god no !ci ludz kiej. A przy k"ad Ada -
ma, któ ry za prze sta" ucie czek z o!rod -
ka po zro zu mie niu, $e jest ko cha ny
przez in nych lu dzi, to wspa nia "y do wód
na to, i$ bli( ni mo g& po móc czy ni' do -
bro. Za! uczest ni cze nie Bu rych Mi siów
w re li gij nych ry tu a"ach, przy st% po wa nie
do ko mu nii !wi% tej do wo dzi ist nie nia
bo skie go mi "o sier dzia.

Ga dzi nów ka od kry wa praw d!

Naj now szy do ku ment Bar dor scha
z 2013 r. pt. „)mier' ich po "& czy -

"a – ka pe la ni ka ty# scy” nie po wsta" by za -
pew ne, gdy by nie przy go da re $y ser ska
na pla nie fa bu lar ne go fil mu Waj dy „Ka -
ty#”. Dzi% ki po wro to wi ze !wia ta fik cji
do fak tów hi sto rycz nych, ogl& da nych
z per spek ty wy ro dzin nej, po wsta" ob raz
o do cie ra niu do praw dy. Nar ra tor ka fil mu
Bar ba ra Tar kow ska pod wp"y wem snu,
w któ rym us"y sza "a od swo je go nie $y j& -
ce go krew ne go zna mien ne s"o wa: „Kop
g"% biej!”, roz po czy na po zna wa nie lo sów
stry ja, ka pe la na woj sko we go Ja na Le ona
Zió" kow skie go. W ci& gu 30 lat od naj du -
je do ku men ty, wy s"u chu je opo wie !ci,
dzi% ki któ rym po zna je ko le je $y cia stry ja,
któ ry wy !wi% co ny na ksi% dza zo sta" woj -
sko wym ka pe la nem i zgi n&" w Ka ty niu. Jak
na iro ni% o od na le zie niu je go cia "a pierw -
sza po in for mo wa "a w 1943 r. kra kow ska
ga dzi nów ka. Re $y ser nie tyl ko po zwa la
wy s"u cha' opo wie !ci bo ha ter ki, ale do -
pusz cza do g"o su tak $e hi sto ry ków, du -
chow nych i woj sko wych na !wie tla j& cych
t"o epo ki. Obiek ty wem ka me ry uka zu je sta -
re do ku men ty, zdj% cia, ga ze ty, li sty, przed -
mio ty po zo sta "e po za mor do wa nych ofi -
ce rach zgro ma dzo ne w mu zeum ka ty# skim
oraz wspó" cze sne kra jo bra zy miej sca ka( -
ni za ro !ni% te go do rod ny mi brzo za mi. Naj -
istot niej sze po zo sta je prze s"a nie stry ja
prze ka za ne Bar ba rze Tar kow skiej we !nie,
za czyn ca "ej hi sto rii. 

Kil ka dzie si&t fil mów do ku men tal nych
zre ali zo wa nych przez To ma sza Bar dor scha
!wiad czy o du $ym po ten cja le twór czym
tkwi& cym w m"o dym re $y se rze. Cho cia$
z re pre zen ta tyw ny mi do ko na nia mi do ku -
men ta li sty jak na ra zie mo gli si% je dy nie
za po zna' mi "o !ni cy ki na w je go ro dzin nym
mie !cie, gdzie w lu tym 2014 ro ku w Tar -
no gór skim Cen trum Kul tu ry od by "y si%
„Dni z ki nem To ma sza Bar dor scha”.

RY SZARD BED NAR CZYK 

Ma te usz D! sal, re li gio znaw ca
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n to ni Cy gan. Ma -
lar stwo 1989–2014
– to ty tu! pre zen ta -

cji 25-let nie go do rob ku po pu -
lar ne go i lu bia ne go ar ty sty,
któ r" mo# na by !o zo ba czy$
w za brza% skiej Ga le rii Cafè Si -
le sia przy uli cy 3 Ma ja. T!um
na wer ni sa #u (trud no by !o si&
prze ci sn"$ mi& dzy przy by !y mi
go '$ mi) by! za sko cze niem na -
wet dla or ga ni za to rów. Nie -
przy pad ko wo wy sta w& dzie!
pro fe so ra An to nie go Cy ga na,
rek to ra Aka de mii Sztuk Pi&k -
nych w Ka to wi cach, otwar to
7 mar ca. Je go dzie !a – oczy wi -
'cie te o tre 'ci re li gij nej s" ni -
czym wiel ko post ne re ko lek cje.
Pro wo ku j" do za du my nad #y -
ciem, zmu sza j" do za trzy ma -
nia si& w bie gu, opo wia da j"
o cz!o wie cze% stwie – o upad ku i wy wy# -
sze niu, po zwa la j" za po mnie$ o skrze cz" -
cej rze czy wi sto 'ci. S" le kiem na ca !e
z!o… Le kiem dla du szy.

Jest jesz cze je den po wód do te go, aby
ju bi le uszo wa eks po zy cja dzie! pro fe so ra
pre zen to wa na by !a w Za brzu, tu taj bo -
wiem uro dzi! si& An to ni Cy gan w ro -
ku 1964. Jak sam mó wi: Za wsze co! ma -

lo wa "em, ry so wa "em. Do dzi! je stem

na "o go wym ry sow ni kiem i ry su j#
na wszyst kich mo$ li wych spo tka niach.

Mój los tak si# po uk"a da", $e mia "em to

szcz# !cie, $e pa sja to wa rzy sz% ca mi

od dziec ka z cza sem prze kszta" ci "a si#
w mój za wód. Stu dio wa! na Za miej sco -
wym Wy dzia le Gra fi ki w Ka to wi cach kra -
kow skiej Aka de mii Sztuk Pi&k nych im.
Ja na Ma tej ki. W ro ku 1988 obro ni! dy -
plom w Pra cow ni Pro jek to wa nia Gra ficz -
ne go prof. To ma sza Ju ry oraz w Pra-
cow ni Ma lar stwa prof. An drze ja S. Ko -
wal skie go. Od 1992 r. pra cu je w ma cie -
rzy stej uczel ni, po cz"t ko wo ja ko asy stent
w Pra cow ni Ry sun ku i Ma lar stwa I ro ku,
a na st&p nie ja ko pro wa dz" cy Pra cow ni&
Ry sun ku I Ro ku oraz Pra cow ni& Ry sun -
ku dla stu den tów lat II –V. Od po wsta nia
Aka de mii Sztuk Pi&k nych w Ka to wi cach
(1 wrze 'nia 2001 r.) pro wa dzi do 2008 ro -
ku pra cow ni& Ma lar stwa (cien ne go i Mo -
nu men tal ne go w Ka te drze Ma lar stwa, Ry -
sun ku i Rze) by. W ro ku 2003 uzy ska!
sto pie% dok to ra ha bi li to wa ne go. W 2005 r.
zo sta! za trud nio ny na sta no wi sku pro fe so -
ra nad zwy czaj ne go. Od 2008 ro ku pro wa -
dzi Pra cow ni& Ry sun ku dla stu den tów
lat II –V. W 2012 r. zo sta! wy bra ny rek to -
rem ka to wic kiej ASP. W 2013 r. otrzy ma!
ty tu! pro fe so ra zwy czaj ne go. Jest au to rem
kil ku na stu wy staw in dy wi du al nych, m.in.
w Ka to wi cach, Gli wi cach, Lio nie, Hel sin -
kach, Lon dy nie, Opa wie. Bra! udzia!
w wie lu wy sta wach zbio ro wych, za rów no
w kra ju jak i za gra ni c". Uczest ni czy!
w Mi& dzy na ro do wych Tar gach Sztu ki – Art
Lon don i Art Glas gow. Jest au to rem kil ku
cy kli Dro gi Krzy #o wej, m.in. do s!yn nej
Ba zy li ki NMP w Li che niu. Zaj mu je si& tak -
#e pro jek to wa niem wn&trz ko 'cio !ów
(m.in. zre ali zo wa! kom plek so wy pro jekt
wn& trza – o! ta rze, ma lar stwo w ko 'cie le pw.
'w. Paw !a Apo sto !a w Za brzu, ozdo bi! ko -
'ció! pw. 'w. Urba na w Pa niów kach i ka -

pli c& Do mu Ksi& #y Eme ry tów w Ka to wi -
cach). Zro zu mia !a jest za tem obec no'$
na wer ni sa #u ju bi le uszo wej prezentacji
abp. Wik to ra Skwor ca.

27 mar ca w Ga le rii Cafè Si le sia mo# na by -
!o po raz ko lej ny spo tka$ si& i po roz ma wia$
z Pro fe so rem przy oka zji pro mo cji pi&k nie
wy da ne go przez ka to wic k" ASP al bu mu
„An to ni Cy gan – Ma lar stwo 1989–2014” b& -
d" ce go wspa nia !" pa mi"t k" z ju bi le uszo we -
go spo tka nia z nie zwy k!ym ar ty st" za ko twi -
czo nym w naj lep szej tra dy cji ma lar stwa
sa kral ne go, któ ry z do rob ku wiel kich po -
przed ni ków czer pie pe! ny mi gar 'cia mi, ale
za wsze po zo sta je so b". Ni ko go i ni cze go nie
na 'la du je – tak w for mie jak i w tre 'ci. Da -
je tym sa mym od bior cy ogrom n" przy jem -
no'$ dys ku to wa nia. Py ta: jak my 'lisz, mam
ra cje czy jej nie mam? Na le #& do wiel kich
ad o ra to rów tej so lid nej ma lar skiej ro bo ty,
cho cia# lu bi& te# post mo der ni stycz n" zgry -
w&… Tu jed nak mu sz& przy wo !a$ s!o wa prof.
Ka zi mie rza Cie 'li ka z przed mo wy do al bu -
mu: Stu dent An to ni Cy gan – mi mo $e nie na -

rzu ca" si# stu denc kiej spo "ecz no !ci w ja ki!
spek ta ku lar ny spo sób by" ulu bie& cem Pro -

fe so ra (prof. An drze ja S. Ko wal skie go), któ -

ry ce ni" je go so lid no!', cia gle roz wi ja ne 

kom pe ten cje warsz ta to we i ju$ wte dy ar ty -

ku "o wa ne ro zu mie nie MI SJI MA LA RZA 

– jak $e od mien nej od pa nu j% cej w la tach 80.

ub. wie ku at mos fe ry post mo der ni stycz nej

zgry wy… I jesz cze pro fe sor Cie 'lik: Od po -

czat ku ma lo wa nie ob ra zów by "o dla nie go

RO DZA JEM MO DLI TWY. Cza sa mi wi% za -

"o si# to z "a ma niem ka no nów, ocie ra "o o he -

re zj#.
Ju bi le uszo w" eks po zy cj& otwie ra po ka) -

nych roz mia rów „Ostat nia Wie cze rza”.
Zna cie? Zna my! No to po s!u chaj cie. Ile#
na pi& cia, mi !o 'ci, ale i l& ku w twa rzach
apo sto !ów. Ju tro Je zus umrze… W dok -
try nie Ko 'cio !a ka to lic kie go jest to mo -
ment usta no wie nia przez Sy na Bo #e go sa -

kra men tów Eu cha ry stii (Wie -
cze rzy Pa% skiej) oraz ka p!a% -
stwa. Jest jed nak co' co od wra -
ca na sz" uwa g& od dzie j" ce go
si& na p!ót nie wy da rze nia. To
ob rus, p!ó cien ny… ale jak na -
ma lo wa ny, Bo #e dro gi! Hi -
sto ri&, któ r" opo wia da trze ba
ju# so bie sa me mu od czy ta$.
Naj lep sze wzor ce ma lar stwa
re ali stycz ne go wy sia da j"! Cier -
pi" ce twa rze na „Zdj& ciu
z Krzy #a” zmu sza j" wr&cz
do mo dli twy. Pe !en nie opi sa ne -
go cier pie nia „Upa dek Chry -
stu sa” i kon tra stu j" ce z t" tra -
ge di" Je go spo koj ne ob li cze.
Ta ca ze srebr ni ka mi – po gar -
da i obo j&t no'$. „Sa lo me” i za -
krwa wio ny wo rek – seks i wy -
uz da nie… Po dwój ny por tret
upa d!ej dziew czy ny to ju#

d!u# sza hi sto ria – ch&$ !a twe go zy sku, obo -
j&t no'$, upa dek i cier pie nie. „Chry stus
w Emaus” i zno wu ty le tre 'ci, nie pew no -
'ci, czy wr&cz nie wia ry. No i „Pie ta” – bo -
le sna a# do bó lu. Jest i por tret wspó! cze -
snej ko bie ty w te atral nej otocz ce oraz
por tret m&# czy zny przy wi nie, my 'l&, #e
to ar ty sta, ale nie wiem kto... Pro fe sor Cy -
gan to nie jest – a w tym miej scu pa so wa! -
by jak ula! au to por tret. S" pej za #e, ry sun -
ki… Wiel ka szko da, #e ob ra zy nie s"
pod pi sa ne. Nie ro zu miem dla cze go…
Nie ka# dy widz po ta fi roz wi" zy wa$ bi blij -
ne za gad ki… Do'c uty ski wa%. My 'l&, #e
wra# li wy od bior ca znaj dzie tu wie le do -
bra, któ re po mo #e !a twiej zno si$ ca !e z!o
co dzien no 'ci.

Ja dwi ga Paw las -Kos z Mu zeum Miej -
skie go w Za brzu mó wi o pro fe so rze Cy -
ga nie: „Dla wy ar ty ku !o wa nia w!a snej wi -
zji 'wia ta si& ga do te ma ty ki bi blij nej,
znaj du j"c w Bi blii nie wy czer pa ne )ró d!o
in spi ra cji… To wszak skar biec ar che ty picz -
nych po j&$ cha rak te rów, lo sów, po sta ci, zja -
wisk. Po dej mu je w!a sn" in er pre ta cj& od -
wiecz nych ka no nów iko no gra ficz nych
Sta re go i No we go Te sta men tu, zw!asz cza
w"t ków pa syj nych”.

W wy wia dzie dla G!o su Za brza An to -
ni Cy gan po wie dzia!: Ob ra zów nie ma -

lu je si# z na tchnie nia, jak by si# wy da wa -

"o prze ci#t ne mu wi dzo wi. To trud na,

mo zol na, sys te ma tycz na pra ca, go dzi ny

sp# dzo ne w pra cow ni. Wy kszta" ce nie pla -

stycz ne mo $e na to miast da' do br% pra c#
i mo$ li wo!' spe" nie nia swych pa sji, np.

ma lar skich. Dzi siaj nie ma ju$ ty po wych

„ma la rzy”, bo ar ty sta pla styk na wet

po kie run ku ma lar stwa po tra fi ob ra ca' si#
w wie lu ró$ nych dzie dzi nach sztu ki. I ta -

ka na sza ro la, by np. w m"o dych uczniach

za brza& skiej szko "y pla stycz nej roz wi ja'
i pie l# gno wa' pa sje, ale te$ uczy' pra cy,

wy trwa "o !ci i ar ty stycz nej wszech stron -

no !ci, bez któ rej we wspó" cze snym !wie -

cie mo$ na zgi n%'. 
Pod czas wer ni sa #u prof. An to ni Cy gan

otrzy ma! br" zo wy me dal „Za s!u #o ny
Kul tu rze Glo ria Ar tis”. Ho no ro wy pa tro -
nat nad wy sta w" ob j& li pre zy dent Za brza
Ma! go rza ta Ma% ka -Szu lik i pre zy dent Ka -
to wic Piotr Uszok.

WI TOLD KO CI* SKI

Lek 
dla du szy

A W Ga le rii Mu zeum Miej skie go 
Cafè Si le sia w Za brzu 

Ju bi le uszo w% eks po zy cj# otwie ra „Ostat nia Wie cze rza”.
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Upadek
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50 Micha! Klasik, OTWARTE ZAMKNI"TE, obiekt, drewno, grafit, tkanina, 2014

BEZPO!REDNIO
MICHALINA WAWRZYCZEK-KLASIK

ARTUR MASTERNAK
MICHA" KLASIK

Galeria Szyb Wilson i Galeria  ZPAP 
w Katowicach

Michalina Wawrzyczek-Klasik, ZAPIS, cykl 14 p!ócien o wym. 200x80 cm ka#de, akryl olej,

2014

Artur Masternak, defragmentacja 4, wkl$s!odruk, 100x70cm, 2014

Micha! Klasik, OTWARTE ZAMKNI"TE,

obiekt, deska,42x23cm, 2014
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e pre zen tu j! cy m"o d!
ge ne ra cj# ar ty stów

Mi cha li na Waw rzy -

czek -Kla sik, Ar tur Ma ster nak

i Mi cha" Kla sik wspól nie przy -

go to wa li wy sta w#, któ r! za ty -

tu "o wa li „Bez po $red nio”.

Znacz n! cz#$% prac po ka za li

w prze stron nym, po prze my s"o -

wym wn# trzu Ga le rii Szyb

Wil son, kil ka dni pó& niej dru -

g! cz#$% wy sta wy otwar li

w ka me ral nej ga le rii ZPAP. I tu

i tam „Bez po $red nio” mia "o
zna czy% to sa mo – in dy wi du -

al ny, in tym ny kon takt z dzie -

"em, z w"a sny mi prze my $le -

niami i spo strze 'e nia mi.

Ja ko mot to eks po zy cji ar ty -

stom po s"u 'y "y s"o wa Su san

Son tag, któ ra po wia da, 'e „Na -

sze za da nie wca le nie po le ga

na tym, by od na le&% w dzie le

sztu ki jak naj wi# cej tre $ci, ani

na tym, by wy ci! gn!% z nie go wi# cej tre -

$ci, ni' ono w so bie ma. Mu si my od su n!%
tre$% na bok, aby w ogó le by% w sta nie zo -

ba czy% dzie "o.[…] Nie po trze bu je my her -

me neu ty ki, ale ero ty ki sztu ki”. Jak za tem

trój ka ar ty stów, któ rzy nie przy pad ko wo

ze sta wi li swo je dzie "a obok sie bie, zre ali -

zo wa "a w swo ich pra cach pla stycz nych

s"o wa Son tag?

S"usz nie za uwa 'a Mi cha li na Waw -

rzy czek -Kla sik, 'e przy zwy cza ili $my

si# do nad mia ru ob ra zu. Wo ko "o s"y szy

si# prze cie', 'e 'y je my w cza sach nie s"o -

wa, ale ob ra zu, któ ry wy pe" nia na sz!
prze strze( szczel nie ob ra za mi, któ rych

cz# sto wca le nie chce my, nie po trze bu -

je my, przy po mo cy któ rych wt"a cza si#
w ka' de go z nas ob ra zy cz# sto pro stac -

kie, nie wy wo "u j! ce emo cji, al bo po wo -

du j! ce ich prze syt i uciecz k# od nich. My -

$le nie, a z pew no $ci! s"o wo usu wa si#
na plan dal szy. W epo ce prze ró' nych spo -

so bów ko mu ni ka cji, zw"asz cza in ter ne -

to wej i te le fo nii ko mór ko wej, w tej dru -

giej tak 'e s"o wo ze sz"o na plan dal szy.

Te le fon nie s"u 'y w za sa dzie do roz mo -

wy, ale g"ów nie do pi sa nia – czy li roz po -

zna wal ny mi przez ludz kie oko skró tow -

ca mi lub do wy szu ki wa nia w sie ci

ko lej nych ob ra zów. 

Jak si# to wszystko ma do wystawy? 

Wcho dz!c do ob szer nej, gi gan tycz nej

sa li ga le rii Szyb Wil son za uwa 'a my pra -

ce, ale nie wie my co przed sta wia j!. W za -

sa dzie mo no chro ma tycz ne – sza ro$% gra -

fik w ró' nych od cie niach, i kil ka na $cie

kon tra stu j! cych z ni! bru nat nych p"asz -

czyzn in sta la cji umiesz czo nych w zwar -

tej gru pie, zaj mu j! cej cen trum pierw szej

sa li. W znacz nej od le g"o $ci $cia ny zaj mu -

j! zna jo me gra fi ki z cy klu „Po mi# -
dzy” – a wi#c, to pra ce Mi cha li ny Waw -

rzy czek -Kla sik. Tym ra zem owo

„Po mi# dzy” wpro wa dza kr! '! ce go mi# -
dzy pra ca mi wi dza w in ny $wiat. Jed n!
pra c# od dru giej od dzie la spo ra od le g"o$%,
któ r! trze ba po ko na% by do wie dzie%, co

przed sta wia ko lej na. In sta la cj# trze ba

obej$%, zbli 'y% si#, od da li%, przy sta -

n!% – tro ch# jak w daw nym fo to pla sty ko -

nie – tyl ko 'e to nie ob ra zy prze su wa j! si#
przed na szy mi oczy ma, ale my sa mi,

w do wol ny spo sób wy bie ra my ko lej no$%
ogl! da nych ob ra zów. In sta la cja jak i po -

zo sta "e pra ce Mi cha li ny Waw rzy czek -

-Kla sik s! znacz nie wi#k sze od ogl! da j! -
cych. Mi mo roz mia rów, pra ce nie

osa cza j!, nie prze krzy ku j! si# – pa nu je

mie dzy ni mi har mo nia i spo kój. Cha rak -

te ry stycz na dla ar tyst ki sto no wa na ga ma

ko lo ry stycz na gra fik nie od wo "u je si#
do cze go$ co zna my, co ju' wi dzie li $my,

nie bu dzi sko ja rze(, nie od wo "u je si#, nie

ko men tu je. Po pro stu JEST. JEST po mi# -
dzy, jest z na mi w bli skim kon tak cie. Mo -

'e nam si# po do ba%, al bo nie – ale nie

w po do ba niu rzecz. Sztu ka, ja k! upra wia

Mi cha li na Waw rzy czek – Kla sik jest

odar ta z nad mia ru barw i nad mia ru tre $ci,

któ r! cz# sto po zna je my do pie ro po przez

od au tor skie ko men ta rze. Ogl! da my in tym -

ny $wiat au tor ki, pe "en su ge stii i sub tel -

no $ci. Czy czu je my si# do brze w tej

uspo ko jo nej prze strze ni? Czy po zor na

pust ka ja ka nas ota cza, jak by tyl ko su ge -

ru j! ca ist nie nie sztu ki jest na sz! prze strze -

ni!? Mo 'e nie od ra zu, nie od pierw szej

chwi li, ale za mo ment, kie dy oko oswoi

si# z bra kiem na chal nych ko lo rów. To od -

wie dza j! cy wy sta w# sta no wi! ele ment ru -

chu i ko lo ru, któ ry prze miesz cza si# po -

mi# dzy ty mi pra ca mi. Spo kój – te go

z pew no $ci! na co dzie( nam wszyst kim

bra ku je. 

Z tym co za pro po no wa "a Mi cha li na

Waw rzy czek -Kla sik zna ko mi cie wspó" -
gra j! pra ce gra ficz ne Ar tu ra Ma ster na ka

i rze& biar skie Mi cha "a Kla si ka. )e by

zo ba czy% gra fi ki Ma ster naka trze ba po -

ko na% scho dy pro wa dz! ce na ga le -

ri# – z do "u po pro stu nie wia do mo co

przed sta wia j!. Je go „de frag men ta cje”

im po nu j! su ro wo $ci! i kon se kwen cj!.
Sam au tor mó wi, 'e w gra fi ce in te re su -

je go za sa da po wtó rze nia., któ re do ty cz!
my $li, $la du, zna ku i kom po zy cji.

I wszyst ko to mo' na w tych pra cach od -

na le&%. Bez po $red nio przy kle jo ne do

$cian, bez szyb, po t# gu j! su ro wo$% któ -

ra je cha rak te ry zu je. Prze twa rza nie, po -

wro ty, wy do by wa nie no wych ele men tów,

pod kre $la nie ich jed no $ci w spo sób upo -

rz!d ko wa ny s! wpi sa ne w pra ce Ar tu ra

Ma ster na ka. W jed no staj no $ci, któ r!

pro po nu je au tor mo' na zo ba -

czy% war to$% tych prac, s!
jak man tra – ni by ta sa ma, ale

za ka' dym ra zem in na, ina czej

po da na i ina czej ro zu mia na.

Po zna j!c po wsta "! spe cjal -

nie na u'y tek wy sta wy eks po -

zy cj# skie ro wa% si# trze ba

by "o do dru giej sa li – rów nie

prze stron nej, wy pe" nio nej

(cho% to zde cy do wa nie prze -

sad ne s"o wo) in sta la cja -

mi – rze& biar ski mi obiek ta mi

Mi cha "a Kla si ka. Po wta rza j! -
ce si# ryt my, asce tycz no$%
prac, jed no staj no$% z mi ni -

mal nym zró' ni co wa niem ota -

cza "y cen tral ny. To wa rzy szy -

"y mu za pi# te u su fi tu,

za mo co wa ne w so lid nych,

'e la znych ob r# czach pro ste

uk"a dy drew nia nych klo ców,

po li chro mo wa nych – jak by

na prze kór – bie l!. Spo ry

ci# 'ar – le d wo wi docz nym jak by od re -

al nio ny.

Wszech obec ne ka plicz ki – a ra czej

su ge stie ka pli czek na zwa ne „Otwar te

za mkni# te” – co w ich wn# trzu – co kol -

wiek, le d wo za su ge ro wa ne przy byt ki sa -

crum – przy wo dz! na my$l przy dro' ne ka -

plicz ki zna ne z prze strze ni po za miej skich

i wiej skich, wpi sa nych w pol ski kra jo braz.

Te jak by nie mia "y wn# trza, po zo sta j!
otwar te na na sz! my$l. Su ro we drew no,

nie ko niecz nie sta ran nie przy tro czo ne

otwar te lub na wpó" za mkni# te drzwicz -

ki owych ka pli czek s! na szy mi wy obra -

'e nia mi, na szy mi prze strze nia mi. Nie

od ga du je my za my s"u au to ra tych obiek -

tów. Jest te' frag ment nie ba skry te go mi# -
dzy de ska mi, jak by od bi te go w stud ni. To

te' na sza prze strze(, któ ra ist nie je po nad

na mi, a tu jak by upo mi na "a si# o miej sce

dla sie bie. Zwy czaj ne prze strze nie, pro -

sto ta, su ro wo$% drew na – przed mio ty

wy wo dz! ce si# pro sto z na tu ry – za po -

mnia ne przez nas?

I ma "a prze strze( ga le rii ZPAP. Pra ce

zgo "a od mien ne, ale nie do ko( ca – ju'
roz po zna je my ich au to rów, ale jak by bar -

dziej przy ja zne. Pre cy zyj ne gra fi ki Ma -

ster na ka, ob ra zy – obiek ty – z pu sty mi

prze strze nia mi Mi cha "a Kla si ka i mi kro -

obiek ty – „Ar te fak ty” Mi cha li ny Waw -

rzy czek -Kla sik. Wszyst kie zmu sza j!
do za trzy ma nia si# – po zba wio ne prze -

strze ni, nie tra c! od de chu, po zo sta j!
w bar dziej in tym nych re la cjach po mi# -
dzy so b! i z od bior c!. „Pu ste” ob ra zy nie

s! tyl ko ra ma mi, to swe go ro dza ju... po -

jem ni ki na tre$% za le' n! od na szych po -

trzeb, s! swe go ro dza ju uni wer sal ny mi

ob ra za mi, lecz nie pro sty mi ra ma mi

cze ka j! cy mi na za ma lo wa ny blejt ram. S!
ob ra za mi na szej wy obra& ni.

Pra ce tej trój ki m"o dych ar ty stów ema -

nu j! pro sto t!, ale ni cze go nie ma ni fe stu -

j!, nie za prze cza j! in nym $wia tom sztu -

ki. Po pro stu s! – je $li ze chce my za da%
so bie trud prze by wa nia w$ród nich,

z pew no $ci! po zna my ich ko j! cy wp"yw

na nas sa mych, ale nie po zba wio ny in te -

lek tu al nej re flek sji.

WIES*AWA KONOPELSKA 

Forma i nic wi#cej?
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o wty ka li !my w zie mi" wia tracz ki
i te raz kr" c# si", szu mi#. S# z b$ysz -
cz# cej fo lii i ca $y ogród w nich wi -

ru je. Jak si" po dej dzie bli %ej, to na gle ca $a
rze czy wi sto!& roz p$y wa si" w dr%# ce kro ple
i smu gi. Nie ma drzew, p$o tu, pól, tyl ko ra -
do!&, mi go tli wo!&. I jest tak jak by si" zro -
zu mia $o ja k#! g$" bo k# praw d" o wszech !wie -
cie – nic nie jest sta $e, wszyst ko w ru chu, nie
ma ma te rii, teo ria strun wpra wio nych w drga -
nie. Ten stan jest wszech ogar nia j# cy, na g$a
eu fo ria, wszyst ko jest mi $e i przy ja zne, jak
do brze tu na wsi i kie dy b" dzie obiad
pod ogro do wym pa ra so lem.

Tak mu sia$ czu& si" Pod ko wi' ski ma lu j#c
ob raz „W ogro dzie”. (cie% ka, wiel kie drze -
wo, po sta& z pa ra sol k#. Gdy prze mie rza si"
ga le ri" ma lar stwa pol skie go w Mu zeum
(l# skim, jest on naj ja !niej sz#, naj bar dziej
!wie tli st# prze strze ni# i ma si" ta kie uczu cie
jak by tam by $o o!wie tlo ne s$o' cem okno. 
(wia t$o s# czy si" przez li !cie, to drze wo

ma lu je, drze wo jest ma la rzem – mó wi$ by&
mo %e Pod ko wi' ski, gdy dzie ci zbie ra $y si"
wo kó$ szta lu gi. Skom pli ko wa na siat ka z ga -
$" zi i li !ci, wiel ki ko lo ro wy, ru cho my ka lej -
do skop, a mo %e slajd na $o %o ny na s$o' -
ce – lam p", ja wiem, %e zbyt da le ko id"
w tych sko ja rze niach, ale mu sz" – to, co si"
dzie je na tym ob ra zie to jak „Ki ne for my”
Paw $ow skie go, gdzie zwy k$e pu d$o z ko lo -
ro wy mi szyb ka mi ob ra ca ne kor b#, da wa $o
na !cia nie ga le rii za ska ku j# ce mi go tli we
ob ra zy, za ka% dym ra zem in ne.

Na !cie% ce i pniu wi bru j# fio le ty, zie le nie,
sza fi ry, tur ku sy, br# zy, ró %e itd.

W mu zeum jest jesz cze „Pej za%” – pa stel,
a tak %e zna ny au to por tret ar ty sty w cza pecz -
ce i jed na mar twa na tu ra. Ale nie b" d" si"
roz pi sy wa$ o tych pra cach, bo mu sz"
o czym! in nym. O prze ci wie' stwach. Bo ten
sam ma larz, au tor eu fo rycz nych, !wie tli -
stych pej za %y, w tym sa mym cza sie ma lo -
wa$ po nu re ciem ne nok tur ny, cmen ta rze,
krzy %e i ta' ce szkie le tów jak z ta nie go hor -
ro ru.

Py ta nie: czy Pod ko wi' ski nie móg$ po -
prze sta& na !wie tli sto !ci. Czy nie móg$ by&
pierw szym pol skim im pre sjo ni st# – po pro -
stu i jak Mo net ma lo wa& ne nu fa ry – pla my
!wia t$a w ogro dzie. Od po wied): nie. Bo by$
nie ule czal nie cho ry, nie szcz" !li wie za ko -
cha ny, wie dzia$, %e b" dzie %y$ krót ko. S$o -
wem – ar ty sta na zna czo ny. Ale gdy by ma -
lo wa$ sa m# !wie tli sto!& – umar$ by mo %e
szcz" !liw szy? Przy po mi na mi si" „Brze zi -
na” Iwasz kie wi cza. Jest tam dwóch bra -
ci – Bo le s$aw, zm" czo ny bez sen sem %y cia
i Sta ni s$aw – gru) lik, krót ko dy stan so wiec,
któ ry przy je% d%a do le !ni czów ki Bo le s$a -
wa umrze& i wno si do te go do mo stwa in -
ten syw no!& %y cia i sza lo n# gr" na for te pia -
nie. Tak – ta je go szyb ka gra, te wzbu rzo ne
tan ga s# jak pla my !wia t$a na pej za %ach
Pod ko wi' skie go, po dob nie wi bru je me lo -
dia. Te dwie po sta wy – re zy gna cji i afir ma -
cji – wspó$ ist nia $y rów no cze !nie w Pod ko -
wi' skim.

Czy mo% na od czu wa& pe$ ni" %y cia tu%
przed !mier ci#, w$a !nie dla te go, %e jest tu%
przed? Czy ta j#c „Brze zi n"” wy da je si", %e
tak. „Har mo nia !wia ta, któ ra mu si" od kry -
$a te go wie czo ra – przy pra wia $a go o uczu -
cie nie zwy k$ej pe$ ni (...). Wszyst ko by $o
pi"k ne i jak gdy by skom po no wa ne w ob raz
czy w utwór mu zycz ny. Li pa, opie ra j# ca si"
mo kry mi li !& mi o dach i pra wie o okno je -
go po ko ju, mia $a kszta$t do sko na le zro bio -
nej po wie !ci, dzie l# cej si" prze my!l nie
na ko na ry i uwie' czo nej zie le ni#.” Ale
wraz z za g$" bia niem si" w to opo wia da nie
wszyst ko sta je si" bar dziej skom pli ko wa ne.
Sta ni s$aw prze %y wa set ki od czu& w jed nej
chwi li – ra do!& i pa nicz ny strach, nie za spo -
ko je nie i spe$ nie nie. I tak te% mu sia$ czu&
Pod ko wi' ski. I tak trze ba spoj rze& na je go
ob ra zy – te s$o necz ne i te czar ne – jak na %y -
cie w ca $o !ci.

Wer tu j" sta r# ksi#% k" o Pod ko wi' skim.
Prze la tu j# ce stro ny !mi ga j# jak wia tracz ki
ogro do we. Prze la tu j# la tar ni cy, cy kli !ci,
wio !la rze, da mul ki z wi zy ty, $y% wia rze,
chmur ne i po god ne dni, spie nio ny $eb ko nia
z „Sza $u unie sie'”, pla my !wia t$a na pniach
i po dry gu j# szkie le ty w ta' cu, tu jest zu pe$ -
nie jak w ani mo wa nych pusz cza nych szyb -
ko kar tecz kach, bo szkie le tów na ry so wa nych
w ró% nych uk$a dach by $o wie le. Z te go
wer to wa nia two rzy si" film o %y ciu i sztu ce
Pod ko wi' skie go. 

WOJ CIECH GRA BOW SKI 

W$adys$aw Podkowi'ski
W!a dy s!aw Pod ko wi" ski, „W ogro dzie”
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oko lic miej sco wo !ci i rze ki wy -
mie nio nych w ty tu le dzi siej sze go
od cin ka mam prze ogrom ny sen -

ty ment. Do licz nej ro dzi ny w K" dzie rzy nie
je# dzi $em z Mat k% i Oj cem od lat naj wcze -
!niej sze go dzie ci& stwa, a K$od ni ca by $a
pierw sz% wo d% w mo im 'y ciu. Dra ma tycz -
na wia do mo!( o po 'a rze la su w S$a wi" ci cach,
któ ra la tem ro ku 1949 do tar $a do K" dzie rzy -
na, gdzie aku rat sp" dza $em wa ka cyj ne dni,
jest ci% gle 'y wa w mej pa mi" ci.

Ze szcze r% dla te go ra do !ci% po wi ta $em
przed pa ro ma ty go dnia mi w mu rach swe go
in sty tu tu przy pla cu Nan kie ra we Wro c$a wiu
przed sta wi cie li To wa rzy stwa Przy ja ció$ S$a -
wi" cic z Ge rar dem Ku rza jem na cze le, któ -
rzy ob da ro wa li mnie wy da ny mi w ro -
ku 2007 „Dzie ja mi S$a wi" cic do ro ku 1945”
Ka ro la Jon cy (1930-2008), swo je go wiel kie -
go kra ja na, jed ne go z naj wy bit niej szych pro -
fe so rów Wy dzia $u Pra wa Uni wer sy te tu
Wro c$aw skie go, d$u go let nie go re dak to ra
na czel ne go „Stu diów )l% skich”, cz$on ka
PAU, au to ra roz licz nych prac po !wi" co nych
hi sto rii po li tycz nej Nie miec, hi sto rii go -
spo dar czej Pol ski i dzie jów no wo 'yt nych
)l% ska (cór ka Pro fe so ra Mag da le na – po -
chwa l" si": mo ja daw na stu dent ka – to ju'
tak 'e pro fe sor ka, ty le 'e na po lo ni sty ce, je -
ste !my wi"c te raz in sty tu to wy mi ko le ga mi).

Za czy na sw% ksi%' k" prof. Jon ca s$o wa -
mi: „S$a wi" ci ce na le '% do naj star szych
miej sco wo !ci na )l% sku, po wsta $ych jesz cze
przed trzy na sto wiecz n% ko lo ni za cj% na tzw.
pra wie nie miec kim. Na zwa miej sco wo !ci
wska zu je na s$o wia& ski cha rak ter osa dy
i jej daw nych miesz ka& ców. Na wet nie miec -
cy hi sto ry cy nie mie li co do te go w%t pli wo -
!ci. D$u go let ni s$a wi" cic ki na uczy ciel Bru -
no Ra de ma cher pi sa$ w 1925 r.: Na zw!
S"a wi! cic wy pro wa dza si! od s"a wy (s"a -
wa – die Eh re), ozna cza wi!c miej sco wo#$
god n% s"a wy. Nie wie my, ja kim oko licz no -
!ciom za wdzi" cza $a sw% na zw" wcze sno hi -
sto rycz na osa da. By( mo 'e, wi% 'e si" ona
z imie niem dziel ne go wo jow ni ka lub ksi% -
'" ce go dru 'yn ni ka, a mo 'e z ja kim! pa mi"t -
nym wy da rze niem. Od cza sów pia stow skich
a' po do b" wspó$ cze sn% przez kil ka set lat
prze trwa $a na zwa S$a wi" ci ce, cho cia' licz -
nym prze mia nom ule ga $a jej pi sow nia.
W prze ró' ny spo sób od no to wy wa li na zw"
S$a wi" ci ce pi sa rze kan ce la rii ksi% '" cej, bi -
sku piej, pa ra fial nej, szkol nej i licz nych
urz" dów pia stow skich, cze skich, pru skich
i nie miec kich. W 1260 r. w $a ci& skim do ku -
men cie pi sa no Sla ve ci ci, ale te' Sla ve cicz,
w 1308 r. Sla we tiz, a w XIV wie ku rów nie'
Zla ve ci ze, w 1604 r. Sla wien cicz, w spra woz -
da niach z wi zy ta cji ko !ciel nych z lat 1679
i 1687 spo ty ka my pi sow ni" Sla wien ci ce i Sla -
vien czitz. Pi sarz kró lew sko -pru skie go Wy' -
sze go S% du Kra jo we go wy sta wi$ w Ra ci bo -
rzu w dniu 3 kwiet nia 1834 r. do ku ment,
w któ rym za mie !ci$ na zw" wsi raz ja ko Sla -
went zitz, raz ja ko Schla went zitz. W dru giej
po $o wie XIX wie ku pi sa no te' Sla went zu -
etz, jed nak pro boszcz s$a wi" cic ki Amand
Dro nia u'y wa$ w 1881 r. pi sow ni Sla went -
zitz. W ta kiej wer sji spo ty ka my na zw" miej -
sco wo !ci w ko re spon den cji szkol nej i pa ra -
fial nej z po cz%t ków XX stu le cia. Wi dzi my
wi"c, 'e mi mo ró' nych drob nych zmian
w pi sow ni S$a wi" cic rów nie' nie miec cy pi -
sa rze za cho wy wa li s$o wia& ski rdze& s$o wa.
Kie dy w la tach 30. XX wie ku zde cy do wa -

pier wot ny cha rak ter, przyj mu j%c tyl ko sub -
sty tu cyj ne brzmie nia nie miec kie, i do pie ro
w cza sach hi tle row skich wie le z nich zo sta -
je za mie nio nych na po sta cie czy sto nie miec -
kie (cho( cz" sto – jak w wy pad ku S"a wi! -
cic – z do s$ow nie prze t$u ma czo nym
rdze niem). 

Prze cie' Za brze – wcze !niej Za dbrze, czy li
„osa da za dbrz% – za w% wo zem, za pa ro wem
z za ro !la mi” – do pie ro w lu tym ro ku 1915
sta $o si" Hin den bur giem na cze!( feld mar -
sza$ ka Pau la von Hin den bur ga, do wód cy
zwy ci" skiej bi twy pod Tan nen ber giem. 

Na zwa K! dzie rzyn z ko lei, utwo rzo na
przy rost kiem -in od na zwy oso bo wej K! dzie -
rza (zna nej ju' w r. 1136), po cho dz% cej
od wy ra zu k! dzior i b" d% cej prze zwi skiem
cz$o wie ka z kr" co ny mi w$o sa mi, przez wie -
ki za cho wa $a swój pry mar ny kszta$t, co po -
twier dza j% za pi sy: Can cos si no 1147, Kan ze -
si no 1256, Kan der si no 1283, Kan de rzin
1598, Ken dzie rzin 1687/88, K! dzie rzyn 1845
(cyt. za „S$ow ni kiem ety mo lo gicz nym nazw
geo gra ficz nych Pol ski” Ma rii Ma lec
z r. 2003). Sub sty tu tem nie miec kim by $a po -
sta( Kan drzin i do pie ro for ma Hey de -
breck – upa mi"t nia j% ca od ro ku 1934 Pe te -
ra von Hey de brec ka, do wód c" od dzia $u
Fre ikorp su, wal cz% ce go prze ciw po wsta& com
!l% skim pod Gó r% )wi" tej An ny, zdo byw c"
K" dzie rzy na, za tar $a ca$ ko wi cie !l% ski -pol -
ski ro do wód na zwy.

Po $% czo ne z K" dzie rzy nem od ro ku 1975
Ko& le, niem. Ko sel, ca $y czas swój ro do wód
na zew ni czy – od wy ra zu ko zio" lub od na zwy
oso bo wej Ko zio" – utrzy ma $o: Co sle 1104,
Ko zli 1105, Co zli 1222, Co sle 1245, Ko -
zle 1334, Ko sle 1783, Ko& le 1845.

Wra ca j%c za! do S"a wi! cic, na le 'y po wie -
dzie(, 'e – oczy wi !cie – mor fo lo gicz nie ze
s"a w% s% zwi% za ne, ale ich pod sta w% s$o wo -
twór cz% jest imi" oso bo we S"a w! ta al bo S"a -
wi! ta, wy mie nio ne ju' w XII wie ku. S"a wi! -
ci ce – pierw. S"a wi! ci cy – to ty po wa na zwa
pa tro ni micz na, odoj cow ska, ozna cza j% ca
„po tom ków S$a w" ty//S$a wi" ty”.

Naj bli' szy s% siad S$a wi" cic – Ujazd 
– jest na to miast na zw% kul tu ro w%. Ozna cza$
on pier wot nie wi"k szy ob szar zie mi, któ re -
mu za kre !lo no gra ni ce przez ujazd//ob jazd,
w chwi li kie dy kto! obej mo wa$ da ro wi zn".
Jak po li czy $em w swej pra cy ma gi ster skiej
na pi sa nej w r. 1968 pod kie run kiem prof. Sta -
ni s$a wa Ro spon da, Ujaz dów, Ujazd ków,
Ujaz do wów, Ujaz dów ków i Uj&d& ców jest
w Pol sce 38: w Ma $o pol sce 132, na )l% -
sku 11, w Wiel ko pol sce 9, na Ma zow szu 4,
na in nych te re nach 2. 

War to wie dzie(, 'e mniej szy ob szar zie -
mi, któ re mu za kre !lo no gra ni ce przez obej -
!cie w chwi li obej mo wa nia da ro wi zny,
zwa$ si" ocho dz%. Do niej na wi% zu je Ocho -
dza – na zwa kil ku na stu miej sco wo !ci.

K"o da ozna cza $a „pie& drze wa bez ga $" -
zi, kloc”. Sta no wi $a #ró d$o s$ów nazw miej -
sco wych po $o 'o nych nad rze k%, któ re
ozna cza $y „miej sca ob ra bia nia i wi% za nia
drze wa bu dul co we go, prze zna czo ne go
do sp$a wu” al bo „miej sca sk$a da nia zbo 'a
na sp$aw lub prze zna czo ne go na da ni n"”
(K"o da, K"o da wa, K"od na, K"od nia, K"od -
ni ca, K"o do wa, K"o dzi ce, K"o dzie, K"o dzien -
ki, K"o dzien ko, K"o dzin, K"o dzi sko, K"odz -
ko). Pod sta wa s$o wo twór cza rze ki K"od ni cy
jest, oczy wi !cie, ta ka sa ma – k"o da.

!

no si" na usu ni" cie wie lo wie ko wej na zwy
s$o wia& skiej, ogra ni czo no si" w za sa dzie tyl -
ko do nie co sztucz ne go jej prze t$u ma cze nia
na j" zyk nie miec ki, przy czym rdze& s"a wa
prze trwa$ w nie miec kim brzmie niu Eh ren -
forst z okre su Trze ciej Rze szy. W 1945 r.
przy wró co no miej sco wo !ci jej na zw" z cza -
sów pia stow skich”.

Przy to czy $em w ca $o !ci ten d$u gi frag -
ment, bo sku pia si" w nim jak w so czew ce
hi sto ria !l% skie go na zew nic twa miej sco we -
go: oto ta kie czy in ne s$o wia& skie na zwy
miej sco we za cho wu j% przez wie ki swój

S$a wi" ci ce,
Ujazd, 

K" dzie rzyn,
Ko# le,

K$od ni ca

Do
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Czas na Zie mi moc no przy !pie sza. Ze -
gar znisz cze", ja kich jej do star cza my
w ka# dej ko lej nej mi nu cie, od mie rza go
jak by ina czej. W rytm po gar sza j$ cej si%
kon dy cji przy ro dy, któ ra zna la z&a si%
na rów ni po chy &ej. 

Nie wszy scy pa trzy my na ten pro ces
obo j%t nie. 'wi% to wa nie Dnia Zie mi jest
te go naj lep szym po twier dze niem. W Pol -
sce, umow nie 22 kwiet nia – ob cho dzi li -
!my ten dzie" po raz dwu dzie sty pi$ ty.
Je go ob cho dy zbie ga j$ si% w tym ro ku
z (wier( wie czem de mo kra tycz nej Pol ski.
To do bry czas na wspól ny, eko lo gicz ny
ra chu nek su mie nia. 

W
pierw szym Dniu Zie mi w 1970 ro ku

uczest ni czy !o po nad 20 mi lio nów

Ame ry ka nów. To spon ta nicz ne za in te re so -

wa nie lu dzi ochro n" #ro do wi ska po zwo li -

!o z cza sem wpi sa$ j" w sys te my po li tycz -

ne i edu ka cyj ne wie lu kra jów #wia ta.

Do k!ad nie 20 lat pó% niej do te go glo bal ne -

go ru chu do !" czy !a Pol ska. 

&wi' to wa nie Dnia Zie mi w na szym

kra ju za in au gu ro wa! 22 kwiet nia 1990 r.

prze my s!o wy &l"sk w nie ty po wy spo sób.

W naj bar dziej zde gra do wa nym re gio nie

Eu ro py, cz!on ko wie Pol skie go Klu bu Eko -

lo gicz ne go – Okr' gu Gór no #l" skie go za -

pro po no wa li miesz ka( com, by w tym

dniu utwo rzy li z po da nych so bie r"k, ale

i pro eko lo gicz nych wy da rze(, sym bo licz -

ne !a( cu chy )y cia. 

Zryw oby wa tel ski

Te
spek ta ku lar ne ge sty miesz ka( ców

Gór ne go &l" ska by !y nie tyl ko wo -

!a niem o zmia n' po li ty ki eko lo gicz nej

pa( stwa. By !y te) oby wa tel sk" de kla ra cj"
w!" cze nia si' w pro ces ra to wa nia #ro do wi -

ska na tu ral ne go w ska li lo kal nej i glo bal -

nej. Od no to wa li #my wów czas ich spo ro.

Sym bo licz ne !a( cu chy )y cia spla ta no na ka -

to wic kim Ryn ku i wo kó! za k!a dów prze my -

s!o wych – naj wi'k szych tru ci cie li #ro do wi -

ska, m.in. pod hu t" „*a zi ska”. Tak )e
w wie lu szko !ach, in sty tu cjach czy pod czas

od pra wia nych eko lo gicz nych mszy po lo -

wych. 

Szcze gól nym ak cen tem in au gu ra cji Dnia

Zie mi by !o „zie lo ne #lu bo wa nie”. Z!o )y li

je w sa mo po !u dnie 20 kwiet nia 1990 ro -

ku ucznio wie By to mia, zgro ma dze ni

w miej skim par ku. Przy by li tu na wiec so -

li dar no #ci by tom skiej Li gi Ochro ny Przy -

ro dy z miesz ka( ca mi te go moc no zde gra -

do wa ne go mia sta. Z trans pa ren ta mi,

na któ rych umie #ci li na st' pu j" ce ha s!o: „To

nie praw da, )e nie mo) na ura to wa$ znisz -

czo ne go prze my s!em &l" ska”.

Od te go cza su, kwiet nio we Dni Zie mi

ob cho dzi nie mal ca !a Pol ska w ró) no rod -

ny spo sób. Na fe sty nach, pik ni kach i kon -

cer tach; kon fe ren cjach na uko wych, po -

#wi' co nych ochro nie #ro do wi ska

i fe sti wa lach fil mów eko lo gicz nych; pod -

czas hap pe nin gów ulicz nych i ak cjach sa -

dze nia drzew oraz uro czy stych spo tka -

niach z tej oka zji. 

Wi'k szo#$ uro czy sto #ci od by wa si'
ze wspar ciem La sów Pa( stwo wych, po za -

rz" do wych or ga ni za cji eko lo gicz nych, Na -

ro do we go i Wo je wódz kich Fun du szy

Ochro ny &ro do wi ska i Go spo dar ki Wod -

nej i wie lu in nych in sty tu cji.

Uczest ni cz" w nim sa mo rz" dy, wy) sze

uczel nie, szko !y, rz" do we in sty tu cje, zaj -

mu j" ce si' ochro n" #ro do wi ska, ca !e ro dzi -

ny i ty si" ce lu dzi. 

&wia to wy Dzie( Zie mi 2014 w Pol sce

sko ja rzo no tym ra zem z ogól no pol sk"
kam pa ni" edu ka cyj n" pod ha s!em „Zmie -

niaj na wy ki – nie kli mat”. 

Zie lo ne cze ki i li sty

W
wo je wódz twie #l" skim naj bar dziej

po pu lar ny mi w re gio nie wy da rze nia -

mi zwi" za ny mi z tym #wi' tem by !a ju bi -

le uszo wa uro czy sto#$ wr' cza nia „Zie lo -

nych cze ków” oraz pi sa nie przez dzie ci

„Li stów do Zie mi”.

„Zie lo ne cze ki” to na gro dy fi nan so we,

przy zna wa ne od 1994 ro ku przez Wo je -

wódz ki Fun dusz Ochro ny &ro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach oso -

bom, wy ró) nia j" cym si' w dzia !al no #ci pro -

eko lo gicz nej.

W Dniu Zie mi – 22 kwiet nia br. na uro -

czy sto #ci w ka to wic kim ki no te atrze „Rial -

to” otrzy ma li je: 

Ad rian Pa son z Ener ge ty ki So lar nej

EN SOL Sp. z o.o., w ka te go rii „in no wa cje

i tech no lo gie” – za stwo rze nie s!o necz ne -

go ko lek to ra hy bry do we go, za mie nia j" ce -

go ener gi' s!o necz n" w ciepl n" i elek trycz -

n"; w ka te go rii „pro gra my i ak cje

eko lo gicz ne do ty cz" ce ochro ny przy ro -

dy” – Ja cek W" si( ski, le #nik – za za !o )e -

nie i pro wa dze nie o#rod ka re ha bi li ta cji dzi -

kich zwie rz"t przy Nad le #nic twie Ka to wi ce

oraz za an ga )o wa nie w ochro n' przy ro dy

i edu ka cj' oraz Ró )a Ma ria +wi'k z Ka -

to wic – za po ko ny wa nie ba rier biu ro kra -

tycz nych, któ re umo) li wi" pod j' cie re kul -

ty wa cji i za go spo da ro wa nia te re nów

zde gra do wa nych wo kó! to rów ko le jo wych

w dziel ni cy Bry nów. 

Dr Ja cek Be tle ja z Mu zeum Gór no #l" -
skie go w By to miu zo sta! na gro dzo ny

w ka te go rii „prac na uko wo -ba daw czych”

za d!u go let ni" pra c' na rzecz ochro ny

przy ro dy oraz do ro bek na uko wy, zwi" za -

ny z ochro n" or ni to fau ny w Pol sce; z ko -

lei Ja cek Bo )ek, twór ca Klu bu Ga ja, w ka -

te go rii „edu ka cja dzie ci i m!o dzie )y”

za bu do wa nie eko po ko le nia XXI wie ku, re -

ali za cj' d!u go fa lo wych pro gra mów, jak

m.in. „Za adop tuj rze k'” i „&wi' to drze wa”

oraz kon kret ne dzia !a nia eko lo gicz ne re ali -

zo wa ne we wspó! pra cy z sa mo rz" da mi

na te re nie ca !e go kra ju.

Zie lo ny mi cze ka mi w ka te go rii „pu -

bli cy sty ki eko lo gicz nej” wy ró) nio no

Zo fi' Skrok i Mar ci na Ja !o we go, au to -

rów te le wi zyj ne go pro gra mu „Eko -

agent”. Od po nad ro ku pro mu j" oni eko -

lo gi', in ter we niu j" pu bli cy stycz nie

w przy pad kach za gro )e nia #ro do wi ska

i zdro wia lu dzi.

Na gro d" spe cjal n" uho no ro wa no prof.

zw. dr. hab. Paw !a Mi gu l' z Uni wer sy te -

tu &l" skie go, wspó! twór c' i ko or dy na to ra

pro jek tu ba daw cze go pn. „Zin te gro wa ny

sys tem wspo ma ga j" cy za rz" dza niem

i ochro n" zbior ni ka za po ro we go – Zi ZO -

Zap” w la tach 2010-2014. To uni ka to wy

w ska li kra ju pro gram ba daw czo -roz wo jo -

wy, któ re go ce lem jest stwo rze nie opty mal -

ne go sys te mu za rz" dza nia zbior ni ka mi

za po ro wy mi, w opar ciu o kom plek so wy

mo ni to ring ich sta nu oraz mo de lo wa nie

i pro gno zo wa nie zmian w nich za cho dz" -
cych. 

Przy zna no rów nie) dy plom uzna nia.

Otrzy ma! go za dzia !a nia na rzecz ochro -

ny przy ro dy – Eu ge niusz W!o cho wicz.

Ogrom ne emo cje to wa rzy szy !y dzie -

ciom, pi sz" cym przez dwa ty go dnie kwiet -

nia br. li sty do... Zie mi. Oczy wi #cie na pa -

pie rze z ma ku la tu ry. Po na pi sa niu prze ka )"
je ro dzi com i dziad kom, by wspól nie z ni -

mi re ali zo wa$ za de kla ro wa ne w nich dzia -

!a nia. To #wiet ny po mys! edu ka cyj ny, za -

ini cjo wa ny w ub. ro ku przez Fun da cj'
Eko lo gicz na Ar ka. Pod czas ob cho dów

#wi' ta Zie mi spraw dza! si' zna ko mi -

cie... I b' dzie mia! swój ci"g dal szy....

JO LAN TA MA TIA KOW SKA

Czas 

dla Ziemi

Lau re aci na gro dy „Zie lo ne cze ki” 2014”

Opol skie dzie ci pi sz! li sty do... Zie mi
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Ma le je po wierzch nia lo dow ców
na naj zim niej szej An tark ty dzie. Swój
lód tra ci Ark ty ka. To naj bar dziej wra! -
li we miej sca na Zie mi na zmia ny kli ma -
tycz ne i te za cho dz" ce w jej #ro do wi sku
na tu ral nym. Ju! je wi dzi my. Do #wiad -
cza my. Bu dz" gro z$. Mi mo to, #wiat nie
zmie nia swe go kur su, skie ro wa ne go
na... zde rze nie.

Ska l$ te go za gro !e nia przy bli !y% ko -
lej ny Fe sti wal Kul tu ry Eko lo gicz nej
„Zie lo no mi”. Wpi sa ny przez mia sto
Ka to wi ce do ka len da rza sta %ych im prez
pu blicz nych, go #ci% w Ki no te atrze Rial -
to od 9-13 kwiet nia br. I po raz ko lej -
ny sta% si$ je dy n" w swo im ro dza ju pro -
po zy cj" fe sti wa lo w", spod zna ku
sze ro ko ro zu mia nej eko lo gii i kul tu ry.
Do star czy% i tym ra zem wstrz" so wej
daw ki wie dzy, moc no od dzia %u j" cej
na wi dzów i s%u cha czy.

Tenwy j!t ko wy fe sti wal, or ga ni zo -
wa ny po raz siód my przez ka to -

wic ki Ki no te atr Rial to i Uni wer sy tet "l! -
ski pod pa tro na tem JM Rek to ra tej uczel ni,
roz wi ja si# wspa nia le, szcze gól nie dzi# -
ki prof. Pio tro wi Sku ba le z wy dzia $u
bio lo gii i ochro ny %ro do wi ska oraz dr. Ry -
szar do wi Ku li ko wi z wy dzia $u psy cho lo -
gii. Tym ani ma to rom fe sti wa lu i za ra zem
za$o&ycielom Klu bu My %li Eko lo gicz nej
uda $o si# stwo rzy' w sto li cy "l! ska in spi -
ru j! ce epi cen trum uni wer sal nej eko lo gii
na naj wy& szym po zio mie. Ta kie, któ re nie
tyl ko wy mu sza re flek sj# nad naj wi#k szy -
mi za gro &e nia mi, ich dia gno z!, ale i mo -
bi li zu je do wspól ne go po szu ki wa nia wyj -
%cia z sy tu acji... bez wyj %cia. 

Po ka za$ to wy j!t ko wo cie ka wy dla
wszyst kich uczest ni ków, (nie za le& nie
od ich wie ku i stop nia zna jo mo %ci pro -
ble mu) – 7. Fe sti wal Kul tu ry Eko lo gicz -
nej. Za in au gu ro wa$ go wy k$ad Mar ci na
Po pkie wi cza. To nie tyl ko fi zyk, na -
uko wiec i pi sarz. To tak &e au tor se tek ar -
ty ku $ów na te mat zmian kli ma tu, za so -
bów na tu ral nych i ener gii. M. Popkiewicz
stworzy$ por tal Zie mia Na Roz dro &u
i bez u stan nie mo ni to ru je me ga tren dy
czy li kie run ki roz wo ju %wia ta, któ rych nie
do strze ga my wo kó$ siebie. Dla cze go? Bo
ilo%' in for ma cji, ja ki mi je ste %my bom bar -
do wa ni w ka& dej mi nu cie jest tak wiel -
ka, &e prze sta je my ro zu mie' – co si#
do nas mó wi? 

Na roz dro !u

Mar cin Po pkie wicz pi sze o tym w swo -
jej hi to wej ksi!& ce „"wiat na roz dro -

&u”, (po win na by' obo wi!z ko wym 
pod r#cz ni kiem dla nie do uczo nych po li ty -
ków!). I mó wi$ tak &e pod czas spo tka nia
otwie ra j! ce go ka to wic ki fe sti wal. Ku za -
sko cze niu s$u cha czy przy zna$, &e nie jest
eko lo giem, cho' &y je eko lo gicz nie dla do -
bra swo ich dzie ci i na st#p nych po ko le(.
Eko lo gia nie jest te& dla nie go punk tem
wyj %cia do roz wa &a( o za pa %ci na sze go

%wia ta, spo wo do wa nej roz wo jem nie -
zrów no wa &o nym. Za czy na od go spo dar -
ki. Py ta i t$u ma czy czy i dla te go nie sko( -
czo ny wzrost go spo dar czy nie jest
mo& li wy? Dla cze go trze ba szu ka' no wej
wi zji roz wo ju %wia ta w po wi! za niach
po mi# dzy go spo dar k!, %ro do wi skiem na -
tu ral nym i spo $e cze( stwem. Otwie ra lu -
dziom oczy na te po wi! za nia. Na ba rie ry,
na któ re tra fia my, ro bi!c wszyst ko, by bez -
u stan nie ro s$a krzy wa wzro stu czy li PKB.
)y je my w %wie cie wir tu al ne go pie ni! dza.
Na kre dyt. Sys te my fi nan so we wy d$u &a -
j! pro gi za d$u &e nia pa(stw i ich oby wa -
te li, by wy mu sza' wzrost go spo dar czy.
Do cze go to pro wa dzi? 

Nie ma roz wo ju bez ener gii. Jej na tu -
ral ne, nie od na wial ne za so by ko( cz! si# za -
stra sza j! co szyb ko. Po ro p# ju& si# ga my
w miej scach do nie daw na nie do st#p nych.
Ju& nie w Tek sa sie, lecz w Ark ty ce.
Szcze li nu je my ska $y dla po zy ska nia ga -
zu $up ko we go. Nisz czy my taj g# ka na dyj -
sk!, by od zy ska' z jej pia chów ro po no %ne
reszt ki za so bów.

Do k!d to pro wa dzi? Za ba ry$ k# ro py
p$a ci li %my do nie daw na 20 do la rów, te -
raz po nad 100! Za kil ka lat ce ny ro py si#
po dwo j!, bo skro bie my przy s$o wio we
dno becz ki! Co b# dzie da lej? Na zmia -
n# kur su roz wo jo we go nie ma my ju&
do%' cza su. Zde rza my si# ze %cia n! ta -
kiej po li ty ki i niewy dol no %ci %ro do wi ska
do &y cia dla mi liar dów lu dzi. Wnio ski s!
nie tyl ko go spo dar cze. W rów nym stop -
niu eko lo gicz ne, po li tycz ne i oby wa tel -
skie!

Lód i miód

Wszyst kie mo& na by $o od na le*'
w pro po zy cjach fil mo wych, dys ku -

syj nych i mu zycz nych fe sti wa lu. 
Ta k! m.in. by $o spo tka nie z To ma -

szem Dzie mia( czu kiem, me ne d&e rem
kul tu ry z Aka de mic kie go Cen trum Kul tu -
ry Uni wer sy te tu Gda( skie go, aresz to wa -
nym przez Ro sjan na stat ku Gre en pe -

ace – Arc tic Sun ri se wraz z gru p! 26
cz$on ków tej or ga ni za cji. Pro te sto wa li
oni na Mo rzu Pe czor skim prze ciw wy do -
by ciu ro py naf to wej w Ark ty ce, co gro zi
nie wy obra &al n! ka ta stro f! w przy pad ku
na wet naj mniej szej awa rii. Równie&
emocjonalne by $y spo tka nia na ukow ców:
dr. R. Ku li ka i prof. P. Sku ba $y z ucznia -
mi po emisjach fil mów eko lo gicz nych
o cier pie niu zwie rz!t i szcz# %li wych lu -
dziach. )y j! ta cy, wol ni z po ko le nia
na po ko le nie, w ro syj skiej taj dze, nad rze -
k! Je ni sej. Mo& na to by $o zo ba czy' w fil -
mie Dmi tri ja Wa siu ko wa i Wer ne ra He rzo -
ga „Szcz# %li wi lu dzie – rok w taj dze”.

Za wy j!t ko we na ostat nim fe sti wa lu, ze
wzgl# du na ilu stra cj# glo bal nych za gro -
&e( &y cia na Zie mi, na le &y uzna' szcze -
gól nie dwa filmy.

Pierw szy ob raz to „Thin Ice”, w re &y -
se rii przez Da vi da Sing to na i na ukow -
ca -geo lo ga Si mo na Lam ba. To in try gu -
j! ca po dró& na uki do pi#k ne go
i ta jem ni cze go %wia ta lo du i po szu ki wa -
niu w nim DNA at mos fe ry ziem skiej, za -
mkni# te go w za lo dzo nych p# che rzy -
kach po wie trza. To tak &e nie pod wa &al ny
do ku ment o zmia nach kli ma tu, je go
za mar z ni# tej w rdze niach lo do wych
An tark ty dy i Ark ty ki, hi sto rii sprzed mi -
lio nów lat i tej wspó$ cze snej. Tak &e o ro -
li w tych zmia nach dwu tlen ku w# gla
i wzro %cie te go ga zu w at mos fe rze,
wy mu szo nym gi gan tycz nym uprze my -
s$o wie niem. Dwu tlen ku w# gla jest
w nad mia rze nie tyl ko w po wie trzu. Kil -
ka dzie si!t ra zy wi# cej za le ga go w g$# -
biach, po ch$a nia j! cych go oce anów...
Z wszel ki mi te go kon se kwen cja mi &y -
cia na pla ne cie – Zie mia.

Rów nie fra pu j! cy by$ film pt. „Wi# cej
ni& miód”, Mar ku sa Im ho ofa szwaj car -
skie go re &y se ra, któ ry spró bo wa$ roz wi -
k$a' pro blem ma so we go wy mie ra nia ca -
$ych po pu la cji pszczó$. To ko lej ny do wód
na g$u po t# cz$o wie ka, nisz cz! ce go %ro do -
wi sko na tu ral ne (&y cie), w imi# zy sku i ilu -
zo rycz ne go do bro by tu.

Je %li wy gi n! pszczo $y, lu dziom po zo -
sta n! czte ry la ta &y cia, twier dzi$ sam Ein -
ste in. W Eu ro pie po nad 75 proc. ro %lin
upraw nych plo nu je dzi# ki ich za py la niu
przez te owa dy. A one gi n! ma so wo. Za -
bi ja j! je nie tyl ko szkod ni ki. Tak &e
gro* ne dla ca $ej przy ro dy %rod ki ochro -
ny ro %lin, ubo &e nie bio ró& no rod no %ci,
zmia ny kli ma tycz ne i upra wy GMO.
Tym cza sem are a$y ta kich upraw ro sn!
na co raz wi#k szych prze strze niach. To
dla te go w Sta nach Zjed no czo nych, gdzie
za czy na j! one do mi no wa', pszcze la rze
ama to rzy po dró &u j! po kra ju z mi lio na -
mi pszczó$, by za py la $y ro %li ny. W Chi -
nach z ko lei, co raz wi# cej rol ni ków, wo -
bec ich bra ku, za trud nia lu dzi, któ rzy
za st# pu j! pszczo $y!

Ten film do ku men tal ny jest opo wie %ci!
nie tyl ko o pszczo$ach...

JO LAN TA KAR MA+ SKA

„Zie lo no mi”
i... czar no
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cz! ste py ta nie za da -

wa ne przez wi dzów

Te atru "l# skie go – Jak

wy gl# da$ by te atr bez niej? – a ja

do dam jesz cze – jak wy gl# da $y -

by Ka to wi ce bez jej za an ga %o wa -

nia i sku tecz no &ci w dzia $a niu. 

By $a – jak sa ma mó wi 

– skrom nym na uczy cie lem hi -

sto rii, gdy za pro po no wa no jej

pra ce w te atrze na sta no wi sku

za st!p cy dy rek to ra. Wy zwa nie

by $o ogrom ne, ale Kry sty na

Sza ra niec to spe cja list ka od

wiel kich pro jek tów i po ko ny wa -

nia rze czy nie mo% li wych. Wów -

czas, w ro ku 1979 Pol ska trwa -

$a jesz cze w tym hip no tycz nym

&nie re al ne go so cja li zmu, w któ -

rym ni cze go prak tycz nie ju%
nie by $o – na wet idea za cz! $a
gu bi' si! w b$y ska wicz nym

tem pie. Jak w tej nie mo cy so -

cjal nej i fi nan so wej po pro wa dzi'
tak wiel k# i wa% n# in sty tu cje jak

Te atr "l# ski? 

Kry sty na Sza ra niec nie w#t pi -

$a, %e uda si! wszyst ko zre ali zo -

wa' co za mie rza' b! dzie z ów -

cze snym dy rek to rem Je rzym

Ze gal skim. I tak za cz! $a two rzy'
hi sto ri! sce ny &l# skiej z dy rek to -

ra mi, któ rzy przy cho dzi li i od -

cho dzi li. A ona trwa $a. Jak opo -

ka, jak ga lion przed sta wia j# cy

sy re n! wy rze( bio n# na dzio bie

stat ku. Po przez ra fy i mie li zny

pro wa dzi $a ten ze spó$, aby po 35.

la tach po wie dzie' – „Mo %e co& mi si! uda -

$o zro bi'?”.

W Te atrze "l# skim na swo im ju bi le -

uszu 35-le cia pra cy na ten naj wi!k szej &l# -
skiej sce nie mó wi $a, %e ten dzi siej szy, nie w#t -
pli wy suk ces Te atru "l# skie go ma wie lu

oj ców. Ale wszy scy zgro ma dze ni na uro dzi -

no wej uro czy sto &ci wie dzie li, i% oj ców by -

$o wie lu, ale mat ka – tyl ko jed na. I w$a &nie

jej za t! wie lo let ni# pra c! sk$a da li po dzi! ko -

wa nia i wi dzo wie, i ar ty &ci za przy ja( nie ni

z Ni# od lat.

„Au to graf” to no wy cykl pre zen tu j# cy do -

ko na nia twór cze ak to rów zwi# za nych z Te -

atrem "l# skim. I w$a &nie w tym cy klu 6

kwiet nia za Du %ej Sce nie, na kró lew skim tro -

nie (bar dzo si! wzbra nia $a, ale jed nak) za -

sia d$a Kry sty na Sza ra niec. Za zwy czaj ta kie

oko licz no &cio we ju bi le usze nie grze sz#
zwar to &ci# i ci# gn# si! w nie sko) czo no&',
a na sce nie co chwi l! po ja wia j# si! no we po -

sta ci, aby po wie dzie' $ad ne, okr# g$e zda nie

wy chwa la j# ce ju bi la ta. W cza sie te go spo -

tka nia, mi mo %e ar ty stów prze wi n! $o si! spo -

ro, mi mo %e pio se nek i roz mów by $o te% du -

%o, czas mi ja$ b$y ska wicz nie. To chy ba ze

wzgl! du na ró% no rod no&' form sce nicz -

nych, któ re przy go to wa$ pro wa dz# cy spo tka -

nie dy rek tor te atru Ro bert Ta lar czyk. By $o
bo wiem i spo tka nie z po ezj#, tak bli sk# Kry -

sty nie Sza ra niec, pi sa n# przez m! %a Le cha

Sza ra) ca, by$ wy st!p Kry styn, dla któ rych

to ju bi lat ka ma ogrom ne ser ce i za wsze nie -

sie po moc w zor ga ni zo wa niu dla nich wy -

jaz du, b#d( spo tka nia, ja ko go r# cy, w$o ski

ko cha nek za pre zen to wa$ si! re we la cyj nie

Mi ro s$aw Ne inert, któ ry nie jed n# zna ko mi -

t# im pre z! z Kry sty n# Sza ra niec przy go to -

wa$ dla te atro ma nów, za &pie wa $y jej przy -

ja ció$ ki Kry sty na Pro) ko i Kry sty na

Gi %ow ska po ry wa j#c wi dzów swo imi prze -

bo ja mi sprzed lat. 

Pio se nek i wy st! pów by $o znacz nie wi! -
cej, bo i ak to rzy Te atru "l# skie go chcie li

„swo jej” Kry sty nie za de dy ko wa' i wier sze,

i pio sen ki. Ber nard Kraw czyk, Wie s$aw

S$a wik i Ar tur "wi!s &pie wa j#c „Ba by, ach

te ba by” wy mow nie pa trzy li na swo j# dy rek -

tor k!, wie dz#c do sko na le, „czym %e bez niej

by$ by &wiat?”

No i by $y fan ta stycz nie dow cip ne ko la %e, a to

ob ra zów wiel kich mi strzów Re ne san su, na któ -

rych Kry sty na jak kró lo wa za sta na wia $a
si! – za trud nia' czy zwal nia', a to wy po wie -

dzi g$ów rz# dz# cych z wie lu pa)stw, któ rzy

sk$a da li jej naj lep sze %y cze nia (pre zy dent Sta -

nów Zjed no czo nych, kró lo wa El% -
bie ta i wie lu in nych), a to wy po -

wie dzi miesz ka) ców Ka to wic, co

s# dz# o tej, któ ra od lat wro s$a
w pej za% te go mia sta. No i tu taj

nie ste ty, trze ba przy zna' to z %a -

lem, nie po pi sa$ si! je den z uczest -

ni ków wy sta wy psów ra so wych,

któ ry mia$ pre ten sje do Kry sty ny

Sza ra niec, %e wo li ko ty od psów.

Ten je den, je dy ny „zgrzyt” w cza -

sie ju bi le uszo wej uro czy sto &ci ani

na chwi l!, nie ze psu$ te go pod nio -

s$e go, a jed no cze &nie %ar to bli wie

po pro wa dzo ne go wie czo ru.

W lau da cjach i wy po wie dziach

przy po mi na no jej za s$u gi nie tyl -

ko dla te atru ale i dla kul tu ry pol -

skiej – jest wszak au tor k# kil ku

ksi# %ek. Ale to co naj wa% niej sze

w jej %y ciu za wsze dzia $o si!
w bu dyn ku te atru. 

To prze cie% ona przed 20 la ty

stwo rzy $a Ra d! Me ce na sów, bez

któ rej znacz nie trud niej by $o by te -

atr wy re mon to wa' i wy sta wi'
nie któ re sztu ki. To z jej ini cja ty -

wy po wsta$ cykl spo tka) „Ju bi -

le uszo we po wro ty”, pre zen tu j# -
cy wy bit ne oso bo wo &ci zwi# za ne

z te atrem na prze strze ni je go hi -

sto rii. Mo gli &my na sce nie zo ba -

czy' Gu sta wa Ho lo ub ka i Igna -

ce go Go go lew skie go – by $ych

dy rek to rów tej sce ny, któ rzy zna -

ko mi cie za pi sa li si! w pa mi! ci

ka to wi czan tak swo imi rz# da mi

jak i kre acja mi ak tor ski mi.

To wresz cie ona – Kry sty na Sza ra -

niec – jest lau re at k# wie lu na gród i wy ró% -
nie), m. in. na gro dy Pre zy den ta Mia sta Ka -

to wi ce (2005), Z$o te go Lau ru Umie j!t no &ci

i Kom pe ten cji (1999), Pla ty no we go Lau ru

„Pro Pu bli co Bo no” (2008), Na gro dy Nar -

cy za (2006), Czar ne go Dia men tu (2007), Arts

& Bu si ness Award za Mi strzow skie Za rz# -
dza nie Kul tu r# (2007), Sta tu et ki Spe cjal nej

tak zwa ne go Ce za ra "l# skie go Biz ne su

(2007), czy Z$o te go Me da lu „Za s$u %o ny

Kul tu rze Glo ria Ar tis” (2007). Na gro dy,

wy ró% nie nia, li sty gra tu la cyj ne s# wa% ne, ale

jak pod kre &li $a na za ko) cze nie tych nie zwy -

k$ych uro czy sto &ci dla niej za wsze naj wa% -
niej sze – oprócz ro dzi ny – by li: ak to rzy

i wszy scy lu dzie te atru tu taj pra cu j# cy po -

cz#w szy od elek try ka, a na przy s$o wio wej

sprz# tacz ce ko) cz#c i wi dzo wie, któ rzy co -

raz t$um niej od wie dza j# te atr, po ka zu j#c
jak bar dzo za le %y im na tym, aby po wsta wa -

$y tu taj wa% ne i war to &cio we przed sta wie nia.

A po tem by$ ban kiet i nie ko) cz# ce si! %y -

cze nia od no ta bli, wi dzów, ar ty stów i przy -

ja ció$. I ja tam by $em, win ka si! na pi $em, %y -

cze nia z$o %y $em a co wi dzia $em w tym

tek &cie od da $em. 

Kry sty no – 100 lat w zdro wiu i ta kiej

wspa nia $ej kon dy cji ku chwa le Te atru "l# -
skie go!

MA REK MIERZ WIAK

Mo %e co& mi si!
uda $o zro bi'?

Kry sty na Sza ra niec od 35 lat 

nie prze rwa nie pra cu je 

w Te atrze "l# skim
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Do gra tu la cji do "# cza tak $e ze spó"
re dak cyj ny mie si!cz ni ka „%l#sk”, $y -
czy my Pa ni Dy rek tor moc ener gii, si -
"y po zwa la j# cej po ko na& wszel kie
prze ciw no 'ci (oby ich by "o jak naj -
mniej), wy trwa "o 'ci i nie od "#cz ne go
u'mie chu a tak $e ko lej nych, rów nie
wspa nia "ych, ju bi le uszy.

Na kró lew skim tro nie Kry sty na Sza ra niec w to wa rzy stwie Kry sty ny Pro( -
ko i Ro ber ta Ta lar czy ka

Nie mo g"o za brak n#& ju bi le uszo we go tor tu,
Ju bi lat ka z ogrom n# po wa g# do ko na "a je go
„otwar cia”
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ak wy gl! da "a by dzi#
Anie la Dul ska, dla cze -
go Fe li cjan mil czy,

a przede wszyst kim, jak ro dzin -
ka po ra dzi "a by so bie z pra wa mi
ryn ku i spek ta klu, obej mu j! cy mi
wspó" cze #nie nie mal wszyst kie
sfe ry na sze go #wia ta, a przede
wszyst kim z pod sta wo w! za sa -
d! ce le bry tów, $e ist nie je si%
tyl ko wte dy, gdy in ni o nas mó -
wi!? I wresz cie, jak mo ral no#&
Dul skiej spraw dzi "a by si%
w #wie cie, któ ry ze skan da lu
uczy ni" jed n! z g"ów nych form
eks pre sji?

Ta kie i tym po dob ne py ta nia to -
wa rzy sz! wi dzom ko lej nych in sce -
ni za cji Mo ral no !ci pa ni Dul skiej

Ga brie li Za pol skiej. Od po wie dzi
pro wa dzi "y do roz ma itych me ta -
mor foz utwo ru. G"ów na bo ha ter -
ka by "a ju$ „ka li ba nem w spód ni -
cy” (we d"ug okre #le nia Ta de usza
Boya -'e le( skie go), udr% czo n!
przez sys tem ko bie t!, któ ra dzia "a
wy "!cz nie dla do bra dzie ci –
oszcz% dza i za bie ga, by jak naj wi% -
cej wy drze& wro gie mu #wia tu, ale
rów nie$ wspó" cze sn! biz ne swo men, za dba n!
i zo rien to wa n! w tym, co mo$ na, co wy pa da i co
na le $y. A wi dzo wie #mia li si% z Za pol sk! lub
wspó" czu li jej po sta ciom, by le tyl ko zmie #ci&
si% w ryt mie nie zwy kle spraw nie na pi sa nych
scen. We d"ug au tor ki, ty tu "o wa po sta& przy po -
mi na "a tro ch% oksy mo ron, skon stru owa na ze
sprzecz nych czyn ni ków (by "a to prze cie$
imien nicz ka aniel skich po sta ci, od któ rych ro -
i"o si% w ów cze snej li te ra tu rze), ale bu dz! ca ja -
do wi ty #miech sprze ci wu swo im ist nie niem.

Na de ski cz% sto chow skie go te atru sztu ka Za -
pol skiej po wró ci "a po 16 la tach, tym ra zem
w opra co wa niu Ewe li ny Pie tro wiak, by za -
chwy ci& nie k"a ma nym uro kiem kla sy ki. Oka -
za "o si% bo wiem, $e utwór na pi sa ny w 1906 ro -
ku wci!$ opo wia da o wa$ nych spra wach, cho&
w tym cza sie wie lo krot nie zmie nia" si% ustrój
po li tycz ny, mo dy kul tu ral ne, a przede wszyst -
kim po zy cja ko bie ty w spo "e cze( stwie. Re $y -
ser ka na gra dza na za przed sta wie nia w ró$ nych
nur tach nie za ata ko wa "a Za pol sk! wspó" cze -
snych ko" tu nów ani nie uczy ni "a z prze ra bia -
nej spód ni cy Dul skiej sztan da ru ja kiej# opcji
po li tycz nej (cho& w dzi siej szym te atrze i to
pew nie by "o by mo$ li we), ale po sta no wi "a
za du ma& si% nad bo ha ter k!, któ ra jak nikt in -
ny wy ja #ni "a lu dziom, po co ma j! dom. O"ó -
wek Ewe li ny Pie tro wiak spo wol ni" far so we
tem po; dzi% ki te mu ka ry ka tu ra mat ki Po lki po -
cz!t ku XX wie ku sta "a si% bar dziej no stal gicz -
na i za cz% "a bu dzi& wspó" czu cie. Osta tecz na
ob sa da ak tor ska do sko na le wy wi! za "a si%
z po wie rzo nych za da(, od de biu tu j! cej Ewe -
li ny Ru ci( skiej (Han ka; go #cin nie), a$ do Ta -

dra cho wej, gra nej przez Cze s"a w% Moncz k%.
Po wa$ ne po trak to wa nie Dul skiej po zwo li -

"o od na le)& w tek #cie wie le miejsc na dal ak -
tu al nych. Tra gi far sa Za pol skiej prze sta "a by&
me cha ni zmem do bu dze nia #mie chu, mi mo $e
wy st% pu j! tu miej sca na praw d% za baw ne,
a sta "a si% zwier cia d"em wspó" cze sno #ci wraz
z do mi nu j! cy mi w niej co raz wy ra) niej war -
to #cia mi miesz cza( ski mi. Ta ki cel przy #wie -
ca" wo lon ta riu szom, któ rzy ju$ od wej #cia
do te atru usi "o wa li z"a pa& wzrok wi dzów
w trzy ma ne lu ste recz ka, by uzmy s"o wi&, $e tak -
$e lu stro sce ny b% dzie od bi ja "o ich wspó" cze -
sno#&, w któ rej war stwa #red nia zdo by "a po -
zy cj% do mi nu j! c! i to ona wy zna cza za sa dy
po st% po wa nia.

Anie la Dul ska Aga ty Ocho ty -Hu ty ry wpi -
sa "a si% w tra dy cj% re ha bi li to wa nia tej po sta ci,

obec nej w pol skim te atrze chy ba od cza sów in -
sce ni za cji Sta ni s"a wy Perza now skiej ze Ste fa -
nem Ja ra czem w Te atrze Ak to ra, prze ciw ko któ -
rej pro te sto wa" przy wo "y wa ny ju$
Boy -'e le( ski. Ale jed no cze #nie ak tor ce uda -
"o si% nie co ten wi ze ru nek skom pli ko wa&. Dul -
ska ko cha sy na mi "o #ci! #le p! i bez wa run ko -
w!, u$a la si%, $e nie mo $e on zro bi& ka rie ry
w biu rze praw ni czym (co uru cha mia trwa j! c!
od ja kie go# cza su dys ku sj% na te mat do brej i z"ej
mi "o #ci ro dzi ciel skiej), a przy tym za wszel k!
ce n% usi "u je ochro ni& ro dzi n% przed z"! s"a w!
i ja kim kol wiek skan da lem. We d"ug niej, na zwi -
sko jest bo wiem g"ów nym ma j!t kiem ro dzi ny,
dla te go Zbysz ko za czy na pe" ni& ro l% swe go ro -
dza ju in we sty cji. Bez wi%k szych opo rów wie -
rzy my de kla ra cjom g"ów nej bo ha ter ki, $e bez
niej ro dzi na prze sta "a by ist nie&, cho& nie ko -
niecz nie z po wo dów fi nan so wych. Oj ciec
wy zna cza bo wiem mar gi nes te go #wia ta i jest
w do mu nie mal zu pe" nie nie obec ny.

G"ów na bo ha ter ka to pi%k na i za dba na 40-
lat ka, któ rej m!$ nie ro zu mie i praw do po dob -
nie ju$ z ni! nie sy pia. Nie wy god ny w cza sach
Za pol skiej te mat in sce ni za cja nie dwu znacz -
nie eks po nu je za spra w! sy pial ni Dul skiej,
umiesz czo nej w le wym k! cie tu$ przy wi dow -
ni. Ob ser wu j!c bo ha ter k% na sce nie, mo$ na na -
by& prze ko na nia, $e prze $y wa ona chwi lo wy
kry zys; sta je si% co raz cich sza, re flek syj na,
a mo men ta mi jak by nie obec na. Spo dzie wa -
my si% na wet ja kiej# we wn%trz nej me ta mor -
fo zy i ro zu mie my to, po nie wa$ $y cie jest bar -
dziej skom pli ko wa ne ni$ wy po wia da ne przez
Dul sk! po ra dy na ka$ d! oka zj%. 

Na sce nie Pie tro wiak po ka za "a do#& za mo$ -
ny i no wo cze sny sa lon utrzy ma ny w ko lo rze
sre brzy sto sza rym, urz! dzo ny sty lo wo i ze
sma kiem, któ ry od mie nia si% za spra w! gry
#wia t"em, np. w cza sie ta( ca He si ze Zbysz kiem

przy po mi na dys ko te k% al bo ów cze sne tin glem -
-tan glem. W ta kiej prze strze ni nie dzia "a j! cy
piec ka flo wy sta je si% ele men tem mar gi nal nym
i tro ch% nie wia ry god nym. Spu #ci zn! po ge no -
lo gicz nej nie jed no rod no #ci (Za pol ska na zwa -
"a swój utwór tra gi far s!) by "o sub tel ne za zna -
cze nie pi% cior ga drzwi: wej #cio we, od kuch ni
i do trzech sy pial ni, z cze go dwie wi docz ne
na sce nie. Dzi% ki te mu wzmo $o ny ruch w fi -
na le ak tu II na dal spe" nia" far so we funk cje.

Po dob nie jak prze strze( roz wi! za no za gad -
nie nie ko stiu mów (Ka ta rzy na Ne ste ruk). By -
"y one de li kat nie uwspó" cze #nio ne: do brze

skro jo ny gar ni tur Zbysz ka (Da niel
Mi sie wicz, go #cin nie) z lek ko
#wie c! ce go ma te ria "u, trzy cz% -
#cio wy gar ni tur Fe li cja na (An to -
ni Rot) i je go la ska, któ r! oj ciec
wy bi ja rytm, sie dz!c na krze #le
w sa lo nie i w ogó le nie po dej mu -
j!c spa ce ru, sty li zo wa ne i nie zwy -
kle gu stow ne stro je Anie li, do#&
od wa$ ny strój Ju lia sie wi czo wej

(obo wi!z ko we spodnie), a tak $e
pi $a ma z ol brzy mim kap tu rem dla
Me li, co pod kre #la "o jej in tro wer -
tycz ne uspo so bie nie.

Tra ge di! te go #wia ta jest brak
al ter na ty wy, co wi% cej, wy da je
si%, $e Anie la jest czym# naj lep -
szym, co mo g"o przy da rzy& si% tej
ro dzi nie, na wet jej sk!p stwo
i chci wo#& oka zu j! si% skraj nym
prze ja wem za po bie gli wo #ci.
W sa lo nie, naj bar dziej pu blicz -
nym miej scu ro dzin ne go do mu,
Dul ska sta ra si% by& sta now cza,
a na wet bru tal na, ale sy pial nie po -
ka zu j!, $e ani ona, ani Zbysz ko

nie do ko( ca ak cep tu j! przy -
dzie lo ne im ro le. To ich przy sta(,
gdzie mo$ na za pa li&, za po mnie&

o obo wi!z kach, a na wet ukry& si% przed na -
pie ra j! cym #wia tem, któ ry za spra w! przy -
cho dz! cych wdar" si% ju$ do sa lo nu. Al ter na -
tyw n! dla ta kiej Dul skiej na pew no nie s! jej
cór ki. Te prze ra $a j!. Na iw no #ci i g"u po ty Me li

nie roz "a do wu je na wet do sko na "a gra Oria -
ny So iki (go #cin nie), któ ra po zba wi "a bo ha -
ter k% tak ch%t nie przy pi sy wa nej jej #la ma zar -
no #ci, co za zwy czaj wzmac nia "o kon trast
dziew czy nek. Dzi% ki te mu po sta& sta "a si% nie -
co bar dziej praw do po dob na, ale wci!$ dra$ -
ni! ca mi mo, a mo $e w"a #nie z po wo du, wy -
j!t ko wej pro sto dusz no #ci i po czci wo #ci.
Zresz t! chy ba od po cz!t ku Me la mia "a by&
sa ty r! na obec no#& sfer sta bu izo wa nych
w ro dzi nach miesz cza( skich, nie mal do -
sko na "ym pro duk tem nie mó wie nia o wie lu
spra wach przy dzie ciach. Na to miast He sia

(Syl wia Karcz mar czyk) za po wia da tra dy cyj -
n! Dul sk!. To ona wrzesz czy na Han k" bez
po wo du i wy da je jej ab sur dal ne po le ce nia tyl -
ko po to, by móc roz ko szo wa& si% prze wa g!
po zy cji spo "ecz nej.

Oczy wi #cie, jest jesz cze Ju lia sie wi czo wa

(Aga ta Pruch niew ska), wpraw dzie z Dul skich,
ale jak $e od mien na. Bar dziej cy nicz na i wy -
po le ro wa na. Ona nie ty le scho dzi #wia tu
z oczu, by jak ciot ka szu ka& schro nie nia w sy -
pial ni -sa mot ni, ale pró bu je czer pa& z $y cia
pe" ny mi gar #cia mi. Anie la Dul ska praw do po -
dob nie nie po tra fi "a by zdra dzi& m% $a, cho&
z je go stro ny pew nie by "a by go to wa #cier pie&
nie jed no. Ju lia sie wi czo wa dzia "a ina czej.
Jest kon se kwent na, bru tal na, ocie ra si% o wul -
gar no#& i dla te go to w"a #nie ona osta tecz nie
przej mu je do wo dze nie wo bec bez rad no #ci do -
mow ni ków. Bez skru pu "ów d! $y do mi ni ma -
li za cji strat.

Osta tecz nie in sce ni za cja Pie tro wiak zbli $a
si% ku tra ge dii, chce zdia gno zo wa& wspó" cze -
sno#& i chy ba nie wie rzy w mo$ li wo#& je j na -
pra wy. Wszak dzi# mo ral no#& Dul skiej ju$ ni -
ko go nie szo ku je.

JO AN NA WA RO* SKA

Ga brie la Za pol ska – Mo ral no!" pa ni 
Dul skiej, re !y se ria i sce no gra fia: Ewe li na Pie -
tro wiak, ko stiu my: Ka ta rzy na Ne ste ruk,
mu zy ka: "u kasz Bo ro wiec ki, wspó# pra ca
cho re ogra ficz na: Ar tur $y me# ka. Pre mie ra
w Te atrze im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz% sto -
cho wie 29 mar ca 2014.

Zmia ny w #wie cie
Dul skich
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D!wi" ki mu zy ki to je den
z naj s!yn niej szych mu si ca li fa -
mi lij nych w hi sto rii ga tun ku,
spo pu la ry zo wa ny dzi" ki na -
gro dzo nej pi" cio ma Osca ra mi
ekra ni za cji z 1965 ro ku. Opar -
t# na fak tach nie zwy k!# hi sto -
ri" $pie wa j# cej ro dzi ny von
Trap pów przy po mnia! sw#
naj now sz# pre mie r# Gli wic ki
Te atr Mu zycz ny. 

ho! D!wi" ki mu zy ki

na le "# do broad way -
ow skie go ka no nu

na pol sk# pra pre mie r$ mu si cal
cze ka! mu sia% bar dzo d%u -
go – do pie ro w ubie g%ym ro ku li -
cen cj$ na wy sta wie nie dzie %a
uzy ska% No wy Te atr im. Wit ka -
ce go w S%up sku. W tym ro ku
mu si ca lo wy maj stersz tyk au -
tor stwa Ri char da Rod ger sa (mu -
zy ka) i Osca ra Ham mer ste -
ina II (tek sty pio se nek) za go &ci%
na sce nie Gli wic kie go Te atru
Mu zycz ne go – w pol skim, bar -
dzo li rycz nym prze k%a dzie An -
drze ja Ozgi.

Li bret to mu si ca lu, któ re go
&wia to wa pre mie ra od by %a si$
na Broad wayu w 1959 ro ku,
opar te zo sta %o na wspo mnie niach Au striacz -
ki Ma rii Au gu sty von Trapp – nie do sz%ej sio -
stry za kon nej, gu wer nant ki w do mu ka pi -
ta na ma ry nar ki wo jen nej Geo r ga von
Trap pa, a na st$p nie je go "o ny i przy bra nej
mat ki je go sied mior ga dzie ci. Praw dzi we lo -
sy ro dzi ny zo sta %y oczy wi &cie tro ch$ zmie -
nio ne i udra ma ty zo wa ne na po trze by sztu -
ki, jed nak "e opty mi stycz ny duch tej hi sto rii
oraz ma j# ca szcze gól ne zna cze nie mu zy kal -
no&! von Trap pów zo sta %y za cho wa ne i po -
s%u "y %y ja ko fun da ment dla stwo rze nia nie -
&mier tel nych prze bo jów, ta kich jak
Edel we iss, My fa vo uri te things, Climb

Ev’ry Mo un ta in, Do -re -mi, czy wresz cie The

So und of Mu sic.

Za po wie dzia na w Gli wic kim Te atrze Mu -
zycz nym pre mie ra D!wi" ków mu zy ki sta %a si$
wy da rze niem na d%u go przed wy sta wie niem
mu si ca lu, a to za spra w# otwar te go ca stin gu,
pod czas któ re go wy bra ni zo sta li od twór cy
g%ów nych ról. Po za gro nem pro fe sjo nal nych
ak to rów -&pie wa ków w ob sa dzie zna le' li si$
rów nie" de biu tan ci, w tym rów nie" ci naj m%od -
sze go po ko le nia. W ro l$ Ma rii w gli wic kim
spek ta klu wcie la j# si$ a" trzy ak tor ki (Syl wia
Bo cian/Ewa (o ba czew ska/Agniesz ka Prze ku -
pie)), po dob nie rzecz ma si$ z po sta ci# ka pi -

ta na Geo r ga von Trap pa (Ar tur *wi$s/Ire ne -
usz Micz ka/Mi cha% Mu sio%). Zwie lo krot nio n#
ob sa d$ za sto so wa no te" w przy -
pad ku ról dzie ci$ cych i kil ku ról
dru go pla no wych. Mu si cal wy re -
"y se ro wa %a Ma ria Sar to va, któ ra
w Gli wic kim Te atrze Mu zycz nym
zre ali zo wa %a wcze &niej ta kie spek -
ta kle, jak Hel lo Dol ly, 42 Uli ca,
czy Rag ti me. 

Jej in sce ni za cja, zgod nie z wa -
run ka mi li cen cji, po zo sta je wier -
na ory gi na %o wi w za kre sie tre &ci,
licz by po sta ci, son gów i ich cha -
rak te ru. No we tro py na rzu ca na -
to miast w kwe stii pew nych roz -
wi# za) sce nicz nych, szcze gól nie
za& tych, do ty cz# cych or ga ni -
za cji prze strze ni i ru chu. Klu czem
do suk ce su spek ta klu oka za% si$
sce nicz ny mi ni ma lizm – re zy gna -

W spek ta klu Sar to vej za -
rów no pierw sze, jak i dru gie t%o
zda rze) kre &lo ne jest za po mo -
c# sym bo li, nie za& wier nie od -
zwier cie dla j# cej po szcze gól ne
pej za "e sce no gra fii. Kli mat al -
pej skiej sie lan ki wy ra "a j# po je -
dyn cze ob ra zy, d'wi$ ki i od po -
wied nia gra &wia te%. Za po mo c#
tych sa mych tech nik mul ti me -
dial nych pod kre &lo na zo sta je te"
dra stycz na zmia na na stro ju,
zwi# za na z prze j$ ciem w%a dzy
przez na zi stów. Au to rem mi ni -
ma li stycz nej i funk cjo nal nej
opra wy sce nicz nej jest fran cu -
ski sce no graf i re "y ser &wia t%a
Yves Col let. 

Z pro jek tem sce no gra fii do -
sko na le wspó% gra opra co wa na
przez Jac ka Ba dur ka cho re ogra -
fia spek ta klu. To w%a &nie ruch
i ta niec s# ele men ta mi dy na mi -
zu j# cy mi sta tycz n# prze strze)
i po szcze gól ne jej sk%ad ni -
ki – czer wo n# so f$, ol brzy mie
okno z wi do kiem na Al py, czy
te" ogro do w# %aw k$. Wzo ro wo
pod tym wzgl$ dem za aran "o wa -
na zo sta %a sce na wspól ne go &pie -
wu w sy pial ni Ma rii pod czas
noc nej bu rzy – "y wio %o wa pio -

sen ka i ta niec z po dusz ka mi uka za %y nie tyl ko
ogrom ny ta lent wy bra nych w ca stin gu m%o dych
ak to rów, ale te" ogrom n# dys cy pli n$ mu zycz -
n#, któ rej cza sem trud no wy ma ga! od dzie ci. 

Ten mu zycz ny per fek cjo nizm ob ja wi%
si$ zresz t# w wy ko na niu ca %e go ze spo -
%u – za rów no so li stów, jak rów nie" or kie stry
i ba le tu gli wic kie go te atru, pod mu zycz nym
kie row nic twem Woj cie cha Rod ka. Nad wo -
kal nym przy go to wa niem ar ty stów czu wa li
za& Kry sty na Krzy "a now ska -(o bo da oraz
Wie s%aw Ga wa %ek. 

Prócz sió dem ki dzie ci, któ re z miej sca zy -
ska %y so bie sym pa ti$ wi dzów, nie kwe stio no -
wa n# gwiaz d# pre mie ro we go wy ko na nia
mu si ca lu oka za %a si$ Ewa (o ba czew -
ska – od twór czy ni ro li Ma rii. Swo je par tie
wy ko na %a cie p%ym, ja snym g%o sem, wy ka -
zu j#c si$ przy tym du "# mu zycz n# wra" li -
wo &ci# i wy czu ciem sce ny. Wraz z part ne -
ru j# cym jej Ar tu rem *wi$ sem w ro li ka pi ta na
von Trap pa stwo rzy li bar dzo uda ne i wia ry -
god ne kre acje ak tor skie. Nie bez przy czy ny
D!wi" ki mu zy ki okre &la si$ mu si ca lem fa mi -
lij nym – wie lo w#t ko wa fa bu %a, zró" ni co wa -
ni po ko le nio wo bo ha te ro wie oraz wpa da j# -
ce w ucho son gi spra wia j#, "e za rów no star si,
jak i m%od si mo g# po czu! si$ w%a &ci wy mi od -
bior ca mi tej sztu ki.

MAG DA LE NA FIG ZA(

D!wi" ki mu zy ki na pod sta -
wie ksi#% ki The Sto ry of the
Trapp Fa mi ly Sin gers Ma rii Au -
gu sty Trapp. Mu zy ka: Ri chard
Rod gers. Tek sty pio se nek: Oscar
Ham mer ste in II. Li bret to: Ho -
ward Lind say i Rus sel Cro use.
T!u ma cze nie: An drzej Ozga.
Re %y se ria: Ma ria Sar to va. Kie -
row nic two mu zycz ne: Woj ciech
Ro dek. Przy go to wa nie wo kal ne:
Kry sty na Krzy %a now ska -&o bo -
da. Sce no gra fia i $wia t!a: Yves
Col let. Pro jek cje: Da wid Ko -
z!ow ski. Ko stiu my: Ta tia na
Kwiat kow ska. Cho re ogra fia:
Ja cek Ba du rek.

Pre mie ra: Gli wic ki Te atr Mu -
zycz ny, 27 mar ca 2014 ro ku.

cja z ilu stra cyj nej sce no gra fii i ogra ni cze nie
&rod ków wy ra zu. Za bieg ten z jed nej strony
po zwo li% uwy pu kli! to, co naj wa" niej sze,
a za tem mu zy k$ i opo wie dzia n# za jej po mo -
c# hi sto ri$, z dru giej za& roz wi ja j# c# si$ we -
d%ug mu si ca lo wych stan dar dów me lo dra ma -
tycz n# fa bu %$ uczy ni% mniej „cu kier ko w#”
i zde cy do wa nie bli" sz# wspó% cze sno &ci.

Nie zwy kle istot n# ro l$ w D!wi" kach

mu zy ki od gry wa czas i miej sce ak cji – hi -
sto ria dzie je si$ w Au strii u pro gu II woj ny
&wia to wej. Do wil li ka pi ta na von Trap pa, po -
%o "o nej na obrze "ach Sal zbur ga, tu" u pod -
nó "a Alp, tra fia nie sfor na no wi cjusz ka za -
ko nu be ne dyk ty nek, Ma ria. Dziew czy na ma
pe% ni! ro l$ gu wer nant ki i za opie ko wa! si$
sied mior giem osie ro co nych przez mat k$
dzie ci ka pi ta na. Mi$ dzy Ma ri# a dzie! mi
szyb ko ro dzi si$ sil na wi$', któ r# umac nia
wspól ne mu zy ko wa nie. Georg von Trapp

po cz#t ko wo nie ch$t nie spo gl# da na wy cho -
waw cze me to dy Ma rii, z cza sem jed nak sam
prze ko nu je si$ o ko j# cej si le d'wi$ ków
i &pie wu, a na st$p nie za ko chu je si$ w uro -
czej gu wer nant ce. Mu zycz ne przy go dy ro -
dzi ny von Trap pów roz gry wa j# si$ w ma -
low ni czej sce ne rii al pej skich szczy tów.
Ten idyl licz ny kra jo braz i bez tro sk# at mos -
fe r$ stop nio wo za k%ó ca jed nak wid mo woj -
ny i przy mu so wy An schluss Au strii. 

Oca la j# ca moc
&pie wu

Z
d

j"
c
ia

;
 
M

i r
o

 s
$a

 w
a

 
%u

 k
a

 s
z
e
k
 
/ 

M
a

 t.
 
p

r
a

 s
. 

G
li

 w
ic

 k
ie

 g
o

T
e
 a
tr

u
 M

u
 z
y
c
z
 n
e
 g
o

TE
AT

R

Ro dzi na von Trapp w kom ple cie – Ma ria (Ewa %o ba czew ska), Georg

(Ar tur &wi"s) i dzie ci

Ma ria (Ewa %o ba czew ska) i dzie ci
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I zy ki ro syj skiej. Ja ko wpro wa dze nie

da no o#mio mi nu to wy Ry tu a! Al fre da

Sznit ke go – utwór, któ ry po wsta$ w Mo -

skwie w 1985 ro ku na za mó wie nie

Am ba sa dy Ju go s$a wii i mia$ uczci% 40.

rocz ni c& wy zwo le nia Bel gra du przez

woj ska ra dziec kie. T$o po wsta nia Ry tu -
a!u spra wia, 'e jest on od lat ulu bio nym

'e rem za chod nich pu bli cy stów i mu zy -

ko lo gów, roz pra co wu j( cych w( tek po -

li tycz nych tre #ci ukry tych w mu zy ce,

nie raz do prze sa dy (zda rza $o si& nam ju'
czy ta% in ter pre ta cje wr&cz ab sur dal ne,

im pu tu j( ce obec no#% w(t ku na ro do wo -

-wy zwo le) cze go w utwo rach tak od le -

g$ych od po li ty ki, jak ope ra Pan Wo je -
wo da Rim skie go -Kor sa ko wa, czy

po emat Pie"# o so ko le Fi tel ber ga).

Mo' na oczy wi #cie czy ta% Ry tu a! ja ko

„tekst” o wal ce Wscho du i Za cho du 

– za ch& ca j( do te go za sto so wa ne przez

kom po zy to ra efek ty po li sty li stycz ne;

z dru giej stro ny sam ty tu$ pro wo ku je

do te go, 'e by spró bo wa% zbli 'y% si&
do pro ble ma ty ki utwo ru ja ko swo istej

od po wie dzi na „ry tu al no#%” mu zy ki

Stra wi) skie go, tej z okre su ro syj skie -

go. Utwór Szmit ke go móg$ by by%
w tym uj& ciu od czy ta ny ja ko an ty po li -

tycz na de mon stra cja, uciecz ka do *ró -

de$ mu zy ki, jej ma gii. W wy ko na niu

NO SPR -u pod ba tu t( Mi cha $a Klau zy

ów sa kral ny wy miar mu zy ki zo sta$
zna ko mi cie uwy dat nio ny; mu zy ka, ro -

sn( ca w wiel kim cre scen do od ci szy

do or gia stycz ne go fi na $u do praw dy

urze ka $a. Po tem by $o bar dziej pro za icz -

nie, cho cia' te' cie ka wie. Ja ko so list -

ka w I Kon cer cie for te pia no wym d -moll
Jo han ne sa Brahm sa wy st( pi $a lau re at -

ka pierw szej na gro dy w ostat nim Kon -

kur sie Cho pi now skim Ju lian na Aw -

die je wa. Za pro po no wa $a za ska ku j( co

„ko bie c(”, de li kat nie -li rycz n( in ter -

pre ta cj& te go „mi& si ste go”, in ten syw nie

prze bie ga j( ce go utwo ru. Wol ne tem pa

i spe cy ficz ny dy stans pia nist ki do szcze -

rej mu zy ki m$o de go Brahm sa wy da $y
mi si& odro bi n& upo zo wa ne. Nie mniej

by $o w grze Aw die je wej wie le mo -

men tów pi&k nych. Nad wy raz tra fio ny

oka za$ si& te' bis w po sta ci cho pi -

now skie go ma zur ka (op. 7 nr 4). W fi -

na le kon cer tu za brzmia $a XV Sym fo nia
Dy mi tra Szo sta ko wi cza, ostat nia w do -

rob ku ge nial ne go ro syj skie go kom po -

zy to ra, pra wy ko na na w 1971 ro ku i sta -

no wi( ca rze czy wi ste pod su mo wa nie

cech szo sta ko wi czow skie go sym fo ni -

zmu. Wy st& pu je w niej cha rak te ry -

stycz ne po mie sza nie ele men tów 

uczo nych i na iw nych, po wa' nych i gro -

te sko wych, ory gi nal nych i za po 'y czo -

nych. K$a nia si& wiel ka eu ro pej ska

tra dy cja, a jed no cze #nie skom pli ko -

wa na, tra gicz na „du sza ro syj ska”. Ro -

zu mie j( do sko na le i wspó$ czu je z ni(
Mi cha$ Klau za, a je go em pa tia spra wia,

'e gra j(c Szo sta ko wi cza ka to wic ka or -

kie stra czu je si& wy bit nie w swo im 'y -

wio le. 

MAGDALENA"DZIADEK

kor ski, co skru pu lat nie za no to wa no

w „+y ciu War sza wy”. – Ko cha my na sze

mia sto, po wsta j( ce z gru zów, mia sto no -

we, jesz cze pi&k niej sze ni' by $o, mia sto

ma rze), wal ki, pra cy i so cja li stycz ne go

ju tra. Ko cha my je go uli ce, do my – to

wszyst ko, co pro wa dzi nas w przy -

sz$o#%, co sta $o si& sym bo lem na szej wal -

ki o po kój i szcz& #cie cz$o wie ka. Jed no -

cze #nie ko cha my to wszyst ko, co w tym

mie #cie by $o je go pi&k nem, je go tra dy -

cj(, je go du m( na ro do w(. Co by $o po -

st& pem i wy si$ kiem cz$o wie ka pra cy”. 

Cze si nie mar twi li si& ni gdy o pu blicz -

no#% dla swe go Di va dla; twór cy przed -

wo jen nej Fil har mo nii War szaw skiej

mar twi li si& ci( gle, ale bez sku tecz nie: pu -

blicz no#% za wio d$a na ca $ej li nii. Mi ni -

ster So kor ski mar twi% si& nie mu sia$, ja -

ko 'e „ko cha my na sze mia sto, je go

uli ce i do my”, itd. W tej pom pa tycz nej

de kla ra cji nie by $o prze cie' wie le prze -

sa dy – wia do mo: s$yn ny po wo jen ny

en tu zjazm… Dzi# o pu blicz no#% mar twi%
si& mu sz( wszyst kie pol skie sa le kon cer -

to we. Kra ków ob le pio no w$a #nie pla ka -

ta mi za ch& ca j( cy mi do kup na bi le tów

po ob ni 'o nej ce nie. Jesz cze si& tam

jed nak trzy ma j(, o czym #wiad czy po -

ziom re per tu aru, któ ry nie zszed$
„pod strze chy”. Czy Fil har mo nia ,l( ska

od zy ska swo j( wier n( pu blicz no#%, roz -

pro szo n( po re mon to wej prze rwie? Czy

prze bu do wa ny, l#ni( cy no wo #ci( gmach

przy uli cy So kol skiej b& dzie wy star cza -

j( cym wa bi kiem dla s$u cha czy? Czy

przyj d(? 

Brahms i Szo sta ko wicz w NO SPR

Ka to wi ce s( w tym szcz& #li wym po -

$o 'e niu, 'e oprócz miej skiej fil har mo -

nii ma j( jesz cze or kie str& ra dio w(.
Do star cza ona mu zycz nej stra wy bar -

dziej wy ra fi no wa nej, sta le w$( cza j(c
do pro gra mów kon cer tów abo na men to -

wych mu zy k&XX wie ku. Ten, któ ry od -

by$ si& 14 mar ca, mia$ pro gram ty po wy,

je #li cho dzi o oso b& dy ry gen ta – Mi cha -

$a Klau zy, o któ rym ju' od daw na wie -

my, 'e jest fa nem i wiel kim znaw c( mu -

Po now ne otwar cie 

Fil har mo nii !l" skiej

Naj wa' niej szym kul tu ral nym wy da rze -

niem mar ca by $o bez w(t pie nia po now -

ne otwar cie Fil har mo nii ,l( skiej 

w od re mon to wa nym i roz bu do wa nym

gma chu przy uli cy So kol skiej. Uro czy -

sto#% roz pla no wa no na kil ka dni, by $y
kon cer ty z pro gra mem pol skim i #l( skim,

prze mó wie nia i spo tka nia, wresz cie – dni

otwar te dla pu blicz no #ci. Sa mo s$o wo

„po now ne otwar cie” na kie ro wu je my#l
na kil ka daw niej szych uro czy sto #ci te go

sa me go ro dza ju: rok 1883 – po now ne

otwar cie Na rad ni ho Di val da w Pra dze ja -

ko in sty tu cji miej skiej, w bu dyn ku od bu -

do wa nym po po 'a rze; rok 1901 – otwar -

cie pry wat nej fil har mo nii w War sza wie;

rok 1955 – in au gu ra cja dzia $al no #ci

Pa) stwo wej Fil har mo nii War szaw skiej

w jej pier wot nej sie dzi bie przy uli cy Ja -

snej, znisz czo nej pod czas dzia $a) wo jen -

nych. Pra ga i War sza wa ró' ny mi dro ga -

mi do cho dzi $y do po sia da nia swo ich

na ro do wych in sty tu cji kul tu ral nych:

w gro dzie nad We $ta w( na ro do wy te atr

wy bu do wa no ze sk$a dek spo $ecz nych;

dzia $a$ nie zwy kle pr&' nie do ko) ca sta -

rych cza sów, prze 'y wa j(c mo nar chi&
habs bur sk( i dwie Cze cho s$o wa cje,

i oczy wi #cie dzia $a na dal. Otwar ta

w 1901 ro ku Fil har mo nia War szaw ska

by $a przed si& bior stwem ka pi ta li stycz -

nym ob li czo nym na zysk. Spó$ k& ak cyj -

n( dzia $a j( c( pod jej szyl dem za $o 'y li

ary sto kra ci i ban kie rzy; pech chcia$, 'e
przy sz$a woj na - ro syj sko -ja po) ska i fil -

har mo nia zban kru to wa $a. Otwar cie Na -

rod ni ho Di va dla by $o pod nio s$( pa trio -

tycz n( uro czy sto #ci(, do któ rej do $( czy $y
si& brat nie s$o wia) skie na ro dy. Przy je cha -

$a na wet de le ga cja z War sza wy, na któ -

rej cze le sta$ re dak tor miej sco wej 

ga ze ty mu zycz nej Jan Kle czy) ski. Fil har -

mo ni& War szaw sk( otwie ra li w 1901 ro -

ku po spo $u Po la cy i Ro sja nie (to ast in -

au gu ra cyj ny wy g$o si$ prze wod ni cz( cy

rz( do wej Ra dy Nad zor czej kon ser wa to -

rium), z ze wn(trz ni ko go nie za pro szo -

no; od by$ si& na wet ma $y skan dal, gdy

oka za $o si&, 'e Igna cy Jan Pa de rew ski

w dro dze na in au gu ra cj&, któ r( mia$
u#wiet ni% kon cer tem, za gra$ w Ka to wi -

cach, w nie miec kiej sa li (tej sa mej, któ -

ra dzi# s$u 'y ,l( skim Fil har mo ni kom). 

Naj we sel szym z przy po mnia nych

#wi(t by $o bo daj 'e otwar cie Fil har mo -

nii War szaw skiej w ro ku 1955. Od by $o
si& w cza sie trwa nia dru gie go po wo jen -

ne go Kon kur su Cho pi now skie go, i – jak

za pew nia$ mi ni ster So kor ski w in au gu -

ra cyj nym prze mó wie niu – przy pie cz& -
to wy wa $o ogrom ny suk ces so cja li zmu,

kwit n( ce go w pa) stwie gwa ran tu j( cym

lu dziom szcz& #cie i po kój: „W dzie si( -
t( rocz ni c& wy zwo le nia War sza wy, wo -

l( Par tii i rz( du, wy si$ kiem pol skie go in -

'y nie ra i pol skie go ro bot ni ka zo sta $a
za ko) czo na od bu do wa uko cha nej przez

miesz ka) ców sto li cy sa li kon cer to wej

Fil har mo nii War szaw skiej – mó wi$ So -
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cel od po wie dzial ny i trud ny. Ma mnie wy le czy!
i wy cho wa!. Nie b" dzie dla mnie roz ryw k# ani
przy jem no $ci#. B" dzie obo wi#z kiem.” (J. J.
Szcze pa% ski, Dzien nik, tom I, Kra ków 2009,
s. 6.) Pró& no za tem w nim szu ka! au to kre acyj -
nych ten den cji, wy zwa% rzu ca nych czy tel ni ko -
wi. To kla sycz ny – nie spo ty ka ny ju& dzi -
siaj – dzien nik in tym ny; za pis prze zna czo ny dla
sa me go au to ra: fak ty z &y cia oso bi ste go, przy -
ja' nie, zna jo mo $ci, wy da rze nia kul tu ral ne,
w#t pli wo $ci i nie pew no $ci sta le do sko na l# ce -
go si" pi sa rza. Nie zwy k(e $wia dec twa prób li -
te rac kich, wra &e nia z lek tur, opi sy prze &y! we -
wn"trz nych po ra &a j# au ten ty zmem i szcze ro -
$ci#. Nie spo sób ode rwa! Dzien ni ka od li te rac -
kich kre acji, co wi" cej przed sta wio ne w nich
wy da rze nia, wy ra &o ne my $li i re flek sje znaj -
du j# po twier dze nie w dzien ni ko wym za pi sie.
To pi sar stwo spój ne i ca (o $cio we, w któ rym od -
na le'! mo& na naj bli& szy zwi# zek pi sa rza z je -
go s(o wem. Z po czu cia od po wie dzial no $ci wy -
ra sta pi sar stwo Szcze pa% skie go. Tak dia ry sty -
ka, re por ta&, opo wia da nie, a pó' niej esej na zna -
czo ne zo sta j# in dy wi du al n# re flek sj# po szu ku -
j# c# sen su w(a snych ar ty stycz nych dzia (a%.
Dzien nik kon se kwent nie po twier dza, &e pi sar -
stwo Szcze pa% skie go wy ra sta z po trze by zro -
zu mie nia sie bie, a po przez sie bie $wia ta, wy -
ra sta z d# &e nia, by: „Zro bi! ze swe go jed no ra -
zo we go &y cia co$ mo& li wie naj in ten syw niej -
sze go. Wy ko rzy sta! w nim naj pe( niej mo& li wo -
$ci od czu wa nia i ro zu mie nia. Móc kie dy$
pod su mo wa! je nie ja ko ko lek cj", ale ja ko bi -
lans wy si( ku w kie run ku roz sze rza nia za si" gu
w(a sne go cz(o wie cze% stwa.” (Za to ka Bia !ych
Nied" wie dzi, Kra ków 1960, s. 7.)

Cza so we ra my III to mu Dzien ni ka oka zu -
j# si" by! okre sem szcze gól nie bo ga tym
w do $wiad cze nia kszta( tu j# ce pi sar stwo
Szcze pa% skie go. W la tach 1967 – 1969 ar -
ty sta od by( dwie po dró &e ame ry ka% skie.
Wio sn# 1967 ro ku od by( rejs do Ame ry ki Po -
(u dnio wej. Na po k(a dzie „Le gni cy” po wsta -
(a Wy spa – dru ga cz"$! dy lo gii hi sto rycz nej,
kon ty nu acja Ika ra. Hi sto rycz ne lo sy An to -
nie go Be re zow skie go uj" te jed nak zo sta j#
w per spek ty wie nie zwy kle ka me ral nej, dzie -
je si" tak za spra w# upo sa &e nia we wn"trz ne -
go &y cia g(ów ne go bo ha te ra w ele men ty do -
$wiad cze% w(a snych pi sa rza. Znów oso bi sty,
cza sem bar dzo in tym ny ton kszta( tu je li te rac -
k# re ali za cj", tak &e ma ry ni stycz ne opi sy, ob -
ra zy wysp bli skie s# po dró& ni czym – dia ry -
stycz nym i re por ter skim – za pi som Szcze pa% -
skie go. Zna mien na jest rów nie&  po sta wa wo -
bec opi sy wa nej rze czy wi sto $ci; wie lo krot nie
wy ra &a na w dzien ni ku, re por ta &u czy we
wspo mnia nej po wie $ci. Wni kli wa ob ser wa -
cja $wia ta sta je si" 'ró d(em wie dzy o rze czy -
wi sto $ci, wi dze nie po prze dza $wia do mo$!.
Li te rac kim $wia dec twem tej po dró &y sta nie
si" zbiór re por ta &y #wiat wie lu cza sów. 

Pod ko niec 1968 ro ku pi sarz wy ru sza
w jesz cze jed n# po dró& ame ry ka% sk# – na dzie -
wi" cio mie si"cz ne sty pen dium twór cze w Io -
wa Ci ty. Owo cem tej wy pra wy sta je si" Ko -
niec we ster nu i zamiesz czo ne w to mie Ra fa
ese izo wa ne opo wia da nie $o pa ta ar che olo ga.
Po byt Szcze pa% skie go w USA jest zgo (a od -
mien ny od po dró &y wcze $niej szych.. Re zy gnu -
j#c z za kwa te ro wa nia we wspól nym pen sjo -
na cie, Szcze pa% ski sa mot nie osie dla si" w nie -
dro giej dziel ni cy. Pro wa dzi &y cie mniej dy na -
micz ne, bar dziej wy ci szo ne, spo koj ne, za$
dzien ni ko we za pi sy  na sy ca kry tycz n# cz" sto
re flek sj#. „Dzie% zu pe( nie sa mot ny. Pe( ne
$wie &o $ci i (a god ne go In dian Sum mer. Tro ch"
(a zi (em po mie $cie (…). Jest po dob nie jak by -
wa na stat ku, kie dy nie ma nic do ro bo ty. Ale
mój spo kój, to wa rzy sz# cy mi od pierw szych
chwil po by tu, trwa na dal – z ma le% kim tyl ko
od cie niem smut ku i gdzie$ (a god nie po -

$mier ci Ja na Jó ze fa Szcze pa% skie go
w lu tym 2003 ro ku po $ród pra so -
wych ne kro lo gów mo gli $my prze -

czy ta! na st" pu j# ce s(o wa Zdzi s(a wa Naj de ra:
„Ja n Jó zef Szcze pa% ski by( zna ko mi tym pi sa -
rzem. Ale w(a sne pi sar stwo nie by (o dla nie go
ni gdy osi# &y cia. By( mó wi#c naj pro $ciej
przede wszyst kim cz(o wie kiem, do pie ro po -
tem – i jak by nie ko niecz nie – pi sa rzem. By( stu -
den tem orien ta li sty ki, pod cho r# &ym i m(o dym
ofi ce rem ar ty le rii, cz(on kiem kon spi ra cji, par -
ty zan tem, ta ter ni kiem, ko rek to rem, czy tel ni -
kiem, do rad c# po cz#t ku j# cych li te ra tów, re dak -
to rem w wy daw nic twie mu zycz nym, ba da czem
Ark ty ki, po dró& ni kiem, t(u ma czem ($wiet -
nym!), oj cem i dziad kiem – a obok te go pi sa(.
W no we lach i po wie $ciach prze ka zy wa( bar -
wy, kszta( ty, wo nie d'wi" ki – i sens swo ich
prze &y!. By cie cz(o wie kiem by (o dla nie go 
wa& niej sze od by cia li te ra tem.” (Z. Naj der, 
„Pi sarz nie za st# pio ny”, „Rzecz po spo li ta”
22.02.2003.) I cho! wów czas, tu& po $mier ci
pi sa rza je go bo ga ta i ró& no rod na twór czo$! nie
by (a ca (o $ci# kom plet n#, bo wiem do pie ro
od 2009 ro ku Wy daw nic two Li te rac kie pre zen -
tu je ko lej ne to my Dzien ni ka, w je go kon tek $cie
s(o wa Naj de ra nie tra c# nic ze swej ak tu al no -
$ci, co wi" cej „by cie cz(o wie kiem” okre $la
przede wszyst kim kszta(t je go dia ry sty ki.
Dzien nik po twier dza tyl ko, &e zna ko mi ta wi"k -
szo$! pi sar stwa Szcze pa% skie go opar ta jest
o w(a sne do $wiad cze nia, &e te ma tem li te rac kim
sta je si" to, co oso bi $cie prze &y te, mo ty wem pi -
sar skim to, co w(a sny mi oczy ma zo ba czo ne.

Tom III – naj now szy – obej mu j# cy la -
ta 1964-1972 kon ty nu uje za mie rze nie wy ra' -
nie wy (o &o ne w pierw szych s(o wach Dzien ni -
ka, z czerw ca 1945 ro ku: „Ten pa mi"t nik ma
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brzmie wa j# cym echem py ta nia «po co?»” (J.J.
Szcze pa% ski, Dzien nik, tom 3, s. 381.) Ogl# -
da za tem Ame ry k" co dzien n#, cz" sto ubo g#,
tar ga n# kon flik ta mi, jak &e moc no od bie ga j# -
c# od mi tu do stat niej i szcz" $li wej kra iny. Przy -
gl# da si" lu dziom i miej scom, ws(u chu je
w ich ra cje i po gl# dy, nie szu ka jed nak
wspól no ty, po zo sta je osob ny. No tat ki spi sy -
wa ne w Dzien ni ku ujaw nia j# kry tycz ny sto -
su nek do kul tu ro wych i cy wi li za cyj nych
prze mian, któ re w owym cza sie ogar n" (y Ame -
ry k". „Ol brzy mi, su per no wo cze sny gmach bo -
ga te go to wa rzy stwa ubez pie cze% po $rod ku
pro win cjo nal ne go mia sta. Mózg elek tro no wy,
ró& ne urz# dze nia jak by wy my $lo ne przez
Le ma, na $cia nach ob ra zy (pop -art) re pre zen -
tu j# ce naj wy& szy stan dard sno bi stycz nej gie( -
dy. Lunch w pa pie ro wych tor bach.(…) En gle
[fun da tor sty pen dium] wy krzy ki wa(, &e gdy -
by Kaf ka pra co wa( tu taj, na pi sa( by opty mi -
stycz n# po wie$! za miast Pro ce su. Kie dy wy -
ra zi (em w#t pli wo $ci, po pa trzy( na mnie po -
dejrz li wie, jak bym wy po wie dzia( ja k#$ an ty -
ame ry ka% sk# in sy nu acj".” (Dzien nik, s. 414.)
Za pi sa ne na stro nach Dzien ni ka spo strze &e -
nia nie jed no krot nie sta n# si" przed mio tem pó' -
niej szej ese istycz nej re flek sji. W Ko% cu we -
ster nu od kry wa my bo wiem kry tycz n# i nie -
za le& n# oso bo wo$! opo wia da j# ce go: „Paul
[En gle] do go ni( mnie, z(a pa( za (o kie!. (…) 
– Wiesz, co so bie my $l" – rzek( to nem, któ -
ry $wiad czy(, &e zo sta (em wy bra ny do uczest -
nic twa w do nio s(ym od kry ciu. My $l", &e
gdy by Kaf ka pra co wa( tu taj, a nie w ja kiej$
ob skur nej fa bry ce w Pra dze, ni gdy nie na pi -
sa( by Pro ce su. Za miast te go na pi sa( by ja k#$
opty mi stycz n# po wie$!. Mo &e ra czej nie na -
pi sa( by nic – od par (em.” (Ko niec we ster nu,
War sza wa 1971, s. 37-38). Sto su nek pi sa rza
do lan so wa nych pod ko niec lat 60. no wi nek
ar ty stycz nych ujaw nio ny zo sta je rów nie&
w do sko na (ym, ese izo wa nym opo wia da niu
$o pa ta ar che olo ga, któ re za punkt wyj $cia pro -
wa dzo nej re flek sji czy ni, rów nie& od no to wa -
ne w Dzien ni ku, spo strze &e nie: „Wie czo rem
od czyt dy rek to ra tu tej szej szko (y Sztuk Pi"k -
nych, sta re go sno ba, za ch(y stu j# ce go si" pop -
-ar tem i op -ar tem. (…) W cza sie dys ku sji pe -
wien Belg, ucz# cy tu taj rze' by, po wie dzia( kil -
ka bar dzo traf nych rze czy na te mat nie bez pie -
cze% stwa, ja kie sta no wi# wspó( cze sne mu zea
sztu ki no wo cze snej, ka no ni zu j# ce w po $pie -
chu ka& d# sen sa cyj k", w stra chu, &e zo sta n#
po s# dzo ne o pa se izm.” (Dzien nik, s. 400)

Po dob nych ana lo gii jest wie le, pi sarz nie -
ustan nie ko rzy sta z bio gra ficz nych do $wiad -
cze%. W po (o wie lat 70. pi sarz do ko nu je
zmia ny tech ni ki opo wia da nia – po rzu co ne zo -
sta je me dium nar ra cyj ne, a po cz#w szy od Ra -
fy po ja wia si" uj" cie pierw szo oso bo we. „Ja”
obec ne jest w tek $cie w dwóch per spek ty -
wach – pa mi"t ni kar skiej i au to te ma tycz nej,
obie obec ne wcze $niej w pi sa nym kon se -
kwent nie od 1945 ro ku Dzien ni ku, trak to wa -
nym od po wie dzial nie, ja ko obo wi# zek pi sar -
ski. Dla te go to do $wiad cze nie dia ry stycz ne -
go wy zna nia w po (o wie lat 70. mi nio ne go wie -
ku zda je si" zo sta! prze nie sio ne na li te rac kie
kre acje Ja na Jó ze fa Szcze pa% skie go. Ale ten
Dzien nik nie jest tyl ko ko men ta rzem do twór -
czo $ci pro za ika, nie jest te& lek tu r# obo -
wi#z ko w# je dy nie dla znaw ców i ba da czy pi -
sar stwa Szcze pa% skie go. Jest przede wszyst -
kim $wia dec twem nie zwy k(ej pa sji po zna wa -
nia $wia ta; w rów nym stop niu bli skie go i od -
le g(e go, do mo we go, oswo jo ne go i ob ce go,
cz" sto eg zo tycz ne go. Pra gnie niu po zna nia to -
wa rzy szy za wsze na dzie ja,  by zro zu mie!
rze czy wi sto $! w wie lu jej od cie niach. 

ALEK SAN DRA 
D)B SKA -KOS SA KOW SKA

Po

Jan Jó zef Szcze pa! ski: Dzien nik 1964-
1972, tom III, Kra ków 2013, ss. 819.
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ier no !" jed ne mu te ma to wi  jest

ju# ra czej nie mod na. Re dak to -

rzy to mu po !wi$ co ne go twór -

czo !ci Ja na Da row skie go twier dz% jed -

nak ina czej. Uwa #a j%, #e „trze ba si$ trzy -

ma" pi$k nych przy zwy cza je&” i kon se -

kwent nie, od lat pro wa dz% – jak pi sze

Jan Wol ski – „ba da nia bio gra fii i do ko -

na& twór ców”, sku pio nych wo kó' „Kon -

ty nen tów”, mie si$cz ni ka lon dy& skiej

emi gra cji, wy da wa ne go w la tach 50.

i 60. XX wie ku. Opu bli ko wa li stu dia

o Bo le s'a wie Ta bor skim, Flo ria nie

(miei, Ja nu szu A. Ih na to wi czu, Bog da -

nie Czay kow skim, An drze ju Bu szy.

Ko lej n%, do pe' nia j% c% se ri$ po zy cj% jest

zbiór  Trze ba si! trzy ma" pi!k nych przy -

zwy cza je#. Twór czo$" Ja na Da row skie -

go. Stu dia i szki ce.

Ja n Da row ski nie po zo sta wi' po so bie

bo ga te go do rob ku li te rac kie go: dwa

to mi ki wier szy, tom pro zy, tro ch$ pu bli -

cy sty ki. Nie ob szer ny ma te ria' sta' si$
pod sta w% wie lo stro ni co wych stu diów

nad cz'o wie kiem. Wszyst kie tek sty ana -

li tycz ne '% czy bio gra fia pi sa rza. Au to -

rzy nie ogra ni cza j% si$ do jed nej me to -

do lo gii. W zbio rze znaj dzie my za tem m.

in. tek sty od wo 'u j% ce si$ do ana li zy im -

ma nent nej (Mag da le ny Bocz kow skiej,

Mag da le ny Ra bi zo -Bi rek, Ewy Wil -

gosz, Bo #e ny  Sza 'a sty -Ro gow skiej),

bio gra fi sty ki (Ja na Wol skie go, Mo ni ki

Ko 'o dziej), a tak #e ko men ta rze o cha -

rak te rze edy tor skim i in ter pre ta cyj nym

(Ju sty ny Bu dzik, Ma rii Krauz, Ni ny Cie -

!lik). 

Ze non O#óg i Jan Wol ski, przy go to -

wu j%c tom, nada li mu uk'ad klam ro wy.

Ksi%# k$ otwie ra szkic Ja na Wol skie go.

Do ty ka j%c „okru chów bio gra ficz nych”,

ba dacz w zwi$ z'ej for mie przed sta wia

czy tel ni kom naj wa# niej sze mo men ty

z #y cia pi sa rza. Moc no wy brzmie wa

te za o sta tu sie  eko no micz nym, któ ry

zmu sza' po et$ do cz$ stej zmia ny pra -

cy, oraz o hi sto rii, ma j% cej wp'yw

na je go twór czo!". Mo ni ka Ko 'o dziej

po szu ku je w bio gra fii rze czy wi ste j

au tor skie go „ja”. To do pe' nie nie per -

spek ty wy spra wia, #e tek sty Wol skie -

go i Ko 'o dziej sta j% si$ dia lo gicz ne. Dla

ba dacz ki to# sa mo!" uwy ra) nia si$
w j$ zy ku. Co po zwa la za ko rze ni" si$
Da row skie mu w !wie cie lon dy& skiej

emi gra cji? Do mem sta je si$ two rze nie,

prze no sz% ce pi sa rza do j$ zy ka kra ju lat

dzie cin nych. Jak Wol ski od re al ne go

prze cho dzi do wy obra #e nio we go, tak

Ko 'o dziej w wy obra #e nio wym szu ka

re al ne go.

Po wie dzia ne zo sta 'o, #e ksi%# ka

jest „kon ty nu acj% ba da&” wcze !niej -

szych. Tom jest wiel k% dys ku sj%, ja ka

to czy si$ po mi$ dzy ba da cza mi li te ra -

tu ry emi gra cyj nej. Dia log ten jest

bar dzo zaj mu j% cy. Lek tu ra  stu dium Ja -

nu sza Pa ster skie go, któ ry swo j% re flek -

sj$ nad mo ty wa mi an tycz ny mi w twór -

czo !ci pi sa rza roz pocz nie od uka za nia

bi blio te ki twór cy, aby na st$p nie za g'$ -
bi" si$ po ezji, czy tel ni ko wi przy po mni

szkic Ja na Wol skie go. Nie zwy kle in -

Emo cjo nal na opo wie!" czy tel ni ka i rze -

czo wa, lecz cie p'a wy po wied) twór cy

an to lo gii Opi sa nie z pa mi! ci zna ko mi -

cie kom po nu j% si$ w to mie i do pe' nia -

j% je go ob raz ogól ny. 

Ksi%# ka pro wo ku je nie tyl ko do od -

kry wa nia i !le dze nia „roz mów” ja kie

pro wa dz% ze so b% zgro ma dzo ne w niej

tek sty. Bu do w$ klam ro w% do pe' nia

po raz pierw szy wy dru ko wa na roz mo -

wa z pi sa rzem. Pó% noc i po %u dnie. Raj -

mund Ka lic ki s%u cha w Lon dy nie Ja na

Da row skie go to po nad czter dzie sto stro -

ni co wy wy wiad -rze ka z pi sa rzem. Za -

ko& cze nie nim to mu spra wia, #e klam -

ra si$ za my ka. Au to rzy wy cho dz%
od tek sto we go cia 'a i do cho dz% do s'o -

wa #y we go, pi sem ne go !la du g'o su au -

to ra. Po zo sta wie nie wy wia du bez ko -

men ta rza tak #e jest do brym po my s'em.

Czy tel nik ma ocho t$ przy '% czy" si$
do pro wa dzo ne go przez ba da czy dia lo -

gu, ko& czy ksi%# k$ z nie do sy tem, pro -

wo ku j% cym do stwo rze nia w'a sne go

ob ra zu po ety, ma ocho t$ „trzy ma" si$
pi$k nych przy zwy cza je&”.

EWA BARTOS
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te re su j% cy szkic Jo lan ty Pa ster skiej,

w któ rym ba dacz ka py ta o przy czy ny

do mnie ma ne go kry zy su pol skiej pro -

zy, za uwa #a ne go przez Da row skie go,

Gom bro wi cza i Mi 'o sza, sta je si$ ko -

niecz nym pen dant do in nych prac

kry tycz nych. War to tu wspo mnie"
np. ese je Agniesz ki N$c kiej, Ra fa 'a
Mocz ko da na, sku pia j% cych si$ na Da -

row skim to cz% cym spo ry o li te ra tu r$,
czy Ju sty ny Ch'ap -No wa kow skiej

i Ro ma na Ma gry sia, do ty ka j% cych

spo 'ecz no -po li tycz nej stro ny je go

twór czo !ci. 

Fa scy nu j% ca w to mie  jest tak #e w$ -
drów ka te ma tu o bra ku mo# li wo !ci

wy ra #e nia sie bie za po !red nic twem j$ -
zy ka. Od re flek sji nad tek stem wy cho -

dz% Ur szu la I#yc ka, Ju sty na Ch'ap -No -

wa kow ska, Ali na Cy bul ska i Ewa

Wiel gosz. To j$ zyk jest tu taj bo ha te -

rem stwa rza j% cym cz'o wie ka: I#yc ka

ba da „po ety k$ rze czy wi sto !ci”, z któ -

rej zbu do wa ny jest !wiat au to ra Unse -

re, No wa kow ska sku pia si$ na od bi -

ja j% cym si$ w j$ zy ku !wia to po gl% dzie

po li tycz nym pi sa rza, Wiel gosz na to -

miast in te re su je sto su nek pod mio tu

do rze czy wi sto !ci, prze ja wia j% cy si$
w tro pach po ety ki ne ga tyw nej. „Na pi$ -
cie mi$ dzy g'o sem i j$ zy kiem” w to -

mie  Drze wo sprzecz ki  !le dzi Ali na Cy -

bul ska -Wal, któ rej in ter pre ta cja bez -

b'$d nie t'u ma czy, za ob ser wo wa ne

tak #e przez I#yc k%, Ch'ap -No wa kow -

sk% i Wiel gosz, ce chy j$ zy ka Da row -

skie go. Spe cy ficz ny cha rak ter te go j$ -
zy ka wy ni ka ze sto sun ku do rze czy wi -

sto !ci; ba dacz ka na pi sa 'a: „Je !li cz'o -

wiek ska za ny jest na nie ide al ny j$ zyk,

za bu rzo na b$ dzie tak #e je go ko mu ni -

ka cja ze !wia tem”. Ob ser wu j%c „za bu -

rze nia” ko mu ni ka cji (mil cze nie, po li -

mor fizm), Ali na Cy bul ska -Wal uzmy -

s'a wia czy tel ni kom jak trud ne dla pi -

sa rza by 'o wy ra #a nie sie bie po przez

s'o wo. Ana li z$ t$ po twier dza Bar ba -

ra Try gar, któ rej in ter pre ta cja Nie spo -

dzie wa nych &y wo tów tak #e umiesz cza

twór czo!" po ety w ka te go riach nie wy -

ra #al no !ci, wy ni ka j% cej z bra ku mo# -
li wo !ci zro zu mie nia za rów no sie bie,

jak i !wia ta. 

Ta kie ci% gi po wi% za& w ksi%# ce,

w któ rej wy po wia da si$ dwu dzie stu

o!miu kry ty ków, mo# na by two rzy"
w nie sko& czo no!". Od kry wa nie i '% cze -

nie tro pów in ter pre ta cyj nych, prze ni ka -

nie si$ per spek tyw do brze od da je ob raz

skom pli ko wa nej oso bo wo !ci Ja na Da -

row skie go. Nie by wa le cie ka we s% tak -

#e do k'ad ne ana li zy zgro ma dzo nych

w ar chi wum Uni wer sy te tu Rze szow skie -

go li stów i ma te ria 'ów po ety. Ma lut ki

okruch ludz kiej eg zy sten cji ja kim jest

de dy ka cja czy afo ryzm, jak po ka zu j% Jan

Wol ski i Ma ria Krauz, mo #e rów nie du -

#o po wie dzie" o cz'o wie ku, co je go li -

te rac ki pa mi$t nik, o któ rym !wiet ny

szkic na pi sa 'a Ali cja Ja ku bow ska -O#óg.

W to mie zna la z'o si$ nad to miej sce

na wy po wie dzi wspo mnie nio we Ma' go -

rza ty Ro ther -Bu rek i An drze ja La ma.

W

Trze ba si! trzy ma" pi!k nych przy zwy cza -
je#. Twór czo$" Jana Da row skie go. Red. Ze -

non O!óg i Jan Wol ski. Wy daw nic two

Uni wer sy te tu Rze szow skie go, Rze szów 2012,

s. 412 (Bi blio te ka „Fra zy”).
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Ja ne Ju ska Spó! nio na ko chan -
ka Czar na Owca 2013.
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ie dy Wil liam Whar ton
wy da# swo ich Spó! -
nio nych ko chan ków,

wy wo #a# tym skan dal. Czy tel -
ni cy obu rza li si$, "e o%mie li#
si$ pi sa& o po trze bach sek su al -
nych lu dzi po sie dem dzie si't -
ce. Spo #e cze( stwo za k#a da, "e
na eme ry tu rze cz#o wiek jest ju"
tyl ko dziad kiem, my %li o swo -
ich do le gli wo %ciach, cho dzi
na spa ce ry, a przede wszyst kim
od wie dza przy chod nie.

Spó! nio na ko chan ka Ja ne Ju -
ski jest ko lej nym po twier dze -
niem wy j't ku. W wie ku moc no
doj rza #ym na dal mo" na pra -
gn'& dru gie go cz#o wie ka w spo -
sób fi zycz ny, a po ci'g nie umie -
ra w okre %lo nym wie ku, bo tak
chce oto cze nie.

Spó! nio na ko chan ka opo wia -
da hi sto ri$ sa mot nej, bo
przed wie lu la ty roz wie dzio nej,
eme ry to wa nej na uczy ciel ki,
któ ra da je w pra sie og#o sze nie,
ob wiesz cza j' ce %wia tu o tym, "e
szu ka m$" czy zny, z któ rym
chcia #a by prze "y& chwi le unie -
sie(, za nim sko( czy 67 lat.

Ko lej ne rand ki, na któ re uma -
wia si$ ko bie ta sta j' si$ przy -
czyn kiem do swo iste go ra chun -

ku su mie nia i ana li zy ca #o %cio -
wej swo je go "y cia. Bo ha ter ka
sta ra si$ zna le)& przy czy n$
swo jej sy tu acji. Dla cze go na ko -
niec "y cia zo sta #a sa ma. Oczy -
wi %cie ma ro dzi n$, przy ja ció#,
do ro s#e go ju" sy na. Ale gdzie%
w trak cie "y cia za tra ci #a sa m'
sie bie, "y #a dla in nych, a dla sie -
bie nie znaj do wa #a ju" cza su.

Ko lej ni m$" czy) ni, z któ ry -
mi si$ spo ty ka, od kry wa j'
w niej po k#a dy ener gii sek su al -
nej, któ rej si$ po so bie nie spo -
dzie wa #a. A jed nak… s' za sta -
rzy, by bu do wa& z ni' trwal szy
zwi' zek. I naj cz$ %ciej ko( czy
si$ na kil ku upoj nych dniach
w po ko jach ho te lo wych, kil ku
sto sun kach, spa ce rach, roz mo -
wach. Spó) nie ni ko chan ko wie
roz sta j' si$ z nie sma kiem. Ich
cia #a od ma wia j' po s#u sze( stwa.
Zresz t' w tak zwa nej dru giej po -
#o wie "y cia, ta pierw sza cz$%&
ci' "y ju" tak bar dzo licz ny mi
zo bo wi' za nia mi, "e nie spo -
sób jej od dzie li&, by za cz'&
wszyst ko od no wa. Ko lej ne
pró by si$ gni$ cia po spe# nie nie
ko( cz' si$ po ra" k' i co raz g#$b -
szy mi ra na mi w ser cu bo ha ter -
ki. Na szcz$ %cie ta nie tra ci
po czu cia hu mo ru i umie po dej%&
do wszyst kie go z dy stan sem.
Tak t#u ma czy swo je nie do ko( -
ca uda ne pró by zbli "e nia z dru -
gim cz#o wie kiem: „Go to wa by -
#am za #o "y& si$ o wszyst ko, "e
Jo nah chcia# spraw dzi&, czy
jesz cze mo "e. Po za tym, tak jak
ja, nie mia# co zro bi& ze swo j'
na mi$t no %ci'. !wiat ju" nas nie
po trze bu je. Je ste %my sta rzy.
Na mi$t no%& w na szym wie ku?”

Spó! nio na ko chan ka z po zo -
ru wy da wa& si$ mo "e eme ry -
tal n' od po wie dzi' na po pu lar -
ne ostat nio po wie %ci ero tycz -
ne dla go spo dy( do mo wych.
Ale za wie dzie si$ ten, kto b$ -
dzie szu ka# w niej pi kant nych
scen ero tycz nych. Ow szem,
s', ale na pi sa ne ze sma kiem.
Ja ne Ju ska po sz#a nie co da lej
i na pi sa #a m' dr' po wie%& o "y -
ciu, o tym, co w nim wa" ne,
o czym wszy scy do sko na le
wie my, "e to mi #o%&, ale na co
dzie( o to nie dba my. Prze bu -
dze nie i od kry cie na no wo tej
sta rej praw dy przy cho dzi cza -
sem za pó) no. Dla te go ko -
chan ka jest spó) nio na. Gdy by
sza no wa #a mi #o%& i swo je pra -
gnie nia jesz cze w m#o do %ci, jej
"y cie mo g#o by po to czy& si$
zu pe# nie ina czej. 

Jest to tak "e po wie%& o sa mot -
no %ci w %wie cie, w któ rym ma -
my wszyst ko na wy ci' gni$ cie
r$ ki, je ste %my do brze od "y wie -
ni, a pod sta wo we po trze by s'
spe# nia ne nie ja ko ta %mo wo. Ale
czy to wy star cza? Oka zu je si$,
"e naj wa" niej sze w "y ciu to
mie& si$ do ko go przy tu li&
nad ra nem…

KA TA RZY NA KRZAN

K

Kry stian Ha dasz: Uro czy sta
zmia na zda nia, Wy daw nic two
Mi nia tu ra, Kra ków 2014.
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za s#u "o nym dla pro mo wa nia
po ezji wspó# cze snej kra kow -
skim Wy daw nic twie Mi nia -

tu ra uka za# si$ pi' ty tom wier szy Kry -
stia na Ha da sza, po ety, mu zy ko lo ga, dy -
rek to ra Mu zeum Miej skie go w Sie mia -
no wi cach !l' skich. 

Ta ksi'" ka wy da je si$ by& twór czym
roz wi ni$ ciem za rów no te ma ty ki, jak
i pre fe ro wa nych form po przed nich
pu bli ka cji li te rac kich au to ra "wia to we -
go dnia bez Pol ski. To li ry ka po stu la -
tyw na, za czep na, nie uf na, miej sca mi
pryn cy pial na, nie kie dy pi$k nie iro -
nicz na, bez li to %nie pi$t nu j' ca dzi siej -
szy stan du cha na szych oby wa te li,
de cy den tów, gra czy na po li tycz nej
sce nie. Bo g#ów nie cho dzi w niej
o Pol sk$, w#a sne miej sce na zie mi, wy -
ra zi ste war to %ci, sza cu nek dla okre %lo -
nych norm etycz nych.

P#yn nej, do ra) nej „po li tycz no %ci”
Ha dasz prze ciw sta wia mo ral n' wra" -
li wo%&, któ rej wa lo rem jest na mys#
i me dy ta cja, war to %ci mo ral ne, wzor -
ce oso bo we do na %la do wa nia, istot ne
roz wa "a nia na te mat do bra i z#a. Na -
wi' zu je tym sa mym do dyk cji star -
szych bra ci w Po ezji – przed sta wi cie li
No wej Fa li, czer pie wzo ry z ich nie uf -
no %ci wo bec j$ zy ka, ale i dys ku tu je
z ró wie %ni kiem, Mar ci nem !wie tlic -
kim.

Ty tu #o wy wiersz mó wi o dzi siej -
szych, nie k#o po tli wych dla su mie nia,
„hi gie nicz nych” dia me tral nych na -
g#ych zmia nach po gl' dów, „tech nicz -
nych” prze mia nach za pa try wa(, pre -

zen to wa nia ca# kiem no we go %wia to od -
czu cia dla do ra) nych ce lów:

/…/
za my ka si# dzien nik sam
le piej pó) no ni" pó) niej
go rzej wca le ni" wca lej

jutro trze ba b# dzie wszyst ko zmie ni$
par ti# ko ali cj#
wyj%$ pój%$
na wód k# z opo zy cj&
i obie ca$ co% w za mian za

mo dli twa o do bre son da "e
za czy na si$ pod czas my cia z$ bów
i g#o so wa niu p#u ka nym gar d#em

(Uro czy sta zmia na zda nia)
Bo ha te ra mi po zy tyw ny mi te go zbio -

ru trzy dzie stu wier szy s' m.in. %w. Piotr,
Szy mon Mag, %w. Au gu styn, Cho pin,
Pat Me the ny, Mi ron Bia #o szew ski,
Jan Pa we# II, bo dla Ha da sza wzo ry
i prze s#a nia p#y n' z ró" nych kie run ków
i cza sów – od stu dio wa nia %wi$ tych
i Oj ców Ko %cio #a, przez lek tu ry, g#ów -
nie po etów wspó# cze snych, któ rych
uwa ga skie ro wa na by #a/jest na funk cje
i za da nia j$ zy ka li ry ki, po re cep cj$
i ana li z$ wa" nych dla na sze go po ety
dzie# mu zycz nych.

Nie ja ko przy oka zji prób ubra nia
w s#o wa ak tu aliów „p#yn nej” rze czy -
wi sto %ci, na ocz no %ci, któ ra po "yt ku je
si$ ne ga tyw ny mi wzor ca mi i war to %cia -
mi, Ha dasz i tu po ka zu je wy ci nek au -
to bio gra fii, swój ro do wód – po zy -
tyw ny mi wspo mnie nia mi s' od wo #a -
nia do kra kow skiej stu denc kiej m#o do -
%ci, ale prze cie" i miej sca "y cia i pra -
cy przy sz#e go pa pie "a Po la ka:

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

Przede wszyst kim to z Wa do wic
znad bia #e go mi kro fo nu
z tam tym u%mie chem po nad 

d)wi$ ko wym
– za chwi l$ pad n' s#o wa, "e
Tu taj wszyst ko si$ za cz$ #o
Na wet pierw sza mi nu ta me czu
O któ re go wy nik do dzi siaj 

spie ra j' si$ hi sto ry cy
A po tem w in dek sie oce ny 

ce lu j' ce z pra wa 
po za rzym skie go

Nie sztucz ne go od dy cha nia mózg -
-mózg

I ra do snej lek ko %ci by tu po za
pro to ko #em

(Nie bo nad Kra ko wem)

Ha dasz – jak w to mach po przed -
nich – nie po tra fi oprze& si$ zja dli wej
nie kie dy pa sji ob ser wa to ra po le mi -
sty. Mo "e naj lep szym, nie ja ko wzor -
co wym przy k#a dem, ta kiej stra te gii jest
„lu strza ny” tekst na te mat „pro jek tu bu -
d"e tu na la ta 2014-2020”. 

Dwa wier sze, przy po mi na j' ce ko -
men ta rze dwóch me diów, sto j' cych
po dwóch stro nach ide olo gicz nej, po li -
tycz nej ba ry ka dy. Nie uda ny szczyt
i Uda ny szczyt. Po eta za% py ta nie
wprost, gdzie jest praw da? Ja kiej za pra -
wy du cha, su mie nia, in te lek tu po trze ba,
aby nie ulec pro pa gan do wym pod -
szep tom tej czy in nej stro ny. Wi dzie&
spra wy ja sno, uczci wie, wie lo aspek to -
wo, nie ko niecz nie w wer sji bia #o -czar -
nej/czar no -bia #ej… 

Wy da je si$, "e cen tral nym te ma tem
tej oby wa tel skiej li ry ki (kto jesz cze te -
raz ta k' pi sze?) jest oba wa o to" sa mo%&
cz#o wie ka wspó# cze sne go, wt#o czo ne -
go mi$ dzy me dia, krzy kli we ha s#a, ry -
zy kow ne po gl' dy, g#u po t$ bez kry -
tycz nej, cz$ sto krzyw dz' cej i agre syw -
nej oce ny. Zna cz' ce jest przy wo #a nie
z cy ta tu z Ja na Paw #a II po sta ci Lesz -
ka Ko #a kow skie go – py ta j' ce go za wsze
o ja sno%& i sa mo dziel ne my %le nie, od -
wa g$ w for mu #o wa niu w#a sne go s' du,
bez wzgl$ du na kon se kwen cje, mo dy,
po ku sy po do ba nia si$.

KRZYSZ TOF LI SOW SKI

W
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!ród wie lu in te re su j" cych zja -
wisk wspó# cze snej pol skiej li te -
ra tu ry mo$ na za ob ser wo wa%

no wy typ opo wie !ci bio gra ficz nej, któ ra
za cho wu j"c ry go ry pro zy na uko wej, snu -
je nar ra cj& zró$ ni co wa n", barw n", dy na -
micz n", psy cho lo gicz nie po g#& bio n", cz& -
sto ob fi tu j" c" w za ska ku j" ce zwro ty ak -
cji. Au to rzy nie ty le ubar wia j" bio gra fi&
bo ha te ra nie spraw dzo ny mi aneg do ta mi
i fan ta stycz ny mi przy pusz cze nia mi, co
wy do by wa j" dra ma tyzm ist nie j" cy w ka$ -
dym ludz kim $y ciu, a im oso bo wo!% wy -
bit niej sza zwy kle tym sil niej sze jest owo
dra ma tycz ne na pi& cie. Cz& sto te$ do cie -
ra j" do 'ró de# wcze !niej nie zna nych na -
uce, wy do by wa j" no we szcze gó #y, z do -
cie kli wo !ci" nie mal de tek ty wi stycz n",
nie po to by szu ka% sen sa cji, lecz by
na przy k#ad przy wró ci% po sta% pa mi& ci
zbio ro wej lub zwe ry fi ko wa% s" dy krzyw -
dz" ce, nie spra wie dli we, po ka za% twór c&
w no wym o!wie tle niu. Z ta kich bio gra fii
cz& sto wy chy la si& $y wy cz#o wiek, ze swo -
imi pa sja mi, na mi&t no !cia mi, z tym, co
w nim wiel kie i z tym, co u#om ne. Jest to
swo ista gra z czy tel ni kiem, któ ry po sia -
da ju$ pew n" wie dz& o pro ta go ni !cie,
a jed no cze !nie da je si& uwie!% nar ra cji au -
tor skiej.

W ten nurt wpi su je si& naj now sza ksi"$ -
ka Jo an ny Jur ga #y -Ju recz ki Zo fia Kos sak.

Opo wie!" bio gra ficz na, ba dacz ki bli sko
z au tor k" Po #o gi zwi" za nej. Jo an na Jur ga -
#a Ju recz ka przez kil ka lat by #a ku sto szem
w Mu zeum Zo fii Kos sak w Gór kach
Wiel kich i ju$ wcze !niej zaj mo wa #a si& pi -
sar stwem Kos sak -Szat kow skiej, d#u go
do ra sta j"c do tej naj wa$ niej szej ksi"$ -
ki – rze tel nej opo wie !ci bio gra ficz nej,
bo ga tej w szcze gó #y, zna ko mi cie udo ku -
men to wa nej ma te ria #o wo i barw nej, dy na -
micz nej, o fa scy nu j" cej fa bu le.

Ksi"$ ka jest pe# na cie p#a, ale nie ma
w niej czu #ost ko wo !ci, nie jest pi sa na
„na ko la nach” cho% au tor ka nie kry je
swej sym pa tii dla Zo fii Kos sak. Cz& sto bro -
ni pi sar ki, przy ta cza wie le ar gu men tów t#u -
ma cz" cych jej punkt wi dze nia, zna ko mi -
cie uka zu je roz ter ki du cho we au tor ki Nie -

zna ne go kra ju, ale za wsze pi sze bar dzo
uczci wie, nie omi ja j"c tych mo men tów
i sy tu acji, któ re wcze !niej wy wo #y wa #y
kon tro wer sje (an ty se mi tyzm, wspó# pra ca
z PAX -em), po ka zu je je w ró$ no ra kim
o!wie tle niu, zde rza od mien ne s" dy, ale sa -
ma umie j&t nie wy ci sza g#os osta tecz n" oce -
n& zo sta wia j"c jed nak czy tel ni ko wi. Wy -
ra' nie pi sze, $e nie da si& przed sta wi% pe# -
nej praw dy o cz#o wie ku, $e i ten por tret
mu si zo sta% nie do ko( czo ny i ta ka po ko ra
jest mia r" doj rza #o !ci pi sar skiej Jo an ny Jur -
ga #y –Ju recz ki. 

Au tor ka pro wa dzi czy tel ni ka przez ró$ -
ne cza sy i prze strze nie, bo za czy na si&
wszyst ko w Ko !mi nie na Lu belsz czy' nie
w sierp niu 1889, kie dy na ro dzi #a si& pi sar -
ka, ale Jo an na Jur ga #a -Ju recz ka co fa si&
w cza sie i po ka zu je ge ne alo gi& twór czy -
ni, jej przod ków, z któ rych odzie dzi czy #a
tak wie le, bo tak Kos sa ko wie, jak i Ga# -
czy( scy by li lud' mi moc ny mi i uta len to -
wa ny mi. Owo wy po sa $e nie w moc ny
cha rak ter, fan ta zj& i ta len ty ró$ no ra ko
owo co wa #o w ko lej nych po ko le niach,

fii Kos sak w Gór kach Wiel kich znaj du je
si& oko #o 5 ty si& cy li stów, na pi sa nych bar -
dzo nie czy tel nie, pi smem „w& ze# ko wym”,
jak to kto! okre !li# i ju$ sa ma lek tu ra tej ko -
re spon den cji sta no wi trud be ne dyk ty( ski.
Po dob nie jak przedar cie si& przez r& ko pi -
sy dzie#. Do te go do da% na le $y pi sma z in -
sty tu cji, do ku men ty z IPN oraz roz mo wy
z lud' mi, szu ka nie re la cji pra so wych,
naj mniej szych dro bia zgów. Tak po wsta #a
ksi"$ ka bar dzo wszech stron na, z#o $o na ze
spraw wiel kich i drob nych, jak in for ma cja,
$e w do mu Zo fii i Zyg mun ta za wsze by -
#y jam ni ki, we so #e, dy na micz ne, uczu cio -
we, in te li gent ne i one wspó# two rzy #y na -
strój gó rec kie go do mu. Jed no cze !nie
u!wia da mia j" ca ba da czom i czy tel ni kom,
jak ma #o wie my o wiel kim zja wi sku li te -
rac kim, któ rym by #a Zo fia Kos sak, jak wie -
le po zo sta #o do zro bie nia, prze ana li zo wa -
nia, na pi sa nia. 

KRYSTYNA
HESKA-KWA)NIEWICZ
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a sa ma Zo fia Kos sak by #a w m#o do !ci roz -
dar ta po mi& dzy ma lar stwo i li te ra tu r&.

Ca #e $y cie pi sar ki zo sta #o wpi sa ne
w rytm hi sto rii, któ ra za wsze de ter mi no -
wa #a ludz kie lo sy, ale Kos sa ków do !wiad -
cza #a ze szcze gól nym okru cie( stwem, bo
ka$ dy zwrot dzie jo wy po wo do wa# utra t&
do mu, sta no wi" ce go swo iste sa crum, naj -
wa$ niej sze miej sce na zie mi. Utra ta i bu -
do wa nie uk#a da j" si& w ksi"$ ce w spe cjal -
ny rytm. I tak dom na Wo #y niu znisz czy re -
wo lu cja so wiec ka okrut nie prze bie ga j" ca
na Kre sach II Rzecz ypo spo li tej, a od zy ska -
nie oj czy zny b& dzie jed no cze !nie utra t" oj -
co wi zny. II woj na !wia to wa przy nie sie
znisz cze nie dwo ru w Gór kach Wiel kich,
a wy bra nie kon spi ra cji b& dzie si& rów na -
#o bez dom no !ci. Na sta nie Pol ski Lu do wej
to wy gna nie na emi gra cj& i ko niecz no!%
bu do wa nia $y cia od no wa w Tres sel,
w Korn wa lii, gdzie pa ra ju$ nie m#o dych in -
te li gen tów sta #a si& far me ra mi -pio nie ra mi,
kar mi"c !wi nie, po j"c cie l& ta, do j"c kro -
wy i wy rzu ca j"c na wóz. Po wrót do Pol ski
w 1957 ro ku ozna cza# ko lej n" zmia n&: ada -
pta cj& dom ku ogrod ni ka w Gór kach Wiel -
kich na dom miesz kal ny, bo dwór ju$ si&
do za miesz ka nia nie nada wa#. Ka$ dy
z tych eta pów $y cia zna czo ny by wa# do -
dat ko wo bo le sny mi do !wiad cze nia mi:
utra t" naj dro$ szych osób, m& $a, dzie ci, ro -
dzi ców, a jed nak cho% obo la #a, wy cho dzi -
#a z nich sil niej sza. G#& bo kie za nu rze nie
w pej za $u, roz ko cha nie w pol skiej zie mi
cz& sto by wa po ka zy wa ne ja ko 'ró d#o si -
#y. Ten por tret psy cho lo gicz ny rów nie$ dla -
te go jest tak prze ko ny wa j" cy, $e zo sta# roz -
pi sa ny na g#o sy osób, któ re Zo fi& Kos sak
zna #y oso bi !cie i za wsze s" to !wiad ko wie
nie ba ga tel ni: Ma ria D" brow ska, W#a dy -
s#aw Bar to szew ski, Jan Kar ski, Alek -
sander Ka mi( ski. Bar to szew ski wspo mi -
na Zo fi& Kos sak nie mal w ka$ dej swej wy -
po wie dzi, a Jan Kar ski wy zna# na wet, $e
bar dzo ko cha Zo fi& Kos sak, cho% ni gdy nie
by# w niej za ko cha ny. S" te$ opi nie dwóch
wiel kich ku zy nek pi sar ki, Ma rii Ja sno rzew -
skiej -Paw li kow skiej i Mag da le ny Sa mo -
zwa niec nie  mo g" cych po j"% „tej Zo si”,
jak $e ró$ nej od ich wy obra $e( o ko bie co -
!ci. Zde rze nia od mien nych wy obra $e(
zna ko mi cie dy na mi zu j" nar ra cj&, czy ni" j"
$y w" i atrak cyj n".

Jur ga #a -Ju recz ka po ka zu je wi&c ko bie -
t& o z#o $o nej psy chi ce, z jed nej stro ny od -
wa$ n", bez kom pro mi so w", za har to wa n"
przez cier pie nie, z dru giej na iw n" jak
dziec ko, za po mi na j" c" na Pa wia ku oku pa -
cyj ne go pseu do ni mu, czy wie rz" c"
w uczci wo!% ko mu ni stów! W k#o po tach
Kac per ka gó rec kie go skrza ta jest ta ka
sen ten cja, któ ra mo g#a by sta no wi% mot to
re cen zo wa nej ksi"$ ki, $e si #a do bra jest jed -
nak wi&k sza ni$ si #a z#a. To prze ko na nie
pi sar ki, p#y n" ce z jej re li gij ne go !wia to po -
gl" du, au tor ka pi&k nie i dys kret nie wkom -
po no wu je w swo j" ksi"$ k&. Po po wro cie
z emi gra cji w 1957 ro ku Kos sak po wie -
dzia #a:

„Nie za mie rzam sta n"% w $ad nym okre -
!lo nym obo zie. Ale w jed nej fa li lu dzi wie -
rz" cych, $e nie na wi!% mo$ na zwy ci& $y%,
kie ru j"c si& mi #o !ci"„(s. 239). 

Jo an na Jur ga #a -Ju recz ka w#o $y #a w sw"
opo wie!% ogrom pra cy. W ar chi wum Zo -

W

Jo an na Jur ga !a -Ju recz ka: Zo fia Kos sak.

Opo wie!" bio gra ficz na. PWN War sza wa 2014,
s. 326, nlb.
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Re dak to rzy pu bli ka cji stwier dza j! we wst" pie, #e jej
„for ma mo #e si" wy da$ nie co spe cy ficz na”. I tak jest
w isto cie, bo trzon ksi!# ki sta no wi! tek sty, któ rych
pod sta w! by %y re fe ra ty przed sta wio ne na mi" dzy na ro -
do wej kon fe ren cji na uko wej In ter no wa nia – de por -
ta cje – pro duk ty wi za cja. Miesz ka$ cy Gór ne go %l& ska
w sys te mie obo zo wym GU PWI NKWD 1945-1956, ale
do sz%y do nich jesz cze in ne ma te ria %y, m.in. wstrz! -
sa j! ce re la cje wy wie zio nych, opi sy pro jek tu stu den -
tów In sty tu tu Hi sto rii Uni wer sy te tu ze Stu denc kie go
Ko %a Na uko we go U& i omó wie nia wy daw nictw zwi! -
za nych z te ma tem. Ta ob szer na pu bli ka cja jest do -
brym punk tem wyj 'cia do sko or dy no wa nych ba da(
pol sko -nie miec kich, a w per spek ty wie – tak #e ro syj -
skich i ukra i( skich. Po le cam wszyst kim za in te re so -
wa nym trud n! i sze rzej ma %o zna n! hi sto ri" &l! ska. 

Wy wóz ka. De por ta cja miesz ka! ców Gór ne go "l# ska
do obo zów pra cy przy mu so wej w Zwi#z ku So wiec -
kim w 1945 ro ku. Fak to gra fia – kon tek sty – pa mi$%.
[Red. Se ba stian Ro sen baum, Da riusz W! grzyn].
Wyd. IPN Ko mi sja "ci ga nia Zbrod ni prze ciw ko
Na ro do wi Pol skie mu Od dzia# w Ka to wi cach, Ka -
to wi ce 2014, s. 456.

Po twier dze niem sfor mu %o wa nej prze ze mnie te zy o ro -
sn! cym za in te re so wa niu ar chi tek tu r! Ka to wic mo #e
by$ tak #e fakt, #e Prze chadz ki… do cze ka %y si" ju#
trze ciej edy cji. Wy da na przez Mu zeum Hi sto rii Ka to -
wic pu bli ka cja w prze ci wie( stwie do pra cy Wal de ma -
ra Odor kow skie go nie sku pia si" na kwe stiach czy sto
ar chi tek to nicz nych. Ja dwi ga Li po( ska -Saj dak w spo -
sób syn te tycz ny przed sta wia hi sto ri" po szcze gól nych
obiek tów nie mal do dnia dzi siej sze go. Tek sto wi nie to -
wa rzy sz! zdj" cia, ale akwa re le Ewy Ro siak -Busz ko,
co spra wia, #e po szcze gól ne ilu stra cje ko ja rz! si" tro -
ch" z daw ny mi ma lo wa ny mi pocz tów ka mi. Jesz cze
jed na ró# ni ca – au tor ki Prze cha dzek… nie chc! si" za -
my ka$ w jed no rod nym sty li stycz nie frag men cie za bu -
do wy mia sta. St!d bu dyn ki mo der ni stycz ne s! sia du j!
z obiek ta mi za li cza ny mi do „ka to wic kiej se ce sji” al bo
hi sto ry zmu. My 'l", #e war to wy bra$ si" z t! ksi! #ecz -
k! na spa cer po Ka to wi cach.

Ja dwi ga Li po$ ska -Saj dak (tekst), Ewa Ro siek -
-Busz ko (ilu stra cje): Prze chadz ki hi sto rycz ne
po Ka to wi cach. [Wyd. trze cie, uzu pe# nio ne i po pra -
wio ne]. Wyd. Mu zeum Hi sto rii Ka to wic, Ka to wi -
ce 2013, s. 100.

Ja ko ka to wic ki pa trio ta z ra do 'ci! wi tam ro sn! ce za -
in te re so wa nie ar chi tek tu r! mo je go mia sta. &wiad cz!
o tym co raz licz niej sze no we pu bli ka cje po 'wi" co ne
tu tej szym do mom i bu dow lom, ale tak #e fakt, #e po -
'wi" co ne tej te ma ty ce al bu mo we wy daw nic two Wal -
de ma ra Odo row skie go do cze ka %o si" dru giej edy cji.
Hi sto ry cy sztu ki do ce nia li wpraw dzie funk cjo na li -
stycz ne, czy jak kto wo li – mo der ni stycz ne gma chy
i ka mie ni ce z okre su mi" dzy wo jen ne go i cz" sto opi -
sy wa li „naj m%od sz! sta rów k" w Pol sce”, wi"k szo'$
miesz ka( ców nie do strze ga %a war to 'ci es te tycz nych
tych obiek tów. Dzi' to si" zmie nia, mo #e te# dla te go,
#e po la tach za nie dba nia co raz wi" cej owej sub stan cji
si" przy wra ca daw nej 'wiet no 'ci. &wiet ne zdj" cia i re -
pro duk cje pla nów oraz tekst, któ ry opo wia da o jak #e
wa# nej cz" 'ci hi sto rii mia sta. Kie dy stu diu je si" t"
pra c", nie da si" po wstrzy ma$ od po dzi wu dla roz ma -
chu i tem pa, w ja kim roz wi ja %y si" Ka to wi ce w la tach
mi" dzy wo jen nych.

Wal de mar Odo row ski: Ar chi tek tu ra Ka to wic w la -
tach mi$ dzy wo jen nych 1922-1939. [Wyd. dru gie
zmie nio ne]. Wyd. Mu zeum "l% skie w Ka to wi cach,
Ka to wi ce 2013, s. 360.

Ta mo nu men tal na i bo ga to ilu stro wa na pu bli ka cja jest
po k%o siem zor ga ni zo wa nej w 2011 ro ku w Ka to wi -
cach kon fe ren cji gru py ro bo czej pol skich i nie miec -
kich hi sto ry ków sztu ki i kon ser wa to rów. Ty tu% mo #e
onie 'mie la$, mo g" jed nak uspo ko i$ po ten cjal nych
czy tel ni ków: nie trze ba zro bi$ dok to ra tu z hi sto rii
sztu ki, #e by si" gn!$ po t" ksi" g" i zna le)$ w niej rze -
czy in te re su j! ce dla sie bie. Cho$ by tekst o no wym
Mu zeum &l! skim, wy bu do wa nym na te re nie daw nej
ko pal ni „Ka to wi ce” w oto cze niu au ten tycz nych bu -
dyn ków „z epo ki in du strial nej” przy po mi na j! cych
o hi sto rii te go miej sca. Nie przy pad ko wo w gru pie ro -
bo czej spo ty ka j! si" hi sto ry cy sztu ki z Pol ski i Nie -
miec, po nie wa# na sze kra je %! czy po dob ne
dzie dzic two na te re nach prze my s%o wych, co po zwa la
na twór czy dia log i wy mia n" do 'wiad cze(.

Sztu ka i prze mys&. Pa ra dyg mat in no wa cji – dzie dzic -
two kul tu ro we na ob sza rach prze my s&o wych Nie miec
i Pol ski. Kunst und in du strie. Das Pa ra dig ma der In -
no va tio nen – das Kul tu rer be in den In du strie ge bi -
ten Deutsch lands und Po lens. [Red. Ir ma Ko zi na].
Wyd. Mu zeum "l% skie w Ka to wi cach, Ka to wi -
ce 2013, s. 336.

To ju# ko lej na ksi!# ka po etyc ka au to ra uro dzo ne go
w Opo lu, ab sol wen ta tam tej szej Wy# szej Szko %y Pe -
da go gicz nej, za miesz ka %e go w Kor fan to wie, hi sto ry -
ka, kry ty ka, ani ma to ra kul tu ry pro pa gu j! ce go po ezj"
w'ród m%o dzie #y, cz%on ka m. in. Zwi!z ku Li te ra tów
Pol skich – Od dzia %u w Opo lu oraz Gór no 'l! skie go
To wa rzy stwa Li te rac kie go. Bo rzem ski w swo ich
utwo rach na wi! zu je do hi sto rii, wia ry, przy ro dy,
przede wszyst kim jed nak pi sze wier sze li rycz ne z ak -
cen ta mi au to bio gra ficz ny mi. Jak ka# dy po eta nie po -
mi ja dwóch wiel kich te ma tów ka# dej twór czo 'ci
ar ty stycz nej – mi %o 'ci i 'mier ci. Cy tu j" wiersz „Tak
trud no”: Tak trud no / od wró ci' g(o w) / i spoj rze'
na to, / co si) zo sta wi (o. // Tak trud no spoj rze' /
na zie le$, / któ r& roz ta$ czy( / wiatr. / Tak trud no / przy -
po mnie' so bie / tam to s(o wo, / któ re Cie bie / tak moc -
no zdzi wi (o. // Dzi* idzie my ra zem, / cho' nie
trzy ma my si) / za r) ce. // Pew nie to i do brze, / bo ja
by' mo +e / ju+ ju tro / b) d) mu sia( skr) ci' / w tam t&
dro g), / któ r& ty tak +e / po d& +ysz, / cho' nie ze mn& /
i jesz cze nie dzi*. 

Ed mund Bo rzem ski: Cz&o wiek za bur t#. Wyd. Kon -
fra ter ni Po etów, Kra ków 2014, s. 72.

Z przy jem no 'ci! od no to wu j" w swo jej ru bry ce pu bli -
ka cje mu ze al ne to wa rzy sz! ce cza so wym eks po zy -
cjom. Po pierw sze dla te go, #e w od ró# nie niu
od daw nych ka ta lo gów z sier mi"# nych cza sów re al ne -
go so cja li zmu nie ogra ni cza j! si" wy %!cz nie do li sty
po ka za nych eks po na tów oraz ja kie go' czar no bia %e go
zdj" cia mar nej ja ko 'ci, ale za wie ra j! kom pe tent ne,
cza sem do'$ ob szer ne tek sty zwi! za ne z te ma ty k!
wy sta wy. Po dru gie – dzi" ki prze my 'la ne mu kszta% to -
wi gra ficz ne mu sa me w so bie sta no wi! przed miot es -
te tycz ny. Ta ka w%a 'nie jest Ko bie ta od *wi)t na,
pre zen tu j! ca wy st" pu j! ce (wi" cej – do dzi' szy te)
na &l! sku stro je lu do we. W tym al bu mo wym wy daw -
nic twie mo #e my zo ba czy$ strój by tom sko -roz bar ski,
cie szy( ski i gó ra li 'l! skich oraz po szcze gól ne de ta le
tych ubio rów i ar chi wal ne zdj" cia osób w nie ubra -
nych. Ilu stra cjom to wa rzy sz! opi sy. Dla cze go brak
„m"# czy zny od 'wi"t ne go”? Po pro stu ch%o py do'$
szyb ko za cz" %y no si$ si" „po miej sku”. Te raz niech
#a %u j!.

Ju sty na Ja rosz: Ko bie ta od 'wi$t na, czy li "l# zacz ka
w stro ju lu do wym. Wyd. Mu zeum Hi sto rii Ka to wic,
Ka to wi ce 2014, s. 68.



65

Piotr Szal sza – re !y ser, sce na rzy sta, mu -
zyk, pi sarz i pu bli cy sta kon tak ty z Wiel -

kim Wschod nim S" sia dem mia# za wsze do -
bre, to te! nie bar dzo by #em za sko czo ny
kie dy dzwo ni"c do nie go ode zwa# mi si$:

– Je stem w Omsku, re !y se ru j$ tu taj sztu -
k$ Tur ri nie go w The Fi fth The atre....

Piotr by wa# w Ro sji ju! nie jed no krot nie
pra cu j"c z Sir Pe te rem Usti no vem przy
re ali za cji wi do wisk w Pio tro gro dzie
a i w Mo skwie.

Po mi% my szcze gó #y, bo nie o tym chcia -
#em, ale o po cz"t ku tych !e kon tak tów,
o któ rych tak pi sa# w 2008 ro ku „Dzien nik”
w wy wia dzie z A# #" Pu ga czo w" pt.: „Mó -
wi" o mnie ca ry ca”. „Z czym si$ pa ni ko ja -
rzy Pol ska? 

– Z !ycz li wy mi lud& mi, któ rzy wie rzy li
we mnie i lu bi li mnie.

Po raz pierw szy by #am u was na po cz"t -
ku lat 70. i to by# w ogó le je den z mo ich
pierw szych wy jaz dów za gra ni c$...

Pa mi$ tam, !e nie mia #am wte dy gro sza
przy du szy, a w do mu oczy wi 'cie wszy scy
cze ka li na su we ni ry.

O nie! – po wie dzia #am so bie. B$ d$ g#o -
do wa(, ale co ' z Pol ski przy wio z$.

Kie dy za cz$ #y si$ zdj$ cia w Ka to wi -
cach – kr$ ci li ja ki' ma te ria# o or kie strze,
z któ r" przy je cha #am, i przy oka zji te!
o mnie – nie czu #am si$ naj le piej.

By# tam pe wien ch#o pak, Piotr, któ ry w lot wszyst ko zro zu mia#.
Pod szed# do mnie i mó wi:

„Ty je ste' gwiaz d". Jest mi lion gwiazd, ale ty je ste ' jed na”.
Ja a! si$ za chwia #am z wra !e nia i g#o du jed no cze 'nie.
„I jesz cze na do da tek g#od n" gwiaz d"!” – do da#.
Za bra# mnie do te le wi zyj ne go bu fe tu i do re stau ra cji, na kar mi#,

na po i#, ale przede wszyst kim wbi# mi do g#o wy, !e b$ d$ gwiaz d".
Ni gdy te go nie za po mn$.

Do dzi' go pa mi$ tam.
Ty le cy tat, a Piotr do da#: – wszyst ko si$ zga dza – by #o uro czo.
Mo g$ tyl ko do pe# ni(, !e kil ka krot nie spo ty ka li 'my si$ po tem

w Mo skwie (sa me do bre wspo mnie nia), a po kil ku la tach – kie dy
A# #a od wie dzi #a Gda%sk, gdzie kie ro wa #em re dak cj" mu zycz n",
wspól nie z ka to wic kim re !y se rem Sta siem Olej ni cza kiem, zre ali -
zo wa #em z jej udzia #em pi$k ny re ci tal w ple ne rach Trój mia sta.

!

— ! —

Zda rzy #o si$, !e za trzy ma #em si$ w Wied niu w dro dze do Ita lii
u Piotr ka Szal szy.

Ten wy bit ny re !y ser, mu zyk, sce na rzy sta, pi sarz, pu bli cy sta,
ko lek cjo ner na gra% fo nicz nych i vi deo w ostat nim cza sie tak !e
w na szym te atrze wy re !y se ro wa# utwór sce nicz ny „Ba den he im
1939”.

Po zna ko mi tej ko la cji przy go to wa nej
przez Pio tra stwier dzi #em, !e móg# by do
swych umie j$t no 'ci do pi sa( so bie ty tu# tak -
!e Mi strza Pa tel ni. 

A po tem gwa rzy li 'my d#u go w noc,
o wszyst kim i ni czym a! ze sz#o na ar chi -
wum fil mo we, któ re zaj mu je wszyst kie
'cia ny te go wy so kie go miesz ka nia, tu pa -
d#a cy fra okre 'la j" ca licz b$ ko pii fil mo -
wych i py ta nie Piotr ka: 

– No wy mie% ja ki' film, zo ba czy my czy
go mam?

– „Cud w Me dio la nie” – rze k#em.
– Mam – po wie dzia# – 1238 nu mer w ka -

ta lo gu, re! Vit to rio de Si ca, Fran ce sco Go -
li sa no w ro li To ta, no i Pa olo Stop pa...

Wy mie ni #em, jesz cze pa r$ ty tu #ów
z wcze snych lat ki na a Pio trek mia#
wszyst ko... i w ko% cu pa d#o owo ostat nie
zda nie wie czo ru: 

– Ko mu ja to wszyst ko zo sta wi$?
Kie dy po now nie spo tka #em Pio tra w Ka -

to wi cach, opo wie dzia# mi cie ka w" hi sto ri$
ja ka zda rzy #a si$ w War sza wie, pod czas je -
go wi zy ty w Fil mo te ce Na ro do wej, ma j" -
cej w swych zbio rach wszyst kie fil my
An drze ja Waj dy – oprócz jed ne go – pt.
„Bra my ra ju”. 

Dy rek tor Fil mo te ki stwier dzi#, !e nie
uda #o si$ zna le&( !ad nej ko pii, po mi mo

wie lo let nich po szu ki wa% w ca #ej Eu ro pie, fil mu nie ma na wet An -
drzej Waj da.

Mia #em prze so bie mój „Me mo ry stick”, za pa d#a pe# na na pi$ cia
dwumi nu to wa ci sza, po up#y wie któ rej (wie dz"c oczy wi 'cie do -
sko na le, !e „Bra my ra ju” znaj du j" si$ w mo jej ko lek cji) rze -
k#em: – Pa no wie, mam ten film!

Do sta li go ode mnie. 
To jed no wy da rze nie wy star czy #o mi, by zna le&( sens gro ma -

dzo nych zbio rów.
!

— ! —

Piotr Szal sza – re !y ser, sce na rzy sta i pu bli cy sta, nie gdy siej szy ka -
to wi cza nin dzi' za miesz ka #y w Wied niu, sie dzia# so bie w dniu 25

grud nia 2001 ro ku w do mu i co' tam ro bi#. 
Ko #o pó# no cy za dzwo ni #a zna jo ma z No we go Yor ku:
... je stem na przy j$ ciu na Man hat ta nie, wiesz kto obok mnie stoi? 

Po cze kaj po dam mu s#u chaw k$...
I ode zwa# si$ Giu lia ni, a !e oby waj lu bi" ope r$ w#o sk", to nie za -

bra k#o im te ma tu i roz mo wa na ten i wie le po krew nych trwa #a po -
nad 10 mi nut.

Po sko% czo nej roz mo wie, jak do nio s#a ko le !an ka, dzien ni ka rze
rzu ci li si$ na bur mi strza z py ta niem, z kim !e wa! nym tak d#u go roz -
ma wia#. 

– Mnie nikt o to sa mo nie za py ta# – po wie dzia# mi Piotr  – bo by -
#em sam w do mu.

!

Ane
gdo

ty
HENRYK)BZDOK
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Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na im.
Bo le s!a wa Lu bo sza w Tar now -

skich Gó rach to naj star sza in sty tu cja
kul tu ry w mie "cie. Po cz#t ki bi blio te -
kar stwa w na szym re gio nie si$ ga j#
ko% ca XIX w. W Tar now skich Gó rach
pierw sz# czy tel ni$ lu do w# za !o &o no
w ma ju 1919 r. Po cz#t ko wo mie "ci !a
si$ w miesz ka niu ksi$ ga rza Ja na No -
wa ka, pó' niej prze nie sio no j# do Ho -
te lu Printz Re gent (Pod Ulem),
a w 1925 r. do Do mu Lu do we go
(przez wie le lat Dom Kul tu ry „Ko le -
jarz”, obec nie Tar no gór skie Cen trum
Kul tu ry). Ksi$ go zbiór po cho dzi! z za -
so bów TCL oraz z da rów, m. in. ów -
cze sne go ma gi stra tu. Pla ców ka dzia -
!a !a nie tyl ko na miej scu, ale
pro wa dzi !a rów nie& sta !e i ru cho me
punk ty bi blio tecz ne. W cza sie II woj -
ny "wia to wej ksi$ go zbiór zo sta! do tkli -
wie spu sto szo ny. Mi mo to bi blio te ka
by !a pierw sz# in sty tu cj# kul tu ry, któ -
ra wzno wi !a dzia !al no"( po woj nie.
W kwiet niu 1945 r. Bi blio te k$ Miej -
sk#, miesz cz# c# si$ w Do mu Lu do -
wym w Tar now skich Gó rach, otwo rzy!
Jan Mi !o wa now (w la tach 1926–1939
kie row nik czy tel ni lu do wej, po sta( nie -
zwy kle za s!u &o na dla tar no gór skie go
bi blio te kar stwa okre su mi$ dzy - i po -
wo jen ne go). Z po wo du ro sn# cej licz -
by czy tel ni ków i po wi$k sza nia si$ ksi$ -
go zbio ru pla ców k$ prze nie sio no
w 1948 r. do bu dyn ku przy ul. Zam -
ko wej, w któ rym dzia !a do dzi". 

Prze mia ny ustro jo we w la -
tach 90. XX w. i zwi# za na z ni mi usta -
wa o sa mo rz# dzie te ry to rial nym zmie -
ni !y sta tus bi blio tek pu blicz nych –
z pa% stwo wych na sa mo rz# do we.
Dzi$ ki fi nan so we mu wspar ciu gmi ny w la tach 1993–
1996 prze pro wa dzo no re mont i mo der ni za cj$ (zgod -
nie z pro jek tem prof. Bar ba ry Bor kow skiej z Kra -
ko wa) wszyst kich po miesz cze% bi blio te ki.
Przy sto so wa no j# rów nie& do po trzeb osób nie pe! -
no spraw nych (pod jazd, pod no "nik do wóz ków in -
wa lidz kich, za ple cze sa ni tar ne). W na st$p nych la tach
bi blio te k$ skom pu te ry zo wa no. Za spra w# tych in -
we sty cji ksi#& ni ca jest no wo cze sn# in sty tu cj#, spe! -
nia j# c# ocze ki wa nia wspó! cze sne go u&yt kow ni ka.

Od 2002 r. na mo cy po ro zu mie nia mi$ dzy Tar -
no gór skim Sta ro stwem Po wia to wym a Gmi n#
Tar now skie Gó ry Miej ska Bi blio te ka Pu blicz -
na pe! ni ro l$ bi blio te ki po wia to wej, spra wu j#c nad -
zór me ry to rycz ny nad 8 pla ców ka mi gmin ny mi i 16
fi lia mi, udo st$p nia j# cy mi ksi#& ki miesz ka% com tar -
no gór skich dziel nic i osie dli.

Pa tro nem na szej bi blio te ki jest Bo le s!aw Lu bosz,
zmar !y w 2001 r., au tor wier szy, fe lie to nów, opo -
wia da%, po wie "ci i sztuk te atral nych. Cho( od ko% -
ca lat 80. miesz ka! w Ka to wi cach, to za rów no w je -
go &y ciu, jak i twór czo "ci wi docz na jest sil na wi$'
z ro dzin nym mia stem i re gio nem, któ rym po "wi$ -
ci! wie le utwo rów. Naj bar dziej zna nym z nich jest
zbiór szki ców Kra ina gwar ków i la sów z 1969 r.
W 1999 r. otrzy ma! ty tu! Ho no ro we go Oby wa te -
la Tar now skich Gór.

Tar no gór ska bi blio te ka ofe ru je no wo "ci wy daw -
ni cze z ró& nych dzie dzin wie dzy: li te ra tu r$ na uko -
w# i pi$k n#, lek tu ry z za kre su szko !y pod sta wo wej
i "red niej, li te ra tu r$ ob co j$ zycz n#, ksi#& ki na gra ne
na p!y tach w for ma cie CD -Au dio i MP3, do ku men -
ta cj$ &y cia spo !ecz ne go, li te ra tu r$ re gio nal n# oraz wy -
bór cza so pism – dzien ni ków, ty go dni ków i mie si$cz -

ni ków (100 ty tu !ów). Czy tel ni cy mo g# ko rzy sta( ze
zbio rów li cz# cych 170 898 wo lu mi nów. Do ich dys -
po zy cji przy go to wa no sta no wi ska kom pu te ro we
z do st$ pem do ka ta lo gu OPAC i In ter ne tu.

Umber to Eco po wie dzia! – Kto czy ta ksi!" ki, "y -

je po dwój nie. Kie ru j#c si$ t# mak sy m#, sta wia my
na pro mo cj$ czy tel nic twa i ak ty wi za cj$ lo kal nej
spo !ecz no "ci po przez ró& ne for my pra cy z czy tel -
ni kiem. Je ste "my prze ko na ni, &e na sze sta ra nia
przy nio s# re zul ta ty, bo &a den no "nik cy fro wy nie
za st# pi ksi#& ki w jej tra dy cyj nej for mie, mo &e j#
je dy nie do pe! nia(. 

O li te ra tu rze roz ma wia my w Dys ku syj nym Klu -
bie Ksi#& ki w bi blio te ce cen tral nej i Klu bie Czy tel -
ni czek w fi lii nr 9 w Strzyb ni cy. W cza sie spo tka%
DKK pro po nu je my war to "cio we ksi#& ki. Sta li by wal -
cy spo tka% klu bo wych przy zna j#, &e roz sma ko wa li
si$ w po wie "ciach, któ rych – gdy by nie Klub – by(
mo &e ni gdy by nie wy po &y czy li. Po nad to spo tka nia
Klu bu s# oka zj# do wy mia ny po gl# dów, ogól nej dys -
ku sji o &y ciu i "wie cie. Na sze dys pu ty ma j# nie raz
burz li wy cha rak ter, jed nak cz$ "ciej je ste "my zgod -
ni co do oce ny ksi#& ki (wi$ cej o DKK na na szej stro -
nie in ter ne to wej www.bi blio te ka.tgo ry.pl). 

Bi blio te ka pro mu je czy tel nic two, or ga ni zu j#c
spo tka nia au tor skie z pi sa rza mi, po eta mi, po dró& -
ni ka mi. Go "ci li u nas m.in.: Grze gorz Kas dep ke,
An na Oni chi mow ska, Mar cin Pa !asz, Ewa Cho -
tom ska, Ewa No wak, Ka zi mierz Szy mecz ko,
Ma ria Czu ba szek, Bar ba ra Ko smow ska, Bo &e -
na Ma za lik, Ma rek To ma lik, Iza be la So wa, Pa we!
Be r$ se wicz.

Pod czas ak cji Ca #a Pol ska Czy ta Dzie ciom Dzia!
dla Dzie ci i M!o dzie &y or ga ni zu je w nie dziel ne po -

po !u dnia cy klicz ne Ro dzin ne Czy ta nie,
na któ re za pra sza ro dzi ców, dziad ków
i star sze ro dze% stwo a tak &e oso by zna -
ne i lu bia ne w mie "cie. Na sz# ofer t$
w szcze gól ny spo sób kie ru je my
do dzie ci, po nie wa& to one b$ d# przy -
sz!y mi od bior ca mi us!ug bi blio tecz -
nych. W ra mach pro gra mu Po staw

na ro dzi n$we wspó! pra cy z Urz$ dem
Mia sta cen tra la i fi lie or ga ni zu j#: pik -
ni ki ro dzin ne, warsz ta ty ce ra micz ne,
lek cje bi blio tecz ne, qu izy, let nie czy -
tel nie. In n# for m# pro mo cji s# kon kur -
sy li te rac kie i pla stycz ne. Jed nym
z naj cie kaw szych jest Ksi!" ka jest sztu -

k!. W tym ro ku to ju&VII edy cja kon -
kur su, w któ rym uczest ni cz# oso by
w ró& nym wie ku. Du &# po pu lar no "ci#
cie sz# si$ kier ma sze ksi# &ek przy ci# -
ga j# ce bi blio fi lów.

Bi blio te ka wspó! pra cu je z in ny mi
in sty tu cja mi kul tu ry – pla ców ka mi
o"wia to wy mi (szko !y, przed szko la)
i or ga ni za cja mi po za rz# do wy mi. Ze
wzgl$ du na du &# licz b$ or ga ni zo wa -
nych im prez dla dzie ci po wsta !a
po trze ba stwo rze nia miej sca, w któ -
rym mo& na by !o by wy sta wia( pra -
ce naj m!od szych czy tel ni ków. I tak
w 2009 r. w Dzia le dla Dzie ci i M!o -
dzie &y po wsta !a „Ma !a Ga le ria”.
Od 1996 r. dzia !a Ga le ria „An tre so -
la”. Pre zen to wa ne s# w niej ob ra zy,
fo to gra fie, rze' by, pra ce pla stycz ne.
G!ów nym ce lem ist nie nia ga le rii
jest pro mo cja re gio nal nych ar ty -
stów ama to rów, ale cz$ sto mo& -
na tu obej rze( tak &e pra ce zna nych
twór ców. To tu – po raz pierw szy
w Pol sce – wy sta wia li ce nie ni cze -
scy ar ty "ci: gra fik Pa vel Hla va ty (au -

tor exli bri su tar no gór skiej bi blio te ki) oraz fo to gra -
fik Ja ro mir Procházka.

K!a dzie my du &y na cisk na wspó! pra c$ ze Spe -
cjal nym O"rod kiem Szkol no -Wy cho waw czym.
Chc#c przy czy ni( si$ do znie sie nia ba rier spo !ecz -
nych, or ga ni zu je my raz w mie si# cu za j$ cia pla -
stycz ne i mu zycz ne dla nie pe! no spraw nych dzie -
ci. Pod czas spo tka% bi blio te ka rze czy ta j# ksi#& ki,
opo wia da j# baj ki, or ga ni zu j# kon kur sy te ma tycz -
ne. W za j$ ciach bie rze udzia! "red nio 20 osób.

Bar dzo do brze uk!a da si$ wspó! pra ca z tar no -
gór skim od dzia !em Pol skie go Zwi#z ku Nie wi do -
mych. Oso by nie wi do me i s!a bo wi dz# ce – oprócz
te go, &e wy po &y cza j# li te ra tu r$ z Dzia !u Ksi#& ki
Mó wio nej – pre zen tu j# te& swo j# twór czo"( na wy -
sta wach pla stycz nych oraz pod czas wie czo rów po -
ezji or ga ni zo wa nych przez bi blio te k$. Wspó! -
dzia !a my rów nie& z Do ma mi Opie ki Spo !ecz nej. 

Po zy sku je my spon so rów do re ali za cji ró& no rod -
nych przed si$ wzi$(. Jed nym z nich s# li sto pa do -
we ob cho dy Dnia "w. Mar ci na. Im pre za ta jest
atrak cj# zw!asz cza dla dzie ci – ze wzgl$ du na ko -
lo ro wy po chód na cze le ze "w. Mar ci nem na ko -
niu. „Mar cin ki”, in te gru j# ce miesz ka% ców, na sta -
!e wpi sa !y si$ w miej ski ka len darz im prez.

Za ch$ ca my do czy ta nia ksi# &ek i od wie dza nia
bi blio tek, któ re – jak pi sa! Jor ge Lu is Bor ges – s#
bra ma mi w cza sie, !# cz# cy mi prze sz!o"( – po przez
te ra' niej szo"( – z przy sz!o "ci#. Za pra sza my do wi -
zy ty w tar no gór skiej ksi#& ni cy b$ d# cej in te re su j# -
cym punk tem na ma pie kul tu ral nej na sze go mia sta.

MA) GO RZA TA CI CHO*
ANE TA CI CHO*

Z +YCIA
BIBLIOTEK

MBP w Tar now skich Gó rach 

Bi blio te ka jest
bra m# w cza sie 
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Spo tka nie au tor skie z Ma ri! Czu ba szek (2012)Ro dzin ne Czy ta nie (2012)

Pra ce zg#o szo ne na kon kurs „Ksi!" ka jest sztu -

k!” (2011)

%wi! tecz ne spo tka nie dla dzie ci nie pe# no spraw nych ze Spe cjal ne go

O&rod ka Szkol no -Wy cho waw cze go (2009)



Drzwi sze ro ko otwar te
Roz bu do wa na i zmo der ni zo wa na Fil har mo nia !l" ska im.

Hen ry ka Mi ko #a ja Gó rec kie go bu dzi za in te re so wa nie nie tyl ko
swo ich wier nych me lo ma nów. Uro czy sta in au gu ra cja by #o oka -
zj" do przy go to wa nia dwu dnio wych Dni Otwar tych Fil har mo nii,
pod czas któ rych mo$ na by #o zwie dzi% gmach, po s#u cha% brzmie -
nia no wych or ga nów, po roz ma wia% z ar ty sta mi i wzi"% udzia#
w warsz ta tach oraz kon kur sach. Pro gram opra co wa no za rów -
no z my &l" o do ro s#ych i o dzie ciach. Z pew no &ci" dla wie lu
atrak cj" by #o uczest nic two w otwar tej pró bie fil har mo ni ków – za -
rów no ze spo #u or kie stro we go pod ba tu t" Mi ro s#a wa Jac ka
B#asz czy ka – dy rek to ra Fil har mo nii, jak rów nie$ ze spo #u chó -
ral ne go pod kie run kiem Ja ro s#a wa Wo la ni na. Za in te re so wa nie
wzbu dzi# kon cert $y cze' pt. „Per #y ka me ra li sty ki” w wy ko na niu
!l" skiej Or kie stry Ka me ral nej pod dy rek cja Ro ber ta Ka ba ry.
O mu zycz nym kunsz cie opo wia da li dy rek tor Mi ro s#aw J. B#asz -
czyk, prof. Ju lian Gem bal ski, któ ry za pro jek to wa# no we or ga ny
a tak $e ja ko pierw szy za gra# na tym in stru men cie pod czas kon -
cer tu in au gu ra cyj ne go, tak $e pia ni sta Zbi gniew Rau bo i kom -
po zy tor prof. Eu ge niusz Kna pik. Z ko lei dzie ci zo sta #y za pro -
szo ne do udzia #u w kon kur sach mu zycz nych i pla stycz nych,
w któ rych na gro d" by #y ko szul ki z na pi -
sem „Je stem fil har ma nia kiem”. Du $ym
za in te re so wa niem wszyst kich od wie dza -
j" cych cie szy# si( po kaz bu do wy in stru -
men tów przy go to wa ny przez lut ni ka Alek -
san dra Grom ka. 

Im po nu j" co pre zen tu je si( zmo der ni -
zo wa ne wn( trze a tak $e do bu do wa na,
no wo cze sna, prze szklo na cz(&% obiek -
tu, z któ rej roz le ga si( wi dok na Ka to wi -
ce, a &ro dek da chu zaj mu je pa tio. Pod -
czas Dni Otwar tych mo$ na by #o zwie dzi%
tak $e miej sca na co dzie' nie do st(p ne
oso bom po stron nym. Z ko lei na co dzie',
nie tyl ko me lo ma nów za pra sza „pod -
nieb na” ka wia ren ka oraz po miesz cze -
nia, w któ rych mo$ na po s#u cha% mu zy ki
od twa rza nej z p#yt CD.

(wk)
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KATOWICE

ZNAKI
I 

TWARZE
MIASTA

Dni Otwar te cie szy !y si" du #ym za in te re so wa niem. Prof. Ju lian Gem bal ski w roz mo wie z Re gi n$ Go wa rzew sk$ -Griess gra ber opo -

wia da! nie tyl ko o pro jek to wa niu or ga nów.

Otwar ta pró ba chó ru i or kie stry pod dyrekcj$ Jaros!awa Wolanina.

W do bu do wa nej, prze szklo nej cz" %ci bu dyn ku Fil har mo nii.

Du#ym zainteresowaniem cieszy! si" pokaz budowy instrumentów.

Mi strzo wie w dro dze na spo tka nie z pu blicz no %ci$: kom po zy tor prof. Eu ge -

niusz Kna pik (z le wej) i dy rek tor Fil har mo nii prof. Mi ro s!aw J. B!asz czyk.

Dla licz nie przy by !ych dzie cia ków przy go to wa no kon kur sy mu zycz ne i kon -

kur sy pla stycz ne o te ma ty ce mu zycz nej.
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W ho! dzie Ja no wi Paw !o wi II
Ty dzie! po wy da rze niach w Wa ty ka nie, re gio nal -

na wspól no ta sa mo rz" do wa i die ce zjal na dzi# ko wa $a
w opol skiej ka te drze za ka no ni za cj# Ja na Paw $a II. Po uro -
czy stej mszy %wi# tej otwar to wy sta w# „Jan Pa we$ II na &l" -
sku Opol skim. Pa mi# ta my”, przy go to wa n" przez Urz"d
Mar sza$ kow ski Wo je wódz twa Opol skie go, uka zu j" c" d$u -
go let nie wi# zi &wi# te go z wo je wódz twem opol skim i je go
miesz ka! ca mi. Na plan szach fo to gra ficz nych uka za no ko -
ro na cj# ob ra zu Mat ki Bo skiej Opol skiej na Gó rze %w. An -
ny, spo tka nia z du cho wie! stwem, po wsta! ca mi %l" ski mi,
przed sta wi cie la mi %wia ta na uki i kul tu ry. Przy wo $a no przej -
mu j" ce wspo mnie nia po 'e gna nia Ja na Paw $a II, a tak 'e
%la dy je go du cho wej obec no %ci, owo cu j" ce w prze strze ni
pu blicz nej no wy mi szko $a mi, in sty tu cja mi kul tu ry, no sz" cy -
mi Je go imi# oraz dzie $a mi ar ty stów de dy ko wa ny mi Oj cu
&wi# te mu. Dzi#k czy nie nie w ka te drze zwie! czy$ uro czy sty
kon cert mu zy ki pol skiej i po ezji Ka ro la Woj ty $y w wy ko na -
niu Or kie stry Sym fo nicz nej Fil har mo nii Opol skiej pod ba -
tu t" Bar to sza (u ra kow skie go oraz so li stów – Evy Ve sin
(so pran) i An drze ja Czer ni ka (re cy ta cje). Pu blicz no%) na -
gro dzi $a owa cja mi m.in. zna ko mi te wy ko na nia utwo rów:
Oj czy zna i Krze sa ny Woj cie cha Ki la ra oraz Trzy ta! ce

op. 34 na or kie str" Hen ry ka Mi ko $a ja Gó rec kie go. Wy da -
rze niom w opol skiej ka te drze pa tro no wa$ Mar sza$ ek Wo je -
wódz twa Opol skie go An drzej Bu $a i Or dy na riusz Opol ski
ksi"dz bi skup An drzej Cza ja. 

So list ka Ewa Ve sin, dy ry gent Bar tosz #u ra kow ski, ak tor An drzej

Czer nik oraz Fil har mo ni cy Opol scy chwi l" po kon cer cie.

Bar ba ra Ka mi! ska cz$o nek ZWO, Mar sza $ek Wo je wódz twa Opol -

skie go An drzej Bu$a, bi skup po moc ni czy Ru dolf Pier ska $a, Bo le s$aw

To kar fi la te li sta, ko lek cjo ner znacz ków pa pie skich z Ja nem Paw -

$em II pod czas otwar cia wy sta wy.

Jed na z plansz wy sta wy: „Jan Pa we$ II na %l& sku Opol skim. Pa mi" ta my”.
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Pa mi!" owo cu j# ca
Z oka zji ka no ni za cji Ja na Paw !a II sa mo -

rz"d wo je wódz twa po sta no wi! przy po mnie#
wi$ zi !" cz" ce Ka ro la Woj ty !$ – pro fe so ra, bi -
sku pa i kar dy na !a, a przede wszyst kim pa -
pie %a – z na szym re gio nem. Na wy sta wie
„Jan Pa we! II na &l" sku Opol skim. Pa mi$ -
ta my” za miesz czo no 'wia dec two w po sta ci
ar chi wal nych i wspó! cze snych fo to gra fii
opa trzo nych ko men ta rzem dzien ni ka rza
Krzysz to fa Ogiol dy. Opo wie'# roz po czy na
si$ 21 czerw ca 1983 r. czar no -bia !y mi ka dra -
mi z Gó ry 'w. An ny. Pa pie ski he li kop ter prze -
la tu je nad zie mi" na sy co n" zna ka mi 'wi$ to -
'ci. W do le wi da# Ka mie( &l" ski, ko leb k$
Od ro w" %ów, szcze gól nie bli skich pa pie %o wi:
'w. Jac ka, b!o go s!a wio nej Bro ni s!a wy i b!o -
go s!a wio ne go Cze s!a wa. Za wzgó rzem po -
nad mi lion piel grzy mów, two rz" cych naj wi$k -
sze zgro ma dze nie w dzie jach &l" ska.
Przed tro nem pa pie skim przy kl$ ka j" przed -
sta wi cie le NSZZ So li dar no'# (d!u gie bro dy
przy po mi na j", %e wy szli nie daw no z wi$ zie -
nia), za ni mi po wsta( cy 'l" scy nio s" cy
w da rze „En cy klo pe di$ po wsta( 'l" skich”.
Pod czas ko ro na cji ob ra zu Mat ki Bo skiej
Opol skiej m!o dy bi skup Nos sol po ma ga pa -
pie %o wi si$ gn"# do g!o wy Dzie ci"t ka.
Po chwi li Piotr na szych cza sów wy po wia da
na ko la nach s!o wa uwiel bie nia – ja ka Ona
pi$k na – i zo sta wia ja ko wo tum ró %a niec
z pe re!. Da lej wi dzi my zdj$ cie z lat wcze snej
m!o do 'ci, u'miech ni$ ty Lo lek ze swo im
szkol nym ko le g" Gien kiem (Eu ge niu szem
Mro zem), któ ry za miesz ka! po woj nie w Opo -
lu, obok wzru sza j" ca sce na z ich spo tka nia
po la tach w Ca stel Gan dol fo. Osob ne plan -
sze na wy sta wie po 'wie co no ucznio wi prof.
Woj ty !y – Al fon so wi Nos so lo wi, by !e mu stu -
den to wi a pó) niej bli skie mu wspó! pra cow -
ni ko wi i bi sku po wi, któ ry przy czy ni! si$
do po wsta nia Uni wer sy te tu Opol skie go,
pa( stwo wej uczel ni utwo rzo nej z po !" cze nia
WSP w Opo lu z fi li" Ka to lic kie go Uni wer -
sy te tu Lu bel skie go w Ny sie, co by !o mo% li -
we dzi$ ki zgo dzie pa pie %a Ja na Paw !a II.
Obec nie Uni wer sy tet (a w szcze gól no 'ci Wy -
dzia! Teo lo gicz ny) sta ra si$ sp!a ci# za ci" gni$ -
ty d!ug za ufa nia do brym po zio mem kszta! -
ce nia stu den tów i ja ko 'ci" pro wa dzo nych
ba da( na uko wych. Na ko lej nych fo to gra fiach
przed sta wio no bli skie re la cje pa pie %a z opol -
sk" Al ma Ma ter: sce na wr$ cze nia Ja no wi
Paw !o wi II ty tu !u dok to ra ho no ris cau sa UO
pod czas au dien cji w Wa ty ka nie. Przy po mnia -
no rów nie% daw ne dzie je np. z se mi na rium
na Gó rze 'w. An ny w 1955 ro ku czy z po grze -
bu bi sku pa Fran cisz ka Jo pa, któ re go %e gna!
pod czas mszy %a !ob nej w opol skiej ka te drze
ju% ja ko kar dy na!. Po sta# i dzia !al no'# Ka -
ro la Woj ty !y – pa pie %a i ar ty sty in spi ro wa -
!a wie lu opol skich twór ców m.in. pla sty ków
i li te ra tów. Sk!a nia !a ich do po dej mo wa nia
naj wi$k szych wy zwa( ar ty stycz nych, któ re in -
ten cjo nal nie wy ra %a !y si$ de dy ka cja mi dla
Oj ca &wi$ te go. Jan Pa we! II przy j"! w da -
rze mo nu men tal ne dzie !o „Je zus Chry stus.
Po etyc ka wi zja czte rech Ewan ge lii”, któ re
stwo rzy! Har ry Du da (bli sko 10 tys. li ni jek
trzy na sto zg!o skow cem w ory gi nal nych okta -
wach) z ilu stra cja mi Bo le s!a wa Po lna ra. Ko -
lej ne zdj$ cia przed sta wia j" re ali za cje w prze -
strze ni pu blicz nej obiek tów, któ rym pa tro nu je
Jan Pa we! II: Miej sk" Bi blio te k$ w Opo lu
i Gim na zjum w Wo! czy nie, a tak %e, oprócz
br" zo wych rów nie% %y we po mni ki pa pie -
%a – m!o dych sty pen dy stów Fun da cji Dzie -
!o No we go Ty si"c le cia, któ rzy miej my na dzie -
j$ po nio s" w 'wiat pa pie skie prze s!a nie
po ko ju i mi !o 'ci wy g!o szo ne pod czas pa mi$t -
nych nie szpo rów na Gó rze 'w. An ny. 

JA NUSZ WÓJ CIK

!Po nad 10 ty si! cy opo lan uczest ni czy "o w 39. Jar -
mar ku Wiel ka noc nym w skan se nie Mu zeum Wsi
Opol skiej w Opo lu -Bier ko wi cach, pod czas któ re go
wr! czo no na gro dy lau re atom kon kur su „Kro szon ki
Opol skie 2014”, od pra wio no na bo #e$ stwo dro gi
krzy #o wej z po %wi! ce niem palm wiel ka noc nych oraz
zor ga ni zo wa no wy st! py ar ty stycz ne ka pel i ze spo "ów
lu do wych. 

! Pod czas kon cer tu z oka zji 74. rocz ni cy Zbrod -
ni Ka ty$ skiej zor ga ni zo wa ne go przez Fil har mo ni!
Opol sk& w ra mach Dnia Mu zy ki Pol skiej wy st& pi "a
Or kie stra Ka me ral na Fil har mo nii Opol skiej pod dy -
rek cj& Ro ma na Re wa ko wi cza z so li st& Igo rem Ce co -
cho gra j& cym na tr&b ce.

! Pod czas nad zwy czaj ne go kon cer tu fi na "o we go
uczest ni ków Kur su Wo kal ne go prof. Do ris Yar rick
Cross Yale Uni ver si ty w ra mach 18. Wiel ka noc ne go Fe -
sti wa lu im. Lu dwi ga van Beetho ve na na sce nie Fil har -
mo nii Opol skiej w pro gra mie mu zy ki ope ro wej za pre -
zen to wa li si!: Bo #e na Buj nic ka – so pran, Mar ty na
Cy mer man – so pran, Na ta lia Ru bi% –Krze szo wiak – so -
pran, Jo an na Mo tu le wicz – mez zo so pran, Piotr Bu szew -
ski – te nor, 'u kasz Mot ko wicz – ba ry ton oraz Fil har -
mo ni cy Opol scy pod ba tu t& Bar to sza (u ra kow skie go.

!W Mu zeum )l& ska Opol skie go otwar to wy sta -
w! cza so w& „Od kra mu ap tecz ne go do ap te ki. Z hi -
sto rii opol skich ap tek (od II po". XVI w. do
I po". XX w.) ze zbio rów w"a snych, pry wat nych, a tak -
#e Wo je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej, Ar chi wum
Pa$ stwo we go w Opo lu, Mu zeum Far ma cji Uni wer -
sy te tu Ja giel lo$ skie go Col le gium Me di cum w Kra ko -
wie, Mu zeum Pia stów )l& skich w Brze gu i Mu zeum
w Ny sie.

!W opol skiej sie dzi bie Cen tral ne go Mu zeum Je$ -
ców Wo jen nych od by "o si! spo tka nie w ra mach cy -
klu „Twa rze Opo la” pt. „O#y wia nie me ta lu… Ma rian
No wak – #y cie i twór czo%*” po %wi! co ne rze+ bia rzo -
wi -me ta lo pla sty ko wi, któ re go pra ce sta "y si! roz po -
zna wal ny mi sym bo la mi Opo la.

! W ki nie He lios w ra mach spo tka nia z cy klu
„HAUS be su che – Spo tka nia DO Mo we. Pol ska i nie -
miec ka kul tu ra w dia lo gu or ga ni zo wa ne go przez Dom
Wspó" pra cy Pol sko -Nie miec kiej od by" si! (z udzia "em
re #y ser ki Ró #y Ro ma niec) po kaz fil mu „W imi! sy -
na – hi sto ria zza #e la znej kur ty ny”.

! Dom Wspó" pra cy Pol sko-Nie miec kiej zor ga -
ni zo wa" kon cert pt. „Wol no%* i Jed no%* – 25 lat prze -
mian de mo kra tycz nych w Pol sce i Niem czech”
w wy ko na niu uczniów Pa$ stwo wej Szko "y Mu -
zycz nej I i II stop nia im. F. Cho pi na w Opo lu oraz
m"o dych mu zy ków z Nie miec.

!W ra mach 11. Dni Li te ra tu ry Dzie ci! cej i M"o -
dzie #o wej „Czy tel nik jest rów nie wa# ny jak pi sarz”
w Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej im. Ja na Paw -
"a II w Opo lu otwar to wy sta w! Ksi& #ek Ro ku Pol skiej
Sek cji IB BY i zor ga ni zo wa no warsz ta ty Ak sa mit ny kró -
lik, czy li jak za baw ki sta j# si! praw dzi we pod kie run -
kiem ak tor ki Te atru Lal ki iAk to ra w Opo lu Agniesz -
ki Bi skup -Zy skow skiej oraz licz ne spo tka nia i za j! cia
z au to ra mi ksi& #ek dla dzie ci i m"o dzie #y.

!Ka ba ret Eli ta, czy li po pu lar na gru pa sa ty ry ków
ro dem z Wro c"a wia w sk"a dzie: Le szek Nie dziel ski, Je -
rzy Sko czy las i Sta ni s"aw Szelc go %ci" w czy tel ni opol -
skiej Wo je wódz kiej Bi blio te ki Pu blicz nej na spo tka niu
po "& czo nym z pro mo cj& ksi&# ki „Ka ba ret. Spo tka nia
au tor skie”.
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Pra sz ka wspo mi na "a Ste fa na Kor bo$ skie go

W 25. rocz ni c! "mier ci Ste fa na Kor bo# skie go (1901–
1989) w Pra sz ce od by $a si! uro czy sta se sja Ra dy Miej -
skiej po "wi! co na wy bit nej po sta ci Pol skie go Pa# stwa Pod -
ziem ne go i ru chu lu do we go. Ostat ni de le gat Rz% du na Kraj
uro dzi$ si! w$a "nie w tym mie "cie. W"ród go "ci ho no -
ro wych obec ni by li wi ce mar sza$ ko wie Sej mu i Se na tu
RP, par la men ta rzy "ci, przed sta wi cie le w$adz sa mo rz% do -
wych, dy rek to rzy szkó$ oraz in sty tu cji kul tu ry. W pierw -
szej cz! "ci se sji miej sco wi spo $ecz ni cy otrzy ma li „Pra -
sz kow skie Ko zio$ ki” na gro dy i wy ró& nie nia Bur mi strza
Pra sz ki, po czym w sa li wi do wi sko wej Miej skie go Do -
mu Kul tu ry (daw na sy na go ga), wy s$u cha no ar chi wal nych
na gra# au dy cji Ra dia Wol na Eu ro pa z udzia $em Ste fa -
na Kor bo# skie go, zre ali zo wa nych w 1984 r. przez re dak -
to ra Alek san dra 'wiey kow skie go (se na tor RP), któ ry by$
obec ny w"ród za pro szo nych go "ci. Na st!p nie g$os za bra li
hi sto ry cy. Dr To masz G$o wia czek (IPN Wro c$aw) mó -
wi$ o fe no me nie Pol skie go Pa# stwa Pod ziem ne go, dr Piotr
Sta nek (CMJW w Opo lu -(am bi no wi cach) przy po mnia$
kon spi ra cyj n% dzia $al no") Ste fa na Kor bo# skie go, na to -
miast dr Ma$ go rza ta Pta si# ska -Wój cik (Uni wer sy tet
War szaw ski) przed sta wi $a je go po sta) ja ko &o$ nie rza, po -
li ty ka, m! &a sta nu, za" przed sta wi ciel go spo da rzy dr Zbi -
gniew Szczer bik (Mu zeum w Pra sz ce) na szki co wa$ po -
sta) Zo fii Kor bo# skiej – Ho no ro wej Oby wa tel ki Mia sta
Pra sz ka. Po wy s$u cha niu re fe ra tów uczest ni cy uro czy -
sto "ci uda li si! na uli c! Se na tor sk%, gdzie w asy "cie har -
ce rzy z$o &o no kwia ty pod ta bli c% upa mi!t nia j% c% Ste fa -
na Kor bo# skie go. Ofi cjal ne ob cho dy rocz ni co we
za ko# czy$ si! otwar ciem wy sta wy „Ste fan Kor bo# -
ski 1901–1989” w miej skim mu zeum, gdzie go "cie ho -
no ro wi otrzy ma li od dy rek tor Ire ny Szcze pa# skiej 
oko licz no "cio we me da le z wi ze run kiem Ste fa na Kor bo# -
skie go. 

Dzie$ ochro ny za byt ków

W Na ro do wym Cen trum Pio sen ki w Opo lu od by -
$o si! uro czy ste spo tka nie z oka zji Mi! dzy na ro do we -
go Dnia Ochro ny Za byt ków z udzia $em wo je wo dy opol -
skie go Ry szar da Wil czy# skie go i wo je wódz kie go
kon ser wa to ra za byt ków Iwo ny So lisz. Mi $o "ni cy za -
byt ków, przed sta wi cie le sa mo rz% dów, or ga ni za cji po -
za rz% do wych oraz in sty tu cji kul tu ry dzia $a j% cych
na rzecz ochro ny za byt ków i dzie dzic twa kul tu ro we -
go wy s$u cha li wy k$a dów po "wi! co nych po li chro -
miom go tyc kim ko "cio $a "w. Ja ku ba w Ma $u jo wi cach
oraz wy ni kom ba da# ar che olo gicz no -ar chi tek to nicz nych
zam ku pia stow skie go na opol skim Ostrów ku, za pre zen -
to wa no rów nie& do bre prak ty ki w dzie dzi nie prac kon -
ser wa tor skich na 'l% sku Opol skim przed sta wio ne

w oko licz no "cio wym wy daw nic twie. Do naj wa& niej -
szych osi% gni!) za li czo no kom plek so wy re mont Wie -
&y Pia stow skiej, któ ra zo sta $a lau re atem te go rocz ne go
kon kur su „Za by tek za dba ny” Mi ni ster stwa Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go w ka te go rii naj lep sza
ada pta cja za byt ku. Pod czas spo tka nia uho no ro wa no
oso by za an ga &o wa ne w ochro n! dóbr kul tu ry. Srebr -
n% od zna k! „Za opie k! nad za byt ka mi” otrzy ma li: bur -
mistrz Prud ni ka Fran ci szek Fej dych, za kon se kwent -
ne dzia $a nia na rzecz ochro ny za byt ków, re wi ta li za cj!
i re mon ty "ród miej skiej ar chi tek tu ry oraz An na Dürr,
pro wa dz% ca nad zór nad pra ca mi kon ser wa tor ski mi ko -
"cio $ów w Ro& no wie, Bi sku pi cach, Wierz bi cy Gór nej,
Brze zin kach i Klucz bor ku. Wy ró& nio no tak &e Ew! Przy -
byl sk%, Krzysz to fa Fa bia now skie go, Ra do s$a wa Mi%& -
ka – pra cow ni ków opol skie go Urz! du Wo je wódz kie -
go, szcze gól nie za an ga &o wa nych w re no wa cj! Wie &y
Pia stow skiej. Po cz! "ci ofi cjal nej uczest ni cy ob cho dów
zwie dzi li Wie &! Pia stow sk% – naj now sz% atrak cj! tu -
ry stycz n% Opo la, wzbo ga co n% po re mon cie o no we wy -
po sa &e nie i oko licz no "cio we wy sta wy.

Otwar ta Eu ro pa – dia log kul tur po nad gra ni ca mi

Uni wer sy tet Opol ski zor ga ni zo wa$ mi! dzy na ro do -
w% kon fe ren cj! „Otwar ta Eu ro pa – dia log kul tur po nad
gra ni ca mi”, któ ra zwie# czy $a pro jekt ba daw czy pod tym
sa mym ty tu $em. W je go re ali za cj! za an ga &o wa ni by li
eks per ci Cen trum Part ner stwa Wschod nie go opol -
skiej uczel ni, w"ród któ rych zna le* li si! m.in. hi sto ry -
cy, po li to lo dzy, kul tu ro znaw cy, so cjo lo go wie i j! zy ko -
znaw cy. Otwie ra j%c kon fe ren cj!, rek tor Uni wer sy te tu
Opol skie go prof. Sta ni s$aw S. Ni cie ja po wie dzia$
do ze bra nych: Wszyst kim wy da wa !o si$, %e Eu ro pa ju%
si$ usta bi li zo wa !a, kon ty nent by! sen ny, spo koj ny, roz -
wi ja! si$ do sko na le. Oka zu je si$ jed nak, %e nic nie jest
sta !e. Ta kon fe ren cja do ty ka sed na spra wy – otwar tej
Eu ro py i dia lo gu kul tur – my ja ko lu dzie kul tu ry, na -
uki po win ni 'my te mu s!u %y#. Go "ciem spe cjal nym kon -
fe ren cji by$ am ba sa dor Ukra iny w Pol sce Mar ki jan Mal -
skyj, któ ry pod kre "li$, &e Ukra i# cy s% dum ni z d% &e nia
ich na ro du do „Eu ro py in nych wa run ków, sto sun ków
i kon tak tów”. – Je ste 'my chy ba dzi siaj je dy nym kra -
jem na kon ty nen cie eu ro pej skim, któ ry %y ciem swo ich
oby wa te li, g!ów nie m!o dzie %y, za p!a ci! za idee i aspi -
ra cje eu ro pej skie – mó wi$ am ba sa dor. Zwró ci$ tak &e
uwa g! na du &e wspar cie ze stro ny Pol ski, przy po mi -
na j%c, &e obec nie na pol skich uczel niach stu diu je bli -
sko 10 ty si! cy m$o dych Ukra i# ców i re ali zo wa nych jest
wie le dwu stron nych pro jek tów w dzie dzi nie wy mia ny
stu denc kiej, pro jek tów ba daw czych, czy te& wspól nych
opra co wa# na uko wych. Wszyst kim Po la kom wspie ra -
j% cym spo $e cze# stwo Ukra iny dzi! ko wa$ s$o wa mi: Nie
ma my ta kie go dru gie go s" sia da jak Pol ska, gdzie wi$ -
zi ludz kie i wspó! pra ca by !a by tak sil ne. Ca !y czas od -
czu wa my, %e ma my przy so bie przy ja cie la i czu je my
wspar cie. W kon fe ren cji oprócz pol skich uczest ni ków
wzi! li udzia$ rów nie& pre le gen ci z Czech, S$o wa cji, W! -
gier oraz Ukra iny. Or ga ni za to rzy przy go to wa li licz ne
pa ne le dys ku syj ne, po ru sza j% ce naj bar dziej ak tu al ne
aspek ty: dia lo gu mi! dzy kul tu ro we go, wy zwa# no wo -
cze snej dy plo ma cji, zja wisk kul tu ro wych. Swo j% obec -
no") na kon fe ren cji za zna czy$ rów nie& Re gio nal ny
O"ro dek De ba ty Mi! dzy na ro do wej w Opo lu w po sta -
ci sto iska pro mu j% ce go te ma ty k! eu ro pej sk% w kon tek -
"cie zbli &a j% cych si! wy bo rów do Par la men tu Eu ro pej -
skie go.
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W Kom pa sie Sztu ki 2013
Pod egi d! Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie -

dzic twa Na ro do we go od 2007 ro ku po -
wsta je Kom pas Sztu ki czy li ran king pol -
skich ar ty stów wspó" cze snych. Naj now szy
zo sta" opu bli ko wa ny 17 kwiet nia na "a -
mach dzien ni ka „Rzecz po spo li ta”. 

Kom pas Sztu ki obej mu je twór ców za -
rów no #y j! cych, jak i zmar "ych, upra wia -
j! cych ró# ne dys cy pli ny sztu ki, któ rych ak -
tyw no$% twór cza przy pa da na okres
po 1945 ro ku. Sta no wi on je dy ny w swo -
im ro dza ju prze wod nik po pol skim ryn ku
sztu ki, u#y tecz ny za rów no dla ko lek cjo ne -
rów, jak i in we sto rów. Li sta jest uk"a da -
na przez pro fe sjo na li stów, przed sta wi -
cie li czo "o wych pol skich ga le rii sztu ki
wspó" cze snej, ko mer cyj nych oraz pu blicz -
nych, spe cja li zu j! cych si& w pro mo cji
sztu ki. W tym ro ku w ty po wa niu wzi& "o
udzia" 76 naj lep szych ga le rii w kra ju. Z te -
re nu 'l! ska s! to: Biel ska BWA, BWA
w Ka to wi cach, Ga le ria Czas (B& dzin),
GSW Es ta (Gli wi ce) i GSW Par nas (Ka -
to wi ce).

Ran king 2013 otwie ra j! Ali na Sza -
pocz ni kow, Mi ro s"aw Ba" ka i Ta de usz
Kan tor. To czo "ów ka naj le piej „sprze da -
j! cych” si& obec nie ar ty stów w $wie cie. 

Po dob nie jak w la tach ubie g"ych przed -
sta wi cie le ga le rii zg"a sza li po 10 na -
zwisk, kie ru j!c si& osi! gni& cia mi ar ty stów,
udzia "em w wy sta wach, pu bli ka cja mi.
W te go rocz nej punk ta cji po ja wi "o si& 288
na zwisk, o 20 wi& cej ni# w ro ku ubie g"ym. 

Czy w ran kin gu 2013 od na le(% mo# -
na na zwi ska ar ty stów wy wo dz! cych si&
b!d( zwi! za nych ze 'l! skiem? Mo #e nie
jest ich tak wie le, jak by $my so bie te go #y -
czy li, ale s!. Naj wy #ej, bo na 21 miej scu,
tu# za wspo mnia ny mi ju# ar ty sta mi, a tak -
#e No wo siel skim, Aba ka no wicz, Opa" k!,
Ha sio rem (nie spo dzie wa ny wzrost za in te -
re so wa nia sztu k! te go ar ty sty w $wie cie),
Strze mi) skim, Sa sna lem, Al tha me rem
i Dwur ni kiem jest Sta ni s"aw Grzyb. Miej -
sce 57 zaj mu je An drzej Szew czyk, kil ka
miejsc da lej (65) jest Je rzy Du da Gracz.
Jest te# kil ku twór ców w dru giej set ce.
Na 130 miej scu S"a wo mir Brzo ska, Bro -
ni s"aw Krzysz tof to miej sce 133, a tu#
za nim Ma rek Ku$. Cie szy obec no$% Ry -
szar da Grzy ba (148), a zw"asz cza wy bit -
ne go ar ty sty fo to gra fi ka Je rze go Lew czy) -
skie go (157). S! tak #e Wal de mar 'wie rzy
(207) i Ja nusz Kar bow ni czek (217). 

Kom pas Sztu ki zmie nia si& wraz ze
zmia n! za in te re so wa) ko lek cjo ne rów,
i – co pod kre $la j! znaw cy te ma tu – wraz
ze $wia do mo $ci! bu do wa nia pry wat nych
ko lek cji. St!d awans wie lu na zwisk m"o -
dych twór ców. Ko lek cje dzie" sztu ki s!
trak to wa ne g"ów nie ja ko lo ka ty ka pi ta "u,
dla te go rok rocz ne two rze nie Kom pa su
Sztu ki jest istot nym przed si& wzi& ciem ko -
rzyst nym dla oby dwu stron – in we sto ra
i twór cy. 

Ale na su wa si& re flek sja i py ta nie o na -
byw ców po je dyn czych dzie". Jak „sprze -
da je” si& dzi$ sztu k&, wie dz! naj le piej w"a -
$ci cie le ga le rii. A czy na 'l! sku w ogó le
ist nie je ry nek sztu ki wspó" cze snej? Czy wy -
spe cja li zo wa ne in sty tu cje two rz! w"a sne
ko lek cje? Co wo li my mie% na $cia nach
w pry wat nych do mach i miesz ka niach,
a co wie sza j! w swo ich ga bi ne tach za rz! -
dza j! cy du #y mi fir ma mi? Czy ma my po -
trze b& po sia da nia dzie "a sztu ki – na wet ju#
po mi ja j!c kwe sti& lo ka ty ka pi ta "u. 

WIE S!A WA KO NO PEL SKA
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! W Mu zeum Ar chi die ce zjal nym zo sta !a
otwar ta wy sta wa prac rze" biar skich Jac ka Ki -
ci# skie go za ty tu !o wa na „Mi$ dzy Ca !u nem Tu ry# -
skim a Chu s t% z Ma no pel lo”.

!W Ga le rii foy er Te atry &l% skie go go 'ci !a wy -
sta wa ma lar stwa i pa ste li „Mój sen o nie 'mier -
tel no 'ci” Ka ta rzy ny Ka ni – ab sol went ki Wy dzia -
!u Ma lar stwa ASP w Ka to wi cach. 

! Na kon cert z oka zji ka no ni za cji pa pie (a Ja -
na Paw !a II w wy ko na niu ze spo !u Can tu Flo ri -
dus pod dy rek cj% Szy mo na By wal ca za pra sza !a
do Ba zy li ki o.o. Fran cisz ka nów w Ka to wi cach -
-Pa new ni kach In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech -
nia nia Mu zy ki „Si le sia”. 

! W Mu zeum Miej skim w Sie mia no wi cach
&l% skich od by wa !a si$ wy sta wa pt. „Ob li cza
Ho lo cau stu. An na Frank – opo wie') wspó! cze sna”

przy go to wa na ze zbio rów Mu zeum An ny Frank
w Am ster da mie.

! W kon cer cie „El( bie ta Ste fa# ska przed sta -
wia”, któ ry od by! si$ w Stu dio Kon cer to wym Pol -
skie go Ra dia Ka to wi ce wy st% pi li: Ma ri ko Ka to
(kla we syn), An na &li wa (skrzyp ce ba ro ko we) i To -
masz Po ta czek (flet ba ro ko wy). 

! Ga lo wy spek takl ope ry G. Ros si nie go „Cy -
ru lik se wil ski” z oka zji ju bi le uszu 35. le cia pra -
cy ar ty stycz nej Ta de usza Le 'ni cza ka od by! si$ 6
kwiet nia.

! W Bi blio te ce &l% skiej otwar to ga bi net
twór cy przy gód Tom ka Wil mow skie go – Al fre -
da Szklar skie go. 

! 24 kwiet nia br. z oka zji 100. rocz ni cy uro -
dzin Ja na Kar skie go – le gen dar ne go emi sa riu sza
i ku rie ra Pol skie go Pa# stwa Pod ziem ne go, dy plo -

Pod pa tro na tem „'l! ska”

I woj na 'wia to wa i czyn Le gio nów

8 ma ja 2014 Mu zeum Gór no "l# skie w By to miu
otwar $o wy sta w% hi sto rycz n# pt. „I woj na "wia to -
wa i czyn Le gio nów”. Na wy sta wie przed sta wio -
na zo sta $a sym bo li ka wal cz# cych stron, od zna cze -
nia i in ne zna ki usta no wio ne i nada wa ne przez
pa& stwa 'o$ nie rzom i oso bom cy wil nym. Po ka zy -
wa ne s# rów nie' ró' ne go ro dza ju do ku men ty woj -
sko we, wy daw nic twa i zdj% cia do ty cz# ce I woj ny
"wia to wej, a tak 'e – nie ste ty bar dzo nie licz ne – pa -
mi#t ki z po bo jo wisk.

Jed n# z naj cie kaw szych grup eks po na tów pre zen -
to wa nych na wy sta wie b% d# pa mi#t ki le gio no we
oraz te wy da wa ne przez Na czel ny Ko mi tet Na ro -
do wy – sym bo li zu j# one czyn Le gio nów Pol -
skich. Wa' nym ele men tem wy sta wy b% d# od zna -
ki: taj nej Szko $y Ofi cer skiej Zwi#z ku Wal ki
Czyn nej, zwa nej „Pa ra so lem” oraz 1 Kom pa nii Ka -
dro wej. Po nad to za pre zen tu je my ze staw bro ni pal -
nej sto so wa nej w okre sie I woj ny "wia to wej. 

Eks po zy cja zor ga ni zo wa na zo sta nie w opar ciu
o zbio ry w$a sne oraz udo st%p nio ne przez Mu -
zeum Miej skie Wro c$a wia Od dzia$ Ar se na$, Mu -
zeum Woj ska Pol skie go z War sza wy oraz oso by pry -
wat ne. Ku ra to rem wy sta wy jest dr Woj ciech Mo". 

Pod pa tro na tem „'l! ska”

16. Mi$ dzy na ro do wy Fe sti wal 
TE ATRO MA NIA

W dniach 23 – 30 ma ja 2014 od by wa( si% b% -
dzie w By to miu szes na sta edy cja Mi% dzy na ro do -
we go Fe sti wa lu TE ATRO MA NIA. Pod czas 15 edy -
cji po ka za no 151 spek ta kli, w tym 31 pol skich

pre mier. Go "ci li u nas ar ty "ci z Ro sji, Czech, Nor -
we gii, Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii, Bra zy lii, Ir lan -
dii, Izra ela, Ko rei P$d., USA, Ira nu, Ka na dy,
Hong kon gu, Hisz pa nii, Ukra iny, Por tu ga lii i oczy -
wi "cie z Pol ski.

Od 2009 do 2013 ro ku Te atro ma ni% od wie dzi -
$o oko $o 20 tys. wi dzów.

TE ATRO MA NIA to wy da rze nie te atral ne
o w pe$ ni mi% dzy na ro do wym pro gra mie, któ ry prze -
kra cza gra ni ce kra jów, kul tur i po zwa la wi dzom
aglo me ra cji "l# skiej na kon takt z naj cie kaw szy mi
zja wi ska mi "wia to we go te atru. Za pre zen to wa ne zo -
sta nie bo ga te spek trum zda rze&, nie za brak nie no -
wa tor skich zja wisk i tren dów wspó$ cze sne go "wia -
to we go i pol skie go te atru. B% dzie mo' na zo ba czy(
wy bit ne in dy wi du al no "ci "wia ta te atru, ale tak 'e
m$o dych twór ców, któ rzy od nie daw na prze cie ra -
j# w$a sne te atral ne szla ki, co po zwo li na swo ist# kon -
fron ta cj% ró' nych me tod pra cy i stra te gii twór czych.
Or ga ni za to rem TE ATRO MA NII jest By tom skie
Cen trum Kul tu ry. 

Pod pa tro na tem „'l! ska”

Twór czo') Fran cisz ka Wy le (u cha 

Fan ta stycz ne i re al ne okr% ty, dziw ne drze wa, osa -
czo na przez cz$o wie ka na tu ra, ta jem ni cze wn% trza,
po wta rza j# ce si% mo ty wy okien i drzwi – to tyl ko
nie któ re z te ma tów po ja wia j# cych si% w gra fi ce i ma -
lar stwie Fran cisz ka Wy le 'u cha, ar ty sty zna ne go ty -
sza nom przede wszyst kim z re ali za cji mo zai ko wych,
zdo bi# cych bu dyn ki Za k$a du Elek tro ni ki Gór ni czej,
Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej czy Ty skiej Spó$ -
dziel ni Miesz ka nio wej „Oskard”. Mu zeum Miej skie
w Ty chach przy go to wa $o wy sta w% „Fran ci szek Wy -
le 'uch. Gra fi ka i ma lar stwo”, któ ra po ka 'e ca $# ró' -
no rod no"( twór czo "ci ar ty sty.

Wy sta wa pre zen to wa na b% dzie w sie dzi bie
g$ów nej mu zeum przy pla cu Wol no "ci 1. Wer ni sa'
od b% dzie si% 16 ma ja. Zwie dza j# cym wy sta wa udo -
st%p nio na zo sta nie 17 ma ja i po trwa do wrze -
"nia 2014 ro ku. 

Fran ci szek Wy le 'uch uro dzi$ si% w 1931 ro ku
w Stru mie niu. W la tach 1951-1957 stu dio wa$
na ka to wic kim Wy dzia le Gra fi ki Aka de mii Sztuk
Pi%k nych w Kra ko wie w pra cow niach Alek san dra
Ra ka i Bo gu s$a wa Gó rec kie go. Tu' po uzy ska niu
dy plo mu, na sta $e zwi# za$ si% z Ty cha mi. Je go do -
ro bek ar ty stycz ny sta no wi gra fi ka warsz ta to wa, pla -
kat, gra fi ka pra so wa i ksi#' ko wa oraz ma lar stwo.
Rów no rz%d nym nur tem dzia $al no "ci ar ty sty by $a
wspó$ pra ca ze "ro do wi skiem ar chi tek tów, w ra mach
któ rej wy ko ny wa$ mo nu men tal ne de ko ra cje mo zai -
ko we, ma lar skie i p$a sko rze) bio ne na bu dyn kach
u'y tecz no "ci pu blicz nej. In ten syw nie wspó$ pra co -
wa$ z ty skim Mia sto pro jek tem – jest twór c# mo zaik
na bu dyn kach: Za k$a du Elek tro ni ki Gór ni czej, Ty -
skiej Spó$ dziel ni Miesz ka nio wej „Oskard”, cen tra li
Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej przy ul. Wy szy& skie -
go (wspó$ au tor Sta ni s$aw Klu ska) i wie lu in nych,
w tym rów nie' nie ist nie j# cych (m.in. mo zai ki
zdo bi# ce ele wa cje Urz% du Mia sta). De ko ra cje
o cha rak te rze mo nu men tal nym ar ty sta wy ko ny wa$
rów nie' mi% dzy in ny mi w Wi "le, Szczyr ku i Rab -
ce. Pra co wa$ te' ja ko in struk tor za j%( pla stycz nych
dla dzie ci. Jest lau re atem wie lu kon kur sów, g$ów -
nie z dzie dzi ny gra fi ki. Pre zen to wa$ swe pra ce na kil -
ku dzie si% ciu wy sta wach. 

Wy sta wie to wa rzy szy pu bli ka cja, bo ga to ilu -
stro wa na, pre zen tu j# ca do ko na nia i pra ce ar ty sty,
a tak 'e zdj% cia ar chi wal ne. Au to rem tek stu jest Pa -
tryk Oczko. Wst%p na pi sa $a dr Ma ria Li pok -Bier -
wia czo nek, dy rek tor ty skie go mu zeum. Ksi#' ka
do st%p na b% dzie w obu sie dzi bach mu zeum (plac

Pocz tów ka z re pro duk cj! ob ra zu A. Set kie wi cza,
ok. 1916, ze zbio rów Mu zeum Gór no $l! skie go w By -
to miu. 
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ma ty, pro fe so ra Uni wer sy te tu Geo r ge town, któ ry
pod czas II woj ny !wia to wej prze ka za" kra jom za chod -
nim praw d# o Ho lo cau !cie, Mi# dzy na ro do wy In sty -
tut Dia lo gu i To le ran cji w Ru dzie $l% skiej zor ga ni zo -
wa" kon fe ren cj# pt. „Dzie dzic two cz"o wie ka od wa gi
i pra wo !ci”.

! So list ka Ope ry $l% skiej w By to miu An na Wi -
!niew ska -Schop pa zo sta "a lau re at k% Te atral nej Na gro -
dy Mu zycz nej im. Ja na Kie pu ry w ka te go rii „Naj lep -
sza $pie wacz ka”. 

! W „Sa lo nie Ar ty stycz nym” Miej skie go Do mu
Kul tu ry Ko szut ka w Ka to wi cach od by "o si# spo tka -
nie au tor skie Bar ba ry Grusz ki - Zych, na któ rym by -
"y  pro mo wa ne jej ksi%& ki pol sko -li tew skie i wy bór
wier szy „Do wo dy na ist nie nie ciem ni”. 

! W Dom Kul tu ry w Ryb ni ku -Chwa "o wi -
cach  w Ga le rii Dru gie go Pla nu go !ci "a wy sta wa pt.

„Dzi ki Za chód – par ki na ro do we USA”, na to miast
w Ga le rii Fo to gra fii De Ka od by wa "a si# wy sta wa pt.
„Na wscho dzie bez zmian” – oby dwie au tor stwa
Mar ka Wa! kie la – fo to gra fi ka i dzien ni ka rza, po dró& -
ni ka pra cu j% ce go m. in. dla ma ga zy nu Na tio nal Geo -
gra phic.

! Pra wy ko na nie utwo ru gli wic kie go kom po zy -
to ra Alek san dra No wa ka Dzien nik za pe! nio ny w po -
!o wie od by "a si# w sie dzi bie Fil har mo nii Wro c"aw -
skiej w wy ko na niu Wro c"aw skiej Or kie stry
Ka me ral nej Le opol di num pod dy rek cj% Ern sta
Ko va cic’a, w ra mach fe sti wa lu Mu si ca Po lo ni ca 
No va.

! In sty tut Mi ko "ow ski za pra sza" na spo tka nie z Ta -
de uszem Ki jon k%, zwi% za ne z pre zen ta cj% je go naj now -
sze go wy bo ru wier szy  Czas, miej sca i s!o wa (wyd.
"l#sk, 2013). 

! Ope ra $l% ska w By to miu za pra sza "a na „Wie czo -
ry z mu zy k% Puc ci nie go”.

! Pa ra fia Ewan ge lic ko -Au gs bur ska za pra sza -
"a 12 kwiet nia na kon cert pie !ni pa syj nych w wy ko -
na niu Chó ru Ka me ral ne go z Ka li nin gra du, de dy ko -
wa ny ks. bp. Ta de uszo wi Szur ma no wi.

! Spo tka nie pro mu j% ce ksi%& k# Wy wóz ka. De por -
ta cja miesz ka$ ców Gór ne go "l# ska do obo zów pra cy
przy mu so wej w Zwi#z ku So wiec kim w 1945 ro ku. Fak -
to gra fia – kon tek sty – pa mi%& od by "o si# w Mu zeum
w Gli wi cach. 

! Mu zeum Gór no !l% skie  w By to miu by "o 
or ga ni za to rem spo tka nia pod ty tu "em „Roz kwit nij
na wio sn#”, a w pro gra mie  zna laz" si# wy k"ad 
Iwo ny Mohl Ko bie ta iko n# kul tu ry – ide a! ko -
bie ce go pi%k na od pre hi sto rii po cza sy wspó! -
cze sne”.

Wol no !ci 1, ul. Ka to wic ka 9). Wy daw nic twa
Mu zeum Miej skie go w Ty chach mo" na tak "e na -
by# za po !red nic twem In ter ne tu (szcze gó $y
na www.mu zeum.ty chy.pl).

Dziew czy na z jab" kiem dla Pio tra Be cza "y

W Wiel k% So bo t& w Ope rze Wro c$aw skiej wy -
st% pi$ ze zna ko mi tym re ci ta lem Piotr Be cza $a – te -
nor o mi& dzy na ro do wej s$a wie i naj lep szy obec nie
so li sta Me tro po li tan Ope ra. Na kon cert z$o "y $y si&
arie ope ro we i ope ret ko we, któ re wy ko na$ z to wa -
rzy sze niem or kie stry Ope ry Wro c$aw skiej pod ba -
tu t% 'u ka sza Bo ro wi cza. En tu zja stycz nie przy j& te -
go ar ty st& cze ka $a te go wie czo ru nie spo dzian ka
przy go to wa na przez cz$on ków To wa rzy stwa Przy -
ja ció$ (l% ska w War sza wie. Wro c$aw ski kon cert by$
zna ko mi t% oka zja do wr& cze nia Pio tro wi Be cza le
przy zna wa nej od 20 lat przez To wa rzy stwo sta tu -
et ki (dziew czy ny z jab$ kiem, ja ko sym bo lem da wa -
nia). Lau da cj& wy g$o si$ (l% zak, ale i wro c$a wia nin
pro fe sor Jan Mio dek. Przy wo $a$ s$o wa Václa va Ha -
vla o ma $ych oj czy znach, do któ rych cz$o wiek chce
za wsze wra ca# (dla Pio tra Be cza $y ma $% oj czy zn%
jest je go ro dzin na miej sco wo!# Cze cho wi ce -Dzie -
dzi ce). Sta tu et k& wr& czy li cz$on ko wie Ze spo $u
Pie !ni i Ta) ca „(l%sk” im. Sta ni s$a wa Ha dy ny.

Jak Vil lqist i Za czkow ski

W po nie dzia$ ko wy wie czór, 7 kwiet nia 2014 ro -
ku, na sce nie Cho rzow skie go Cen trum Kul tu ry od -
by $o si& po dwój ne spo tka nie au tor skie, zor ga ni zo -
wa ne z oka zji pre mie ry ksi% "ek: Szko !a z!u dze"
Pio tra Za czkow skie go oraz Od dy chaj ze mn# In g -
ma ra Vil lqi sta. Obok obu au to rów na czer wo nych
ka na pach za sie dli pro fe so ro wie zwy czaj ni Uni wer -
sy te tu (l% skie go: Ma rian Ki siel, Alek san der Na wa -
rec ki oraz Ma rek S. Szcze pa) ski. Ca $o!# z wdzi& -

kiem po pro wa dzi $a Ewa Nie wia dom ska z Ra dia Ka -
to wi ce, a frag men ty dzien ni ka oraz jed no ak tó wek
po mi strzow sku przed sta wi li Han na Bo ra ty) ska
z Te atru No we go w Za brzu oraz Ar tur (wi&s z Te -
atru (l% skie go w Ka to wi cach.

Obie pu bli ka cje uka za $y si& na k$a dem gda) skie -
go wy daw nic twa s$o wo/ob raz te ry to ria. Szko !a
z!u dze" to ro dzaj oso bi ste go dzien ni ka oraz rap tu -
la rza, zbie ra j% ce go my !li i for my roz ma ite (od ty -
po wych za pi sków dia riu szo wych, po przez re cen -
zje, po wier sze), gro ma dzo ne na prze strze ni
lat 1975-2012. Od dy chaj ze mn# to zbiór czte rech
jed no ak tó wek: Ech na ton i Eris, Od dy chaj ze mn#,
Kom po zy cja w s!o" cu oraz Kom po zy cja w b!$ ki cie.
Nie pierw szy raz ofi cy na z pó$ noc ne go kra) ca Pol -
ski wy da $a twór czo!# pi sa rzy zwi% za nych z Cho -
rzo wem czy te" sze rzej: Gór nym (l% skiem. Szlak
obu au to rom prze tar$ nie ja ko La jer man Alek san dra
Na wa rec kie go, któ ry w 2010 ro ku zdo by$ (l% ski
Waw rzyn Li te rac ki, na gro d& przy zna wa n% przez
czy tel ni ków Bi blio te ki (l% skiej w Ka to wi cach.

Za pro sze ni do dys ku sji pro fe so ro wie pod kre !li -
li, "e za rów no Za czkow ski, jak i Vil lqist spe cja li zu -
j% si& w krót kiej for mie, któ ra w przy pad ku pierw -
sze go jest pró b% uchwy ce nia ulot no !ci chwil, wra "e),
prze "y# zwi% za nych z ja kim! wy cin kiem rze czy wi -
sto !ci; w przy pad ku dru gie go jest d% "e niem do kon -
den sa cji roz ma itych emo cji w !ci !le ogra ni czo nej cza -
so prze strze ni. Za pro po no wa na przez ak to rów
in ter pre ta cja wpi sa $a si& w dy na mi k& obu tek stów,
do da j%c do nich w$a sn% war to!# ar ty stycz n%. (KB)

„Do tknij te atru” w Ate neum

Z oka zji Mi& dzy na ro do we go Dnia Te atru w ca -
$ym kra ju re ali zo wa ny by$ – ju" po raz pi% ty – ogól -
no pol ski pro jekt edu ka cyj ny pn. „Do tknij te atru”.
Je go ide% s% twór cze spo tka nia ar ty stów te atru i wi -
dzów, któ rzy na co dzie) ma j% nie wiel kie szan se po -
zna nia tej dzie dzi ny sztu ki od tzw. „kuch ni”. Dzi& -
ki pro gra mo wi wspie ra ne mu przez sto $ecz ny
In sty tut Te atral ny, po przez naj ró" niej sze dzia $a nia
ar ty stycz ne, pu blicz no!# ma mo" li wo!# wzi& cia
udzia $u we wspól nym two rze niu. 

W(l% skim Te atrze Lal ki iAk to ra Ate neum w ra -
mach „Do tknij te atru” (w tym ro ku ak cja od by wa
si& pod ha s$em „Widz jest naj wa" niej szy”) za pla -
no wa ne zo sta $y dwa wy da rze nia, dla do ro s$ych i dla
dzie ci, pod czas któ rych mo" na by $o uczest ni czy#
w pro ce sie twór czym. Pierw sze z nich od by $o si&
29 mar ca 2014 – „Czy ta nie te atru” – dla do ro s$ych:
Mag da le na Sa mo zwa niec „Na ustach grze chu”, dru -
gie „Czy ta nie te atru” – dla dzie ci: Jan Brze chwa
„Wier sze” od by $o si& 1 kwiet nia 2014. 

Fo to gra fie Ha li ny Ho las -Idzia ko wej

7 lu te go 2014 r. ode sz$a na wiecz ny spo czy nek,
se nior ka !l% skie go !ro do wi ska fo to gra ficz ne go,
praw dzi wa da ma pol skiej fo to gra fii – Ha li na Ho -

las -Idzia ko wa. Jej pa mi& ci po !wi& co na by $a wy sta -
w& prac jej au tor stwa, któ r% zor ga ni zo wa$ Okr&g (l% -
ski Zwi%z ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków we
wspó$ pra cy z Mu zeum (l% skim w Ka to wi cach.

„Ca $e "y cie "y $am fo to gra fi%” – to stwier dze nie
Ha li ny Ho las -Idzia ko wej naj pe$ niej od da je jej sto -
su nek do fo to gra ficz nej ma te rii. Fo to gra fia by $a jej
za wo dem, ale i pa sj%, któ rej od da wa $a si& przez ko -
lej ne de ka dy swe go d$u gie go, 98-let nie go "y cia.

Na wy sta wie po ka za no pra ce z ró" nych lat
i nur tów fo to gra fii, któ r% upra wia $a. Do ku men tal -
ne fo to gra fie in du strial ne go (l% ska, pej za "e na tu ral -
ne i prze my s$o we, por tre ty oraz fo to gra fie miejsc i sy -
tu acji o in tym nym, oso bi stym prze s$a niu. Ku ra to rem
wy sta wy by $a Da nu ta Ko wa lik -Du ra.

Kwia ty pol skie Agniesz ki 'ap ki 
w ga le rii „Ate neum”

(l% ski Te atr Lal ki i Ak to ra Ate neum przy go to -
wa$ wy sta w& ma lar stwa Agniesz ki 'ap ki, za ty tu -
$o wa n% Kwia ty pol skie.

Agniesz ka 'ap ka jest ab sol went k% Aka de mii
Sztuk Pi&k nych w Ka to wi cach; dy plom z ma lar stwa
obro ni $a w 2008 r. w pra cow ni prof. Zbi gnie wa Blu -
ka cza. Swo je pra ce pre zen to wa $a na wie lu wy sta -
wach zbio ro wych w kra ju i za gra ni c%, m.in. 
pod czas „Dni Li twy na Gór nym (l% sku” zor ga ni -
zo wa nych przez Fil har mo ni& (l% sk%, dwu krot nie
w Mu zeum Sztu ki No wo cze snej pod czas Trien na -
le Pla ka tu w Ja po nii, dwu krot nie w Mu zeum
w Sta lo wej Wo li na wy sta wie za ty tu $o wa nej „Au -
to por tret”, na Bien na le Pla ka tu Pol skie go w ka to -
wic kim BWA, pod czas 19. Ogól no pol skie go Prze -
gl% du Ma lar stwa M$o dych w Le gni cy „Pro mo cje
2009” oraz w Zam ku Sie lec kim w So snow cu. Mia -
$a rów nie" wy sta wy in dy wi du al ne, m.in. w ka to wic -
kim SARP -ie, w ty skiej Ga le rii Stre fart czy w „Sku -
pie Kul tu ry”. Naj wa" niej sze osi% gni& cia to I na gro da
w kon kur sie „Do li na Kre atyw na” zor ga ni zo wa nym
przez TVP War sza wa w 2008 r. oraz wy ró" nie nie
w 19. Ogól no pol skim Prze gl% dzie Ma lar stwa M$o -
dych w rok pó* niej. 

Dru g% pa sj% Agniesz ki 'ap ki jest !piew. Po ru -
sza si& w po nad trój ok ta wo wej ska li wo kal nej
o rzad kiej i cha rak te ry stycz nej bar wie. Tech ni k&
!pie wu kszta$ ci pod okiem !pie wacz ki kla sycz nej
Mar ty ny Ka lus z Ze spo $u (pie wa ków Mia sta Ka -
to wi ce „Ca me ra ta Si le sia”. Uczest ni czy $a w wie -
lu pre sti "o wych im pre zach mu zycz nych (m.in.: Ra -
wa Blu es Fe sti val w Ka to wi cach, Bo he ma Jazz
Fe sti val w Olsz ty nie, Dwa Brze gi w Ka zi mie rzu
Dol nym), wy st% pi $a na Mi& dzy na ro do wym Se mi -
na rium Eu ro pej skich Te le wi zji Pu blicz nych EBU
w We ne cji oraz na Ce re mo nii Otwar cia Mi& dzy na -
ro do wej Kon fe ren cji Te le wi zji Pu blicz nych IN PUT
w War sza wie. Kon cer tu je rów nie" w Niem czech
i Cze chach. Ma w swo im do rob ku kil ka bar dzo do -
brze przy j& tych przez kry ty k& p$yt.
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„Drze wo III”, li no ryt, 1964 r., w!. ar ty sty

Jó zef Mu sio! – pre zes To wa rzy stwa Przy ja ció!
%l# ska w War sza wie, pro fe sor Jan Mio dek i Piotr
Be cza !a pod czas przy zna nia na gro dy To wa rzy -
stwa Przy ja ció! %l# ska.
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! 4 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Sosnowcu odby!o si" kolejne spotkanie z cyklu
„Znane i niezapomniane”, tym razem by!o ono
po#wi"cone Irenie Kwiatkowskiej i Hance Bielickiej. 

!W Galerii Sztuki „Bez Podzia!u” w Pa!acu
Kultury Zag!"bia w D$browie Górniczej 8
kwietnia odby! si" wernisa% „Jubileuszowe
inspiracje” autorstwa malarzy amatorów,
cz!onków Stowarzyszenia Twórców Kultury
Zag!"bia D$browskiego, które w 2014 roku
obchodzi 30-lecie swej dzia!alno#ci. 

! 25 kwietnia w Muzeum w Sosnowcu
bohaterk$ „Wieczoru z poezj$” by!a Jolanta
Wychowaniec. 

! Do 15 czerwca dzie!a twórców Grupy
Janowskiej mo%na podziwia& w Muzeum
Miejskim „Sztygarce” w D$browie Górniczej. 

! 25 kwietnia w Sosnowieckim Centrum
Kultury-Zamek Sielecki odby! si" koncert
polskiej grupy muzycznej graj$cej muzyk"
etno-jazzow$ Ch!opcy kontra Basia. W
repertuarze znalaz!y si" autorskie teksty
wokalistki Barbary Derlak.

Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu „Siedem
grzechów g!ównych” przyzna!o wyró%nienie
Micha!owi Bia!asowi z Pracowni Rysunku i
Malarstwa O#rodka Kultury w B"dzinie za
prac" zatytu!owan$ „Chciwo#&”. 

Ma szy ny la ta j$ ce 

Z cy klu „Ob ra zy Mi strzów” tym ra zem
w O!rod ku Kul tu ry w B" dzi nie go !ci #a wy sta -
wa pre zen tu j$ ca pra ce !l$ skie go ar ty sty ma -
la rza Ar tu ra Kol by. Ty tu# eks po zy cji „Lot ne
chwi le” naj le piej od da je te ma ty k" dzie# m#o -
de go twór cy. Mo je „lot ne ob ra zy” to po szu -
ki wa nie spo so bu na prze ka za nie nie da j! cych
si" do ko# ca spre cy zo wa$ trans cen dent nych
do zna# zwi! za nych z la ta niem – mó wi o swo -
jej twór czo !ci ar ty sta. Jest ab sol wen tem In sty -
tu tu Sztu ki Uni wer sy te tu %l$ skie go w Cie szy -
nie, gdzie w 1992 ro ku uzy ska# dy plom
z ma lar stwa. Ogrom ny wp#yw na twór czo!& ar -
ty sty mia# Je rzy Wro' ski, wspó# twór ca Gru -
py No wo huc kiej a na st"p nie cz#o nek Gru py
Kra kow skiej, au tor uni kal ne go cy klu ob ra zów -
-fo to gra mów, na zwa nych kop cio gra ma mi.
Ar tur Kol ba ju( ja ko dziec ko, dzi" ki oj cu, któ -
ry by# in struk to rem la ta nia po zna# nie po wta -
rzal ny urok po strze ga nia rze czy wi sto !ci z wy -
so ko !ci uno sz$ cej si" w chmu rach ma szy ny.
Owa fa scy na cja spra wi #a, (e… za chwyt
nad pi"k nem, har mo nia, spo kój, mi %o&$, do tyk
anio %a czy wr"cz, na ma cal n! obec no&$ Stwór -
cy – wszyst ko to od czu$ mo' na tam wy so ko
w chmu rach. Ka' dy ogl! da j!c mo je ob ra zy,
mo 'e spró bo wa$ unie&$ si" wy 'ej – po nad co -
dzien ne ci! 'e nie, któ re &ci! ga nas w dó%.
Ka' dy szu ka jed nak swo ich skrzy de% – za po -
wia da Ar tur Kol ba. 

Ob ra zy „ig!$ ma lo wa ne”

W kwiet niu sa le pa #a cu Mie ro szew skich, sie -
dzi b" Mu zeum Za g#" bia w B" dzi nie roz !wie -
tli #y ba jecz nie ko lo ro we ob ra zy „ig#$ ma lo wa -
ne” so sno wi czan ki Ha li ny Kwiat kow skiej.
Ar tyst ka na le (y do Sto wa rzy sze nia Twór -
ców Kul tu ry Za g#" bia D$ brow skie go a od 2010
r. do Zwi$z ku Pla sty ków Ar ty stów Rze czy po -
spo li tej Pol skiej – Od dzia# %l$ ski w B" dzi nie.
W 2013 r. „Ma ki” H. Kwiat kow skiej uzy ska -
#y Grand Prix na Art Pas sion Fe sti val 2013. Ko -
lo ro we kra jo bra zy, barw ne kwia ty, por tre ty,
mar twa na tu ra, zwie rz" ta oraz re pli ki zna nych
ma la rzy po wsta #y nie przy po mo cy p"dz la, ale
ig#y, mu li ny i kan wy. Haf ciar ka od kil ku lat nie -
zmien nie zdo by wa na gro dy w Ogól no pol skim
Kon kur sie Li te rac ko -Pla stycz nym „Znasz li
ten kraj”. Na wy sta wie mo( na ogl$ da& 40 prac
au tor ki. Wer ni sa( u!wiet ni# przed pre mie ro wy
wy st"p Chó ru Sar ma tia Ars Ben dzi nen sis
pod dy rek cj$ Mar ka Pio trow skie go. 

So sno wiec kie Dni Mu zy ki Zna nej 
i Nie zna nej

To ju( 13. edy cja fe sti wa lu, któ re go po my -
s#o daw c$ i dy rek to rem jest Mi cha# Gó -

ral – dy rek tor Klu bu im. Ja na Kie pu ry w So -
snow cu. W tym ro ku fe sti wal za in au gu ro -
wa# 23 kwiet nia kon cert or kie stry „Au kso”
z udzia #em zwy ci"z cy kon kur su „M#o dy
Wir tu oz”, naj m#od szym uczest ni kiem Mi" -
dzy na ro do we go Kon kur su im. Me nu hi na
(USA) okre !la nym mia nem „cu dow ne go
dziec ka”, je de na sto let nim An to nim In gie le -
wi czem (skrzyp ce). W ko lej nych dniach me -
lo ma ni mo gli wy s#u cha& re ci ta lu for te pia no -
we go Hu ber ta Sal wa row skie go, kon cer tu
Roy al String Qu ar tet, w ko !cie le pw. !w. A.
Bo bo li kon cer tu Scho la Gre go ria na Pra gen -
sis z Pra gi i na za ko' cze nie fe sti wa lu w ko -
!cie le pw. !w. Jo achi ma wy st$ pi #a Or kie stra
Ka me ral na Po lish Ca me ra ta i Ze spó# Wo kal -
ny all’An ti co, któ rzy wy ko na li Wiel k$ Msz"
h -moll Ja na Se ba stia na Ba cha. Fe sti wal
na sta le za go !ci# w re per tu arze wy da rze' kul -
tu ral nych mia sta i jak za pew nia je go dy rek -
tor pre zen tu je utwo ry mu zycz ne na le '! ce
do sze ro kie go re per tu aru naj wi"k szych sal
kon cer to wych na &wie cie, czy li ta kich, któ re
cie sz! si" ogrom n! po pu lar no &ci! w&ród
me lo ma nów. 

Z Cze la dzi pod Mon te Cas si no

W Mu zeum Sa turn w Cze la dzi przy go to wa -
no oko licz no !cio w$ wy sta w" z oka zji 70. rocz -
ni cy bi twy pod Mon te Cas si no. Na eks po zy -
cji za pre zen to wa ne zo sta #y mi" dzy in ny mi:
me da le, od zna cze nia, or de ry, em ble ma ty, fo -
to gra fie na le ($ ce do cze la dzian, któ rzy bra li
udzia# w dzia #a niach zbroj nych pod Mon te
Cas si no. Nie za bra k#o tak (e wy po sa (e nia
woj sko we go z tam te go okre su – ba gne tów, ka -
ra bi nów, ma nie rek, nie !mier tel ni ków. Zgro -
ma dzo ne na eks po zy cji pa mi$t ki po cho dz$
z Mu zeum Gór no !l$ skie go, a tak (e ze zbio -
rów pry wat nych ro dzin (o# nie rzy. U(y czy li
ich: El( bie ta D"b ska, có rka W#a dy s#a wa )a -
ko mi ka, An drzej Mio dy' ski i Te re sa St$ -
pel – dzie ci Mie czy s#a wa Mio dy' skie go,
Ma ciej Bed nar czyk – syn An to nie go Bed nar -
czy ka oraz Zbi gniew Ko !cian. Wy sta w"
„Z Cze la dzi pod Mon te Cas si no” mo( na
ogl$ da& do 11 ma ja.

VII B" dzi' skie Spo tka nia Te atral ne

Po obej rze niu spek ta kli fi na #o wych (10–12
kwiet nia), ju ry w sk#a dzie: Ma ria Mey er (ak -
tor ka Te atru Roz ryw ki w Cho rzo wie), Mo ni -
ka Wa cho wicz (ak tor ka Sto wa rzy sze nia Te -
atral ne go A Part), Da riusz Wik to ro wicz (ak tor
i dy rek tor TDZ im. J. Do rma na w B" dzi nie)
przy zna #o na st" pu j$ ce na gro dy: pierw sze
miej sce ex aequo za j" #y te atry: Ec ce Ho mo
z Kielc za spek takl „Wy bra niec” i Pre ven to -
rium z Grod* ca za spek takl „Dra ma wer sja be -
ta – pa mi" ci Da nie la”, na dru gim miej scu zna -
laz# si" Te atr Eks pe ry men tal nych Po szu ki wa'
Twór czych „Epi de mia” z Bie ru nia za spek takl
„Ma# go rza ty”, na trze cim Te atr Kod z D"b na
za spek takl „Ko niec”. Wy ró( nie nie otrzy ma#
Au tor ski Te atr Ru chu „Wam pa” z Ty chów
za spek takl „1,2,3... szu kam” a wy ró( nie nie ak -
tor skie tra fi #o do Ka ro li ny Sa #u gi za ro l"
bab ki klo ze to wej i pin dul ki w spek ta klu
„Ob#"d” (Te atr Zbo (o wy ze Skar (y ska -Ka -
mien nej).
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Po "e gna li #my 
Kry spia na R. Adam czy ka
24 kwiet nia zmar% Kry spian Ry szard

Adam czyk, ar ty sta pla styk, ry sow nik,
gra fik, ma larz, pro jek tant ar chi tek tu ry wy -
sta wien ni czej i wn"trz. Je go twór czo&$ ko -
ja rzy$ si" b" dzie za wsze z So snow cem,
cho$ ma %o kto wie, 'e cz%o nek „Gru py Za -
g%" bie” (któ r! przez wie le lat kie ro wa%),
pla styk miej ski So snow ca a tak 'e in spek -
tor w Wy dzia le Kul tu ry Urz" du Miej skie -
go uro dzi% si" w Skar 'y sku Ka mien nej. By%
ab sol wen tem Aka de mii Sztuk Pi"k nych
w Kra ko wie, dy plom uzy ska% w 1959 r.
na Wy dzia le Gra fi ki w Ka to wi cach. Je -
go pra ce bra %y udzia% w licz nych kon kur -
sach i wy sta wach in dy wi du al nych, 
ogól no pol skich i mi" dzy na ro do wych,
zdo by wa j!c wie le na gród i wy ró' nie#,
m.in. I na gro d" w ogól no pol skim kon kur -
sie na pro jekt zna ku i fla gi na (wia to w!
Wy sta w" EXPO w Osa ce; I na gro d"
„WAG” za pla kat. Otrzy ma% wie le od zna -
cze# m. in. Od zna k" „Za s%u 'o ny Dzia %acz
Kul tu ry”, Z%o t! Od zna k" „Za s%u 'o ny
dla Roz wo ju woj. ka to wic kie go”, Z%o ty
Krzy' Za s%u gi, Krzy' Ka wa ler ski OOP. 

Po zna %am Kry pia na w szcze gól nym
mo men cie, tu' przed sta nem wo jen nym,
kie dy to wy na j!% i za adap to wa% ja ko
pra cow ni" strych do mu przy alei Zwy ci" -
stwa, gdzie miesz ka %am. Wkrót ce po -
wsta %o Sto wa rzy sze nie Twór ców i Dzia -
%a czy Kul tu ry, w któ rym zna le) li si"
ma la rze, fo to gra fi cy, li te ra ci, na uczy cie -
le, ak to rzy, przed sta wi cie le &ro do wi ska
aka de mic kie go, dzien ni ka rze… m.in. Zo -
fia Wierz bic ka (ów cze sna kie row nicz ka
Wy dzia %u Kul tu ry Urz" du Miej skie go
w So snow cu), El' bie ta So li piw ko (dy rek -
tor Bi blio te ki Miej skiej), Ire na S%u 'a %ek
(dyr. Pa# stwo wej Szko %y Mu zycz nej),
Eu ge niusz Chmiel, Kry spian Adam czyk,
Ta de usz Kwa &nik, Ro man Chru &ciel, Jan
Pierz cha %a, Wi told Ko ci# ski, Sta ni s%aw
Wa li# ski, Mar ta Ko tow ska, An drzej (le -
ziak... Sto wa rzy sze nie mia %o u'y czo n! sie -
dzi b" w ka wiar ni „To kaj” przy alei Zwy -
ci" stwa, gdzie pro wa dzo no dys ku sje oraz
wy g%a sza no re fe ra ty dla &ro do wi ska 
– wspo mi na% &p. prof. W%o dzi mierz Wój -
cik (cz%o nek -za %o 'y ciel sto wa rzy sze nia),
z grzecz no &ci tyl ko nie do da j!c, 'e dys -
ku sje ów cze sne 'ar li we i go r! ce, wszak
cza sy by %y smut ne i po nu re, znacz nie o'y -
wia %a dzia %al no&$ „ga stro no micz na” 
lo ka lu, gdzie „kart ki” na na po je wy sko -
ko we dziw nie nie obo wi! zy wa %y. Go -
spo da rza mi „To ka ju” by li zna ni so sno -
wi cza nie bra cia Hlaw scy (zna ko mi ty
ar ty sta fo to gra fik Je rzy Hlaw sa –Hlaw ski
i pla styk W%o dzi mierz). By wa %o, 'e d%u -
gie noc ne roz mo wy ko# czy %y si" w pra -
cow ni Kry spia na. Za wsze po god ny,
u&miech ni" ty, z nie zwy k%! umie j"t no &ci!
kry j! cy z%o&$ i wzbu rze nie. Je go pra ce po -
ja wia %y si" wsz" dzie, gdzie te ma tem wy -
sta wy by% pla kat, ale swo je ar ty stycz ne t" -
sk no ty skry wa% g%" bo ko w cze lu &ciach
swo jej pra cow ni. Wie le go dzin sp" dzi li -
&my z Kry spia nem, kie dy z nie mal z czu -
%o &ci! od da wa% si" ma lo wa niu snu j! cych
si" po mo rzu stat ków. Do dzi& wi dz" je -
den z nich: po 'ó% k%y w pro mie niach za -
cho dz! ce go s%o# ca, od p%y wa j! cy gdzie&
w bez kre sn! dal po wzbu rzo nym mo rzu… 

MA RIA SZTU KA
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pis po my s!ów i roz wi" za# tech nicz nych, pra ce bar -
dziej na ukow ca ni$ ar ty sty. Zbi gniew Ryb czy# ski
po rów ny wa ny jest nie bez ra cji do Le onar da da
Vin ci. By! on wy na laz c", roz wi" zy wa! pro ble my
i sta wia! so bie za da nia, o któ rych wcze %niej nikt
na wet nie po my %la! – twier dzi Aga ta Smal cerz.
Eks po zy cja za wie ra kil ka set prac na pa pie rze oraz
czte ry wiel ko for ma to we pra ce ma lar skie. Mo$ na
tak $e obej rze& s!yn ne fil my ar ty sty, w tym kul to -
we „Tan go”. „Trak tat o ob ra zie”, przy go to wa li ani -
ma to rzy kul tu ry z Cen trum Sztu ki WRO. Wy sta -
wa jest de po zy tem Art Sta tions Fo un da tion, a pre -
zen to wa no j" ju$ w ga le riach w Ber li nie, Karls ru -
he, Wro c!a wiu i 'o dzi. 

Ma don na wró ci !a do "yw ca

Jed no z naj cen niej szych dzie! go tyc kiej sztu ki
sa kral nej w Pol sce – „Ma don na z po ziom k"”
– 15 kwiet nia po dwu ipó! let niej re no wa cji po wró -
ci !o do Mu zeum Miej skie go w Sta rym Zam ku
w (yw cu. Dzie !o kon ser wo wa !y dzie kan Wy dzia -
!u Kon ser wa cji i Re stau ra cji Dzie! Sztu ki ASP
w Kra ko wie dr hab. Mar ta Lem part -Ge ra tow ska
oraz kie row nik Pra cow ni Kon ser wa cji i Re stau ra -
cji Rze) by Drew nia nej Po li chro mo wa nej ASP
w Kra ko wie Bar ba ra Bu dzia szek. Ist nie nie sied miu
warstw ma lar skich na ob ra zie od kry to pod czas kon -
ser wa cji ju$ w 1980 r. Pod ni mi do pie ro kry !o si*
ar cy dzie !o ma lar stwa pó) no %re dnio wiecz ne go. Ob -
raz przed sta wia Ma don n* tro nu j" c" z Dzie ci"t kiem
w oto cze niu anio !ów. W le wej d!o ni Mat ka Bo ska
trzy ma kwiat po ziom ki, a na r* ce Je zu sa przy siad!
zie lo ny ptak. Zda niem $y wiec kich mu ze al ni ków to
je dy ne za cho wa ne przed sta wie nie Mat ki Bo $ej z ga -
!"z k" po ziom ki. Na ob ra zie znaj du je si* te$ wi ze -
ru nek fun da to ra i je go pa tro na – %w. An drze ja. Fun -
da to rem by! ka no nik ka te dry kra kow skiej, $yw cza -
nin ks. An drzej Ko za tius. Na ob ra zie wid nie je na -
pis „(y wiec 1625”. Ba da cze przy pusz cza j", $e
ksi"dz ku pi! dzie !o w Kra ko wie i ka za! na nim umie -
%ci& swój wi ze ru nek, nie zda j"c so bie spra wy, $e
dzie !o po cho dzi z II po !o wy XV w. Ob raz jest de -
po zy tem kon ka te dral nej pa ra fii w (yw cu. Po raz
pierw szy od re no wa cji zo sta! za pre zen to wa ny
3 ma ja br. w cza sie Pi" tej No cy Mu ze ów. 

M!o dzie #y! Do piór!

M!o dzi li te ra ci mo g" ju$ szy ko wa& tek sty
na „Li p*”. 27 czerw ca 2014 r. up!y wa bo wiem ter -
min nad sy !a nia utwo rów li te rac kich na XVIII Ogól -
no pol ski i XXXII Wo je wódz ki Prze gl"d Dzie ci* -
cej i M!o dzie $o wej Twór czo %ci Li te rac kiej „Li -
pa 2014” pod pa tro na tem pre zy den ta Biel ska -Bia -
!ej. W im pre zie mo g" uczest ni czy& dzie ci i m!o dzie$
ze szkó! pod sta wo wych, gim na zjal nych i %red nich.
Jak co ro ku lau re ata mi prze gl" du zo sta nie stu au -
to rów naj lep szych prac wy bra nych przez sta !e ju -
ry w sk!a dzie: To masz Ja strun, Jan Pi che ta i Ju liusz
W" tro ba. Na gro d" g!ów n" b* dzie an to lo gia na gro -
dzo nych tek stów. Pod czas fi na !u im pre zy 17 pa) -
dzier ni ka br. jak zwy kle b* dzie oka zja do udzia !u
w pro wa dzo nych przez ju ro rów warsz ta tach,
do roz mów z ró wie %ni ka mi oraz do wy s!u cha nia
kon cer tu po ezji. Pra ce do sze %ciu stron znor ma li -
zo wa ne go ma szy no pi su w ilo %ci trzech eg zem pla -
rzy na le $y nad sy !a& pod ad re sem: Spó! dziel cze Cen -
trum Kul tu ry „Best” przy SM „Z!o te 'a ny” 43-300
Biel sko -Bia !a, ul. Ju trzen ki 22 z do pi skiem „Li -
pa 2014”. Re gu la min im pre zy i kar ta uczest nic twa
s" do st*p ne na stro nie in ter ne to wej.
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Ja sno!" no ta tek
po ciem ku

Ksi!" ko wy zbiór re cen zji da je im no we "y -

cie. Oka zu je si# jed nak, "e nie tyl ko re cen zjom.

Da je no wy "y wot tak "e spek ta klom, te atrom, ar -

ty stom i wy ko naw com. Mo" na si# by $o o tym

prze ko na% pod czas pro mo cji 572-stro ni co -

we go to mu „Z no ta tek po ciem ku” Mag da le -

ny Le gend& wy da ne go przez Wy dzia$ Kul tu ry

i Sztu ki UM w Biel sku -Bia $ej. 3 kwiet nia

w Ksi!" ni cy Be skidz kiej po ja wi $o si# nie tyl -

ko licz ne gro no mi $o 'ni ków te atru, ale tak "e ar -

ty 'ci, re "y se rzy, dy rek to rzy biel skich scen.

Wszy scy bez wy j!t ku pod kre 'la li, jak wa" ne dla

nich s! re cen zje, zw$asz cza tak do bre, jak pi -

sa ne ju" w ci! gu 25 lat przez Mag da le n# Le -

gend&. Au tor wni kli we go i ob szer ne go wst# pu

Ja nusz Le go( twier dzi, "e uczen ni ca Mar ty Fik

i Ja na B$o( skie go uni ka efek tow nej $a twi zny

i eks po no wa nia „ego”, dzi# ki cze mu zy ska $a
w 'ro do wi sku nie kwe stio no wa ny au to ry tet.

Na jej tek sty na praw d# si# cze ka! 

Czy lu dzie te atru mo g! jed nak nie cze ka%
na tek sty ko go', kto ko cha lu dzi te atru? Mag -

da le na Le gend& pi sze po to, "e by za ch# ca% wi -

dzów do pój 'cia na spek ta kle. Wy da je si#, i" pi -

sze tak "e po to, "e by za ch# ca% lu dzi te atru

do two rze nia lep szych wi do wisk. Dla te go

w swych tek stach nie pod da je au to rów przed -

sta wie( dru zgo c! cej kry ty ce. Jest bar dzo rze -

tel na, ale nie ro bi ni ko mu przy kro 'ci. Sta ra si#
do strzec na wet w s$a bych in sce ni za cjach za -

l! "ek te atral nej mo cy. Nie po t# pia ko go', kto

„chce do brze”. Je 'li kto' „nie chce” – po pro -

stu o nim nie pi sze. Za wsze za zdro 'ci $em jej

wni kli wo 'ci ba da cza i umie j#t no 'ci do cho dze -

nia do sed na spek ta klu. Przed sta wie nia chy -

ba rze czy wi 'cie tak wy gl! da j!, jak chce au tor -

ka „Z no ta tek po ciem ku”. Jej ana li zy wy do -

by wa j! na ja sno'% dnia naj ciem niej sze na wet

me ta fo ry wi do wisk. Ma $o te go, Mag da le na Le -

gend& po tra fi tak "e uj!% w swo bod ne ra my opi -

su – tak trud no pod da j! c! si# sub tel ne mu opi -

so wi – ma te ri# gry ak tor skiej. 

Pu bli ka cja – zre da go wa na nad zwy czaj rze -

tel nie przez Ma$ go rza t# S$on k# i okra szo na sza -

t! gra ficz n! cór ki au tor ki Ka ta rzy ny Le -

gend& – za wie ra nie tyl ko re cen zje spek ta kli

scen biel skich, któ re po ja wia $y si# na $a mach

In for ma to ra Kul tu ral ne go Wo je wódz twa Biel -

skie go, Ga ze ty Pro win cjo nal nej, Go( ca Te -

atral ne go, Te atru, Te atru La lek czy Re la -

cji – In ter pre ta cji. S! tam rów nie" tek sty pu -

bli cy stycz ne, wy wia dy z twór ca mi te atru i po -

s$o wie au tor ki, w któ rym ana li zu je biel skie "y -

cie te atral ne po ro ku 1989. Jest to za tem po -

wa" ne kom pen dium wie dzy o te atrze, ja kie go

jesz cze w Be ski dach nie wi dzia no i ja kie tyl -

ko ona mo g$a stwo rzy%.
Cie sz# si# z dzie $a Mag dy Le gend& tak "e dla -

te go, "e by $em pierw szy, któ ry ujaw ni$ jej ta -

lent. Gdy w 1989 r. ob j! $em re dak cj# In for ma -

to ra Kul tu ral ne go Wo je wódz twa Biel skie go, po -

trze bo wa $em 'wiet nych piór. Na szcz# 'cie nie

by $o wów czas o to w Biel sku -Bia $ej trud no. Pa -

try cjusz Pa j!k i Ar tur Pa $y ga by li mo imi

ucznia mi. Szu ka $em jesz cze tyl ko se kre ta rza re -

dak cji. Mag d# Le gend& po le ci $a zna ko mi ta re -

dak tor ka Zo fia Bo "ek. Oka za $o si#, "e mo "e nie

tyl ko re da go wa%, ale i do brze, i du "o pi sa%. Nie -

ba wem do ko op to wa $em jesz cze do gro na

wspó$ pra cow ni ków in n! te atro lo" k# po UJ,

dzien ni kar k# Ra dia Ka to wi ce Da nu t# Gi bas

i stwo rzy li 'my re dak cj#, któ ra lu bo wa $a si#
w pi sa niu o te atrze. 

Da nu t# i Pa try cju sza po rwa $y wkrót ce war -

szaw skie uczel nie. Dzi' s! po ha bi li ta cjach. Ar -

tur wy sta wia swe sztu ki od Kra ko wa po Bu da -

peszt i Bar ce lo n#. Mi mo pro po zy cji, wiel kie -

mu 'wia tu opar $a si# tyl ko Mag da. Bielsz czan -

ka z wy bo ru. Czy dla niej do brze? Na pew no

do brze dla Biel ska -Bia $ej. Bez niej nie by $o by

tej ja sno 'ci „w kwe stii” biel skich te atrów, ja -

k! 'wie c! no tat ki po ciem ku. 

JAN PI CHE TA

! 3 kwiet nia w Ksi$# ni cy Be skidz kiej od by -

!o si% spo tka nie ze s!o we& sk$ pi sar k$ i t!u macz -

k$ Ma j$ No vak. 

! 5 kwiet nia w Ga le rii – Pu bie Ba zy li szek wy -

st$ pi li biel scy bar do wie – Da niel Ba jor i Ro man

Neh re bec ki. 

! 13 kwiet nia w Kra kow skim Sa lo nie Po ezji

w Ga le rii Biel skiej BWA ak to rzy Te atru Pol skie -

go w Biel sku -Bia !ej pre zen to wa li twór czo'( Ka -

ro la Woj ty !y. 

! Od 22 do 25 kwiet nia w sa lach kon cer to -

wych i ko 'cio !ach Biel ska -Bia !ej trwa!XV Mi% -
dzy na ro do wy Fe sti wal Mu zy ki Sa kral nej „Sa -

crum in Mu si ca”. 

! 25 kwiet nia by !y prze wod ni cz$ cy Par la men -

tu Eu ro pej skie go i pre mier RP Je rzy Bu zek wr% -
czy! dy ry gent ce s!yn ne go ze spo !u Ca me ra ta Si -

le sia An nie Szo stak -Myr czek ho no ro wy ty tu!
„Cze cho s!a wa 2014”. 

! 26 kwiet nia Mar ta Gzow ska -Sa wic ka z ze -

spo !em Ana shim wy st$ pi !a na Ma !ej Sce nie TP

w Biel sku -Bia !ej z kon cer tem pie 'ni #y dow -

skich „Se kret ny ogród”. 

! W kwiet niu w piw ni cy ar ty stycz nej TP

„Pod Sce n$” od by! si% III Pod be skidz ki Prze gl$d
Mu zycz ny. 

! 15 te atrów z 12 kra jów za pre zen tu je si% od 22

do 25 ma ja pod czas XXVI Mi% dzy na ro do we go Fe -

sti wa lu Sztu ki Lal kar skiej w Biel sku -Bia !ej. 

! 26 kwiet nia w „Ga le rii na No wym Mie 'cie”

od by! si% wer ni sa# twór czo 'ci Jo an ny "o chow -

skiej pt. „Ma ska” to wa rzy sz$ cy II Bien na le

Cie szy& skiej We ne cji.

! W kwiet niu cze cho wic ki te nor Piotr Be cza -

!a ode bra! dwie na gro dy: Fry de ry ka w ka te go -

rii „ar ty sta ro ku w mu zy ce po wa# nej” oraz )l$ -
zacz k% – na gro d% To wa rzy stwa Przy ja ció! )l$ -
ska w War sza wie.

Trans awan gar da i „Le onar do” a…

Do 11 ma ja w Ga le rii Biel skiej BWA mo$ na
ogl" da& wy sta wy zna nych pol skich ar ty stów – Ewy
Cie pie lew skiej („R* ce spla mio ne far b", czy li 30
lat z trans awan gar d"”) i Zbi gnie wa Ryb czy# skie -
go („Trak tat o ob ra zie”). Ewa Cie pie lew ska to jed -
na ze wspó! za !o $y cie lek wro c!aw skiej Gru py Lu -
xus. Jak po wia da dy rek tor ka Ga le rii Biel skiej BWA
Aga ta Smal cerz, w swych ob ra zach olej nych, akry -
lach i akwa re lach ar tyst ka od wo !u je si* do es te -

ty ki kam pu, a tak $e pop -ar tu, trans awan gar dy i re -
ali zmu ma gicz ne go. Po szu ku je w!a snych %rod ków
wy ra zu, zna cze nia i miej sca ma lar stwa we wspó! -
cze snym %wie cie. Ob ra zy naj ch*t niej umiesz cza
w bez po %red nim oto cze niu przy ro dy lub in nych
nie ty po wych %ro do wi skach wy sta wien ni czych.
Or ga ni zu je te$ przed si* wzi* cia za an ga $o wa ne
spo !ecz nie i eko lo gicz nie. – Wy sta wa „Trak tat o ob -
ra zie” jest nie zwy k!ym zbio rem do ku men tów
po ka zu j" cych dro g* ar ty sty do ko# co we go re zul -
ta tu, fil mu. Za wie ra szki ce, ry sun ki, wy kre sy, za -

Ewa Ciepielewska, Zielone uspokaja

Zbigniew Rybczy#ski, Tango 1980
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! Za gra li – klub Ru ra: Ka mil Bed na rek, Do -

mo we Me lo die; Bro war Czen sto cho via: Dra ke;

Fil har mo nia: Mie tek Szcze !niak, Chór Ar mii 

Ale xan dra Po usto va lo va; Klub Mu zycz ny Kli -

ma ty: Ka sa Cho rych; plac Bie ga" skie go: Ja nusz

Yani na Iwa" ski, Mro zu; 

! W MGS -ie ma lar stwo Pio tra Ja ku ba Mi -

zgi, rze# by Bar t$o mie ja W% grzy na; w CPM -ie

Wor kers of the ar tworld uni te, wy sta wa b% d& ca

efek tem straj ku ar ty stów Dzie! bez sztu ki (24 ma -

ja 2012); w Ga le rii ART -FO TO pra ce Re na ty

Wol skiej Za uro czo na "wia t#em i cie niem; w OPK

Gau de Ma ter wy sta wa ikon W$ dru j% cy &wi$ -
ci – ple ner od by wa$ si% w wo $y" skiej wsi Za m$y -

nie ju' po raz trze ci;

! W Fil har mo nii Cz% sto chow skiej w kon cer -

cie Qu een Sym fo nicz nie udzia$ wzi% li Or kie stra

Al la Vien na, Chór Vi vid Sin gers oraz Se ba stian

Ma chal ski; aran 'a cje przy go to wa$ Jan Nied# -
wiedz ki (na co dzie" kon tra ba si sta Fil har mo nii

(ódz kiej);

! W OPK Gau de Ma ter pro mo cja to mi ku

wier szy Ry szar da Si dor kie wi cza;

! W MDK -u Cz% sto chow ski Zjazd Li gi Te -

atrów Stu denc kich;

! W Te atrze im. Ada ma Mic kie wi cza

w Cz% sto cho wie pro mo cja p$y ty Nie daj si$ zje"'
Aga ty )la zyk, ar tyst ki Piw ni cy pod Ba ra-

na mi, na pia ni nie to wa rzy szy$ jej To masz

Kmie cik.

Te go rocz ny kon kurs bez Grand Prix

Gwiaz d! 7. Fe sti wa lu im. Ka li ny J" dru sik by -
#a tak ch"t nie wy st" pu j! ca w czer ni, Edy ta Gep -
pert. Kon cert pio sen kar ki od by# si" 21 mar ca w sa -
li Miej skie go Do mu Kul tu ry, a bi le ty zo sta #y
wy sprze da ne na d#u go przed spo tka niem. 

Na st"p ne go dnia w OPK Gau de Ma ter w go -
dzi nach przed po #u dnio wych ar tyst ka wraz z Pio -
trem Lo ret zem (ak to rem i pe da go giem) oraz Ja -
nu szem Sia dla kiem (za #o $y cie lem i dy ry gen tem
cz" sto chow skie go chó ru Col le gium Can to rum)
oce nia li wy st" py wo kal ne uczest ni ków. Kon kurs
Do brej Pio sen ki prze zna czo ny jest dla osób
przed de biu tem bez ogra ni cze% wie ko wych.
W tym ro ku ka$ dy uczest nik mu sia# za &pie wa'
pio sen k" z re per tu aru Edy ty Gep pert. Do pu blicz -
nych prze s#u cha% za kwa li fi ko wa no 21 osób, ale
osta tecz nie jed na z nich nie wy st! pi #a.

Ju ry do ce ni #o po ziom uczest ni ków, cho cia$ nie
przy zna #o Grand Prix i do ko na #o nie co in ne go po -
dzia #u na gród – dru g! otrzy ma# Piotr Zu bek
z War sza wy, a trze cie ex aequo: Ni ko la War da
z Le gni cy, Ma# go rza ta Chru &ciel z Rze szo wa
i Ma# go rza ta Bi niek z Ka li sza. Spo &ród wy ró$ -
nio nych je dy nie Chru &ciel de biu to wa #a w kon kur -
sie, po zo sta li w po przed nim ro ku za j" li od po wied -
nio dru gie i trze cie miej sca. Ina czej ni$
w po przed nich la tach w&ród wy ró$ nio nych za bra -
k#o re pre zen tan tów na sze go re gio nu.

So bot ni wie czór za ko% czy# si" fi na #o wym
wy st" pem na gro dzo nych oraz re ci ta lem ze sz#o -
rocz nej lau re at ki, Igi Ko zac kiej, stu dent ki wo ka -
li sty ki jaz zo wej w Aka de mii Mu zycz nej w Ka -
to wi cach i so list ki gru py Yves.

Rze czy wi sto!* nie rze czy wi sta

Od 7 mar ca do ko% ca ma ja w Ga le rii Do brej
Sztu ki mo$ na zwie dza' wy sta w" Rze czy wi sto!"
kszta# to wa na – de for ma cja i sty li za cja w sztu ce,
przy go to wa n! ze zbio rów Mu zeum Cz" sto chow -
skie go, a tak $e dzi" ki uprzej mo &ci au to rów oraz
Ga le rii Sztu ki Wspó# cze snej Trzy ko lo ry. Zna cz! -
c! gru p" sta no wi! pra ce ar ty stów cz" sto cho wian,
po wsta #e od lat 50. XX wie ku a$ do dzi&. Czte ry
sa le za go spo da ro wa no te ma tycz nie. Wy sta wa
udo wad nia, $e ami me tycz no&' w sztu ce to nie tyl -
ko uk#a dy abs trak cyj ne, ale tak $e gro te ska i ró$ -
ne go ro dza ju tech ni ki de for ma cji.

Sa la pierw sza po &wi" co na ka ry ka tu rze pre zen -
tu je m.in. pra ce Sta ni s#a wa Fi ja# kow skie go, Je -
rze go Du dy -Gra cza, Ja nu sza Przy byl skie go,
Prze my s#a wa Kos sa kow skie go, Jac ka Pa #u chy czy
Ada ma Ma ce do% skie go. Ar ty &ci ujaw nia j! non -
sen sy rze czy wi sto &ci, za sta na wia j! si" nad wspó# -
cze sn! re cep cj! sztu ki (np. Da ma z ko tem Pa #u -
chy). Po ja wia si" tu rów nie$ sztu ka wy ra( nie
u$yt ko wa, np. ilu stra cje Du dy -Gra cza do tek stu
Jo an na Kul mo wej czy An to nie go Unie chow skie -
go do Pre li mi na riów pe re gry na cji do Zie mi

$wi% tej J. O. ksi% cia Ra dzi wi# #a Sie rot ki Ju liu sza
S#o wac kie go.

W dru giej sa li mo$ na obej rze' roz ma ite eks -
pe ry men ty z for m!; s! tu ob ra zy Ma rii Ja re my,
Alek san dra Blon de ra czy Ty mo te usza Nie sio #ow -
skie go, a z cz" sto cho wian – Da riu sza Pa li oraz
Ma# go rza ty St"p niak.

Dwie ko lej ne sa le ujaw nia j! roz ma ite prze -
ja wy brzy do ty; to za rów no zde gra do wa ne
i nie wy ra( ne po sta cie z prac Zdzi s#a wa La chu -
ra, ar ty sty $y dow skie go po cho dze nia, jak
i ch"' oce ny gro te sko wej rze czy wi sto &ci: cykl
Ro we rzy sta Wej ma na o ano ni mo wej jed no st -
ce w t#u mie lu dzi, har pia ze Wzlo tu Ada ma Hof -
f man na, gra fi ki Ma ria na Ma li ny, Szko #a Jac ka
Ga ja, nie od par cie ko ja rz! ca si" z Fer dy dur ke

Wi tol da Gom bro wi cza czy Gracz przy po mi na -
j! cy wi zj" Pol ski ja ko szta fe ty po ko le%. Na ho -
no ro wym miej scu umiesz czo no Ba rok Edwar -
da Dwur ni ka.

Watch Docs po raz dwu na sty

Od 9 do 11 kwiet nia w AJD w Cz" sto cho wie,
Car pe Diem oraz OKF Ilu zja od by# si" Fe sti wal
Fil mo wy Watch Docs – Pra wa Cz#o wie ka w Fil -
mie. Im pre z" przy go to wa li m.in. Hel si% ska
Fun da cja Praw Cz#o wie ka, Cen trum Sztu ki
Wspó# cze snej, Za mek Ujaz dow ski w War sza wie,
Spo #ecz ny In sty tut Fil mo wy, a z Cz" sto cho wy 
– Wy dzia# Pe da go gicz ny AJD oraz ko #a stu -
denc kie.

Pre zen ta cji po nad trzy dzie stu fil mów to wa rzy -
szy #o wie le im prez do dat ko wych: kon fe ren cja
Pra wa cz#o wie ka wczo raj, dzi siaj i ju tro. Mi% dzy

sen sem (du chem) a in for ma cj& (li te r&), pa ne le
dys ku syj ne, warsz ta ty aser tyw no &ci, kon sul ta cje
die te tycz ne, kon cer ty, a tak $e wy sta wa zdj"' Cz#o -

wiek Isto ta Ludz ka. W tym cza sie zor ga ni zo wa -
no tak $e wie le spo tka% m.in. z Ma cie jem So py -
#! (Hel si% ska Fun da cja Praw Cz#o wie ka),
Mag da le n! Gaj d! (rzecz nicz k! osób cho rych
na oty #o&') czy Prze mkiem Szcze p#oc kim (ze Sto -
wa rzy sze nia Ró$ no rod no &ci). Ko or dy na tor k!
ak cji by #a Bar ba ra Wal lus.

Wiel ko post na mu zy ka

Nim jesz cze za brzmia #o naj bar dziej zna ne al -
le lu ja z Me sja sza G.F. Händla, cz" sto cho wia nie
mo gli za nu rzy' si" w d(wi" kach i tek stach ko ja -
rzo nych z Wiel kim Po stem. Im pul sem mo g#o by'
Grand Prix X Prze gl! du Pie &ni Pa syj nej i Po kut -
nej w Ko zie g#ów kach przy zna ne Chó ro wi M" skie -
mu Po chod nia, ale przede wszyst kim pro po zy cje
fil har mo ni ków przy go to wa ne i za pre zen to wa ne
pod kie run kiem dy rek to ra ar ty stycz ne go Ada ma
Kloc ka.

28 mar ca za pre zen to wa no Sym fo ni% pie !ni 'a -

#ob nych z udzia #em so pra nist ki El$ bie ty To war -
nic kiej. W pro gra mie zna la z#y si" Ja sno !ci pro -

mie ni ste Mi ko #a ja Gó rec kie go oraz Sym fo nia

pie !ni 'a #ob nych Hen ry ka Mi ko #a ja Gó rec kie go,
utwo ry wy ko rzy stu j! ce tek sty Cze s#a wa Mi #o sza:
A je 'e li, Ogrod nik, Ja sno !ci pro mie ni ste, La ment

!wi% to krzy ski, ale rów nie$ in skryp cj" z nie miec -
kie go wi" zie nia w Za ko pa nem czy pio sen k" lu -
do w! z oko lic Opo la.

Na st"p nie 11 kwiet nia w cza sie Kon cer tu Pa -
syj ne go przy po mnia no jed no z naj bar dziej ta jem -
ni czych dzie# – Re qu iem d -moll KV 626 W.A. Mo -
zar ta. Oprócz miej sco wych mu zy ków i chó ru
Col le gium Can to rum wy st! pi li tak $e so li &ci:
Kry sty na No wak (so pran), Ju sty na Ko pisz ka
(alt), Pa we# Bro $ek (te nor), Ma rek Pa& ko (bas).
Pre lek cj" przed kon cer tem przy go to wa #a Wan da
Mal ko.
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Roz mo wy o po ezji
Ja ko za po wied( no wej od s#o ny ak cji „Ale -

je – tu si% dzie je”, do sto so wa nej do ocze ki wa)
miesz ka) ców i dla te go uzu pe# nio nej m. in. o spo -

tka nia li te rac kie, te atral ne oraz kon cer ty mu -

zy ki po wa' nej, co do wo dzi, 'e z kul tu r& spo #e -

cze) stwa nie jest naj go rzej, je !li wy klu czy", 'e
zmia ny s& pro pa gan d& edu ka cyj n&, 12 kwiet -

nia naj pierw w OPK Gau de Ma ter, a po tem

w Car pe Diem od by #o si% spo tka nie z „po ezj&
[nie] !wi% t&”. Ta ki za pis za pro po no wa ny przez

or ga ni za to rów mia# za ch% ca" do roz ma itych

sko ja rze), do my s#ów, cho" mo 'e w#a !nie ra zi#
wie lo znacz no !ci& i bra kiem wy ra( nie okre !lo -

nej gru py do ce lo wej. W kon se kwen cji ci, któ -

rzy oba wia li si% skan da lu lub ob ra zo bur stwa

nie przy szli, a awan gar dzi stów miej skich tak -

'e za bra k#o. Spo tka nie po etek i po etów od by -

wa #o si% wi%c nie mal w her me tycz nym gro nie,

gdy po raz ko lej ny do brem de fi cy to wym oka -

zy wa# si% czy tel nik al bo cho cia' s#u chacz, któ -

ry przy szed# kie ro wa ny cie ka wo !ci& lub umi -

#o wa niem s#o wa pi sa ne go/mó wio ne go.

W!ród twór ców za bra k#o za po wia da ne go

Eu ge niu sza Tka czy szy na -Dyc kie go. Or ga ni -

za to rzy po dzie li li pre zen ta cj% na cz%!" ko bie -

c& i m% sk&, z ja kie go! po wo du w#a !nie p#e"
czy ni&c pod sta wo w& ka te go ri& kla sy fi ku j& c&
wier sze, a mo 'e kie ro wa #a ni mi po trze ba jej

unie wa' nie nia. Dru gim eks po no wa nym sy gna -

#em iden ty fi ka cyj nym by# rok uro dze nia ka' -
de go z twór ców, cho" wa' niej szy by# by np. rok

de biu tu, pierw sze go sa mo dziel nie prze czy ta -

ne go to mi ku czy pod j% cie !wia do mych prób

po etyc kich. Cz% sto cho w% re pre zen to wa li To -

masz Jam ro zi) ski, *u kasz Su skie wicz oraz

Mar cin Ze ga d#o, wy po wia da j& cy si% za rów -

no w po ezji, jak i w pro zie.

Spo tka nie mia #o by" oka zj&, by za sta no wi"
si% nad za da nia mi po ezji wspó# cze snej. Czy

wci&' ro !ci so bie pra wo do opi sy wa nia !wia -

ta czy ra czej sku pi #a si% na maj stro wa niu w j% -
zy ku i swo j& ak tyw no!" ogra ni czy #a do za baw

na s#o wach o ró' nym po zio mie wy ra fi no wa -

nia. W!ród twór ców by li prze cie' przed sta wi -

cie le ró' nych za wo dów – praw ni cy, t#u ma cze,

a tak 'e aka de mi cy. Ujaw nie nie za wo do wych

pro fe sji po zwo li #o by po zna" od po wied( na in -

ne, rów nie in try gu j& ce py ta nie, jak po eci ra -

dz& so bie z co dzien no !ci&. Wy mie nio ne za gad -

nie nia s& tym wa' niej sze, 'e or ga ni za to rzy

de kla ru j&, i' spo tka nia od by wa" si% b% d& cy -

klicz nie (kwar tal nie), wi%c na st%p ne czy ta nie

przy pad nie w cza sie wa ka cji, a mo 'e na wet

w oko li cach Wnie bo wzi% cia Naj !wi%t szej

Ma ryi Pan ny. Wie rz& te', 'e sta n& si% one jed -

nym z naj wa' niej szych wy da rze) kul tu ral nych

mia sta. Na le 'y wi%c trzy ma" kciu ki za po wo -

dze nie przed si% wzi% cia.

Pierw sze za po znaw cze spo tka nie po !wi% -
co no jed nak przede wszyst kim pre zen ta cji

twór ców wspó# cze snych, dla nich za! by #a to

oka zja do spo tka nia  i roz mów. To chy ba tro -

ch% za ma #o dla „po ezji [nie] !wi% tej”, czy li

tej po ba wio nej pa to su, co dzien nej, jak

i po pro stu nie grzecz nej czy za an ga 'o wa nej.

Mam tyl ko na dzie j%, 'e okre !le nie to nie wy -

ni ka #o z ja kie go! miej sco we go kom plek su czy

fa na tycz nej po trze by po zo sta wa nia w jaw nej

opo zy cji wo bec Ja snej Gó ry. Okre !le nia

„!wi% te mia sto”, „mia sto !wi% tej wie 'y”

funk cjo nu j& ju' nie mal ja ko ste reo ty po we pe -

ry fra zy Cz% sto cho wy, wi%c mo 'e ty tu #o wa ka -

te go ria mia #a w za #o 'e niu wska zy wa" po pro -

stu na po ezj% nie cz% sto chow sk&, a wi%c
nie pro win cjo nal n& i zde cy do wa nie od ci na j& -
c& si% od ry mów cz% sto chow skich, cho" by

!wia do mym u'y ciem pa sti szo wym. Oso bi -

!cie bar dziej ni' !wi% to !ci po ezji ba #a bym si%
jej ugrzecz nie nia, co jest rów no znacz ne

z pod po rz&d ko wa niem si% ja kiej kol wiek kon -

wen cji, na wet tej naj bar dziej ob ra zo bur czej.

Ale czy po szu ki wa nie praw dy brzmi wspó# cze -

!nie wy star cza j& co po wa' nie?

JO AN NA KOT KOW SKA
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Po now nie oka za !o si", 
#e „Za ol zie po tra fi”

Ak tor, hi sto ryk i dwóch wi ce wój tów.
Za ol zia cy, któ rym „si! uda "o”. A wi!c
miesz ka j# cy w Pra dze: Jan Szy mik i Ro -
man Ba ron oraz wci#$ sie dz# cy nad Ol -
z#: Bo gu s"aw Rasz ka i Ro man Wró bel by -
li go %& mi talk show Iza be li Wa "a skiej
„Za ol zie po tra fi”, któ re go trze cia ju$ edy -
cja od by "a si! 11 kwiet nia w cze sko cie -
szy' skim o%rod ku kul tu ry „Strzel ni ca”.

– Oso bi %cie uwa $am, $e w lu dziach
z Za ol zia tkwi wiel ki po ten cja". Cz! sto
mam jed nak wra $e nie, $e oso by, któ re
rze czy wi %cie ma j# si! czym po chwa li&,
bo j# si! za pre zen to wa&. Je %li wi!c im -
pre zy z cy klu „Za ol zie po tra fi” zmie ni#
t! sy tu acj!, b! dzie to dla mnie du $# sa -
tys fak cj# – mó wi "a Iza be la Wa "a ska, gdy
przed po nad dwo ma la ty przy st! po wa -
"a do or ga ni za cji kam pa nii „Za ol zie po -
tra fi”. I wi da& uda je si!, sko ro talk show
z Za ol zia ka mi w ro li g"ów nej od by "o si!
ju$ po raz trze ci. 

Ka$ dy z go %ci krót ko si! przed sta wi".
Wró bel przy po mnia", $e jest nie tyl ko wi -
ce wój tem By strzy cy, ale te$ dy rek to rem
pol skiej szko "y im. Sta ni s"a wa Ha dy ny.
Ba ron wi ta" si! z pro wa dz# c# i pu -
blicz no %ci# wier szem Ada ma Mic kie wi -
cza „Do Le le we la”, pa ra fra zu j#c s"o wa
Wiesz cza: „$e% znad Ol zy, $e% Po lak,
miesz ka niec Eu ro py”. Szy mik wspo mi -
na" nie tyl ko o pol skich szko "ach i przed -
szko lu, ale te$ o stu diach na pra skiej DA -
MU i te atrach, w któ rych gra" (Par du -
bi ce, Klad no, Pra ga). Rasz ka za% stwier -
dzi", $e jest nie tyl ko wi ce wój tem W! dry -
ni, ale te$ pre ze sem tam tej sze go Ko "a
PZKO.

Go %cie opo wia da li, bar dzo dow cip nie,
o pra cy, za in te re so wa niach, suk ce sach,
o tym, co zna czy dla nich Za ol zie. Od po -
wia da li nie tyl ko na py ta nia Iza be li Wa -
"a skiej, ale te$ pu blicz no %ci, któ r# cie ka -
wi "o na przy k"ad, czym jest dla nich Za -
ol zie, z czym im si! ko ja rzy. – Ko ja rz! je
z cie p"em, bo tam, gdzie jest cie p"o, z re -
gu "y jest mi "o, sym pa tycz nie i przy jem -
nie – stwier dzi" Ro man Wró bel. – Cz"o -
wiek po wi nien by& m# dry, ale mu si mó -
wi& ludz kim j! zy kiem. I tak po win no by&
i na Za ol ziu. Mu si my by& dum ni z te go,
co po sia da my i czym mo $e my si! po chlu -
bi& – od po wie dzia" Bo gu s"aw Rasz -
ka. – Dla mnie Za ol zie to na pew no ko -
rze nie. Cz"o wiek mo $e by& gdzie kol wiek
w %wie cie, ale ko rze nie ma tyl ko jed ne.
A te s# „tu ste la” – pod kre %li" Jan Szy -
mik. –„Oj cow ski dom, to ist ny raj”. To
wszyst ko – do da" Ro man Ba ron.

Im pre zie, któ ra jak zwy kle od by wa "a
si! pod pa tro na tem Kon su la tu Ge ne ral -
ne go RP w Ostra wie, to wa rzy szy" bo ga -
ty pro gram. By "a %wiet na mu zy ka w wy -
ko na niu wo ka li stek Da nie li Czu dek i Ta -
ma ry To mo szek oraz ka pe li w sk"a dzie:
To masz La so ta, Zden(k Hol ka i Jan
Andr)sek. Mo$ na by "o zwie dza& wy sta -
w! fo to gra fii „Bli scy ser com. Re kon -
struk cje” au tor stwa ks. Ka zi mie rza Su -
chan ka i Ma ria na Sie dlacz ka lub za ku -
pi& pol skie ksi#$ ki na sto isku Klu bu Pol -
skiej Ksi#$ ki i Pra sy. 

JA CEK SI KO RA

! Ka zi mierz San ta rius nie !y je. Dzien ni karz
„G"o su Lu du” wspó" pra cu j# cy z wie lu in ny mi pol -
ski mi me dia mi zmar" w $ro d% 16 kwiet nia wie czo -
rem po d"u giej i ci%! kiej cho ro bie... Mia" 69 lat. 

! W ostat ni# $ro d% kwiet nia za ko& czy "y si% za -
pi sy do pol skich przed szko li na Za ol ziu. Ostat -
ni# by "a pla ców ka w W% dry ni. Po nie co s"ab szym
ro ku, kie dy do te go przed szko la ucz%sz cza 26 dzie -
ci, za po wia da si% rok „bo gat szy”. Przed szko la -
ków ma by' we wrze $niu po nad trzy dziest ka.

! 29 kwiet nia w Te atrze im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Cie szy nie roz po cz#" si% 16. Prze gl#d Fil -
mo wy Ki no na Gra ni cy. Do nie dzie li w kil ku miej -
scach Cie szy na i Cze skie go Cie szy na wy $wie tlo -
no po nad 100 fil mów, w tym wie le no wo $ci
z cze skiej, pol skiej i s"o wac kiej ki ne ma to gra fii. 

! Z nad wa g#, bra kiem ru chu i z"ym sty lem
od !y wia nia m"o dzie !y po sta no wi "a wal czy' Pol -
ska Szko "a Pod sta wo wa im. S. Ha dy ny w By strzy -
cy. Wspól nie ze cze sk# pod sta wów k# w By -
strzy cy oraz gim na zjum w Bren nej re ali zu je w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wspó" pra cy
Trans gra nicz nej pro jekt pod na zw# „M"o -
dzie! – pa to lo gie cy wi li za cyj ne”. 

! Dzie ci z pol skich przed szko li z ca "e go Za ol -
zia zje cha "y 23 kwiet nia do Cze skie go Cie szy na.
W trak cie Prze gl# du Re cy ta cji Przed szko li na sce -
nie O$rod ka Kul tu ry „Strzel ni ca” za brzmia "y naj -
po pu lar niej sze pol skie wier sze dla dzie ci. 

! Dy rek cja Gim na zjum z Pol skim J% zy kiem
Na ucza nia w Cze skim Cie szy nie oraz Ko mi sja
Przed mio to wa Wy cho wa nia Pla stycz ne go og"o -
si "y kon kurs na naj lep sz# ilu stra cj% do wol ne go
utwo ru Ju liu sza S"o wac kie go pod ty tu "em „Ilu -
stru j% S"o wac kie go”. 

! Utwo ry Ju liu sza S"o wac kie go, Ada ma Mic -
kie wi cza, Sta ni s"a wa Wy spia& skie go czy pio -
sen ki kra kow skiej Piw ni cy pod Ba ra na mi za pre -
zen to wa li 11 kwiet nia nad Ol z# cz"on ko wie Ka -
wia ren ki Li te rac kiej Ze spo "u Szkó" Ogól no -
kszta" c# cych im. Ju liu sza S"o wac kie go w Cho rzo -
wie. Wy st%p w cze sko cie szy& skiej ka wiar ni
Avion/No iva pod su mo wa" 20 lat kon tak tów m"o -
dzie !y z Cho rzo wa z Za ol ziem.

! W Dniu Pa mi% ci Ofiar Zbrod ni Ka ty& -
skiej, ob cho dzo nym 13 kwiet nia przez Po la ków
na ca "ym $wie cie, pa mi%' swo ich naj bli! szych:
pol skich ofi ce rów po mor do wa nych przez
NKWD na „nie ludz kiej zie mi”, uczci li cz"on ko -
wie Sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Ka ty& ska” w RC
pod po mni kiem na Kon te szy& cu w Cze skim Cie -
szy nie.

! 31 ak to rów wy st# pi "o 16 kwiet nia na sce nie
w re stau ra cji „U Bu re go” w Gród ku. Ze spó" te -
atral ny by" wy j#t ko wy – sk"a da" si% ze wszyst kich
uczniów miej sco wej pol skiej pod sta wów ki. Przed -
sta wie nie, w któ rym udzia" bie rze ca "a szko "a, od -
by wa si% tu co dwa la ta.
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O mniej szo $ciach w no wym sk"a dzie

Cze ski pre mier, Bo hu slav So bot ka, na mo cy
uchwa !y Rz" du Re pu bli ki Cze skiej z dnia 16
kwiet nia po wo !a! no w" Ra d# Rz" du RC ds.
Mniej szo $ci Na ro do wych. Mi ni ster ds. praw
cz!o wie ka, rów no $ci szans i pra wo daw stwa, Ji%í
Dien st bier, zwo !a! pierw sze po sie dze nie Ra dy
na 14 ma ja.

Cz!on ka mi Ra dy jest osiem na stu przed sta wi -
cie li wszyst kich mniej szo $ci na ro do wych &y j" -
cych na te re nie RC: bia !o ru skiej, bu! gar skiej, chor -
wac kiej, w# gier skiej, nie miec kiej, rom skiej, ru -
si' skiej, ro syj skiej, grec kiej, s!o wac kiej, serb skiej,
ukra i' skiej, wiet nam skiej i pol skiej. Oprócz
nich w po sie dze niach b# d" bra( udzia! tak &e re -
pre zen tan ci Aso cja cji Wo je wództw RC oraz
Zwi"z ku Miast i Gmin RC. Pol ska mniej szo$( b# -
dzie mia !a w Ra dzie po now nie dwóch przed sta -
wi cie li: Da riu sza Bran ne go, któ ry zo sta! no mi -
no wa ny przez Kon gres Po la ków oraz Eu ge niu -
sza De lon ga, no mi no wa ne go przez Pol ski Zwi" -
zek Kul tu ral no -O$wia to wy. Za st" pi" oni na tych
sta no wi skach Ta de usza Wan tu !# (Kon gres) i W!a -
dy s!a wa Nie do b# (PZKO), któ rzy re pre zen to wa li
pol sk" spo !ecz no$( w Pra dze przez po przed nie
dwie ka den cje.

– Cz!on ko wie Ra dy Rz" du ds. Mniej szo $ci
Na ro do wych mo g" w niej pra co wa( naj wy &ej
przez dwie ka den cje rz" du. Je $li by !y one krót -
sze, ten czas od po wied nio si# pó) niej prze d!u -
&a. Nie mniej w my$l tej za sa dy Wan tu !a i Nie -
do ba mu sie li zre zy gno wa( z tej funk cji, a Kon -
gres Po la ków i PZKO mu sia !y wy su n"( no we
kan dy da tu ry – wy ja $ni! Da riusz Bran ny. Do da!,
&e do brze si# sta !o, i& pol ska mniej szo$( mo &e
mie( na dal swo ich dwóch przed sta wi cie li w Ra -
dzie. – Dzi# ki te mu mo &e my by( na bie &" co in -
for mo wa ni o wszyst kim, co nas do ty czy. Na pew -
no b# d# $le dzi! wszyst kie dla nas wa& ne spra wy
i ak tyw nie w nich uczest ni czy! – za pew ni!
Bran ny.

Te atral na Wiel ka noc „po na szy mu”

Trzy przed sta wie nia wy sta wi !y na te go rocz n"
Wiel k" Nie dzie l# na sze ama tor skie ze spo !y te atral -
ne. Mi !o $ni cy gwa ro wych wi do wisk mo gli zaj rze(
do ho te lu „Pod Akáty” w *om nej Dol nej, gdzie
Klub M!o dych dzia !a j" cy przy Miej sco wym Ko -

le PZKO przy go to wa! dwie sztu ki (w tym jed n"
zu pe! nie no w", na pi sa n" przez miej sco we go
twór c# Bro ni s!a wa Proc ne ra) lub do Do mu
PZKO Mi li ków -Cen trum – tam na wi dzów cze -
ka !a te atral na uczta na pod sta wie sce na riu sza ja -
b!on ko wia ni na Zbi gnie wa Si ko ry. 

– Gyn$ to je ta ki ptok, co se re po pla cu – t!u -
ma czy! mia sto wym wnu kom sta rzik ze sztu ki Bro -
ni s!a wa Proc ne ra. Wkrót ce mu sia! si# rów nie& t!u -
ma czy(, gdzie ma pie ni" dze ze sprze da &y kro wy,
w ko' cu cór ce i zi# cio wi przy da !a by si#... no wa
Hon da. W dru giej cz# $ci te atral nej im pre zy
w *om nej Dol nej ak to rzy po sta wi li na re gio nal -
n" kla sy k#, wy sta wia j"c „Su me ry j# u Drz" zga !y”.
Oba przed sta wie nia wy wo !y wa !y sal wy $mie chu
licz nie ze bra nej pu blicz no $ci. 

Rów nie& w Mi li ko wie $mie chu by !o co nie mia -
ra. – Ba by go rzo! ce nie ro zu mióm! – prze ko ny wa!
Ha dam, je den z g!ów nych bo ha te rów „Se me try -
ki”, sztu ki na pi sa nej przez Zbi gnie wa Si ko r#. Sam
au tor sce na riu sza rów nie& by! na wi dow ni i za -
$mie wa! si# do !ez. Jak przy zna!, ada pta cj# swo -
jej sztu ki wi dzia! po raz pierw szy, a „Se me try ka”
to je go pierw sze, lecz by( mo &e nie ostat nie gwa -
ro we dzie !o.

Trzy ju bi le usze „Prze "% czy”

Mi !o $ni cy $pie wu chó ral ne go z ca !e go re gio -
nu za pe! ni li w ostat ni" so bo t# kwiet nia do ostat -
nie go miej sca sa l# od no wio ne go Do mu PZKO
w Mo stach ko !o Ja b!on ko wa. Zwa bi! ich kon cert
ju bi le uszo wy ob cho dz" ce go w so bo t# 60. uro dzi -
ny chó ru mie sza ne go „Prze !#cz”. Ju bi le uszy by -
!o jed nak wi# cej. +wi# to wa no te& 40-le cie pra cy
z ze spo !em je go dy ry gent ki, Ha li ny Nie do by. Apo -
nie wa& te go $wi# to wa nia by !o chó rzy stom i pu -
blicz no $ci za ma !o, przy po mnia no, &e pa ni Ha li -
na ob cho dzi !a nie daw no 80. uro dzi ny.

Chór -ju bi lat za pre zen to wa! pod czas kon cer tu,
któ ry bra wu ro wo po pro wa dzi! Lech *u pi' ski,
prze krój ca !e go swo je go re per tu aru. By !y utwo -
ry po wa& niej sze i sa kral ne, nie za bra k!o pie $ni lu -
do wych czy tych spod zna ku l&ej szej mu zy. Za -
$pie wa li so li $ci: Ta,ána La so tová i W!a dy s!aw
Cze piec, a na for te pia nie akom pa nio wa !a chó ro -
wi Kry sty na Pysz ko.

Wi" zan k" pie $ni lu do wych ob da ro wa! ju bi la -
ta ze spo lik $pie wa czy z miej sco wej pol skiej
pod sta wów ki, pra cu j" cy pod kie row nic twem El -
wi ry Zwyr tek (dzie ci prze ko ny wa !y, &e „jak jo se
za $piy wóm tym mo stec kim g!o sym, to mi nie do -
rów no cie szy nio ków osiym”). Pi#k n" nie spo dzian -
k# spra wi !y Ha li nie Nie do bie tak &e cz!on ki nie pro -
wa dzo ne go przez ni" przed la ty (i to przez ca !e 20
lat) ze spo !u wo kal ne go „Prze !# czan ki”, któ re
za $pie wa !y zno wu ra zem na sce nie po d!u giej prze -
rwie, czy ni"c to tyl ko z oka zji ju bi le uszy swo jej
kie row nicz ki. 

Go $cie kon cer tu mo gli obej rze( rów nie& cie -
ka w" wy sta w# ju bi le uszo w" z wie lo ma zdj# cia -
mi i ma te ria !a mi z hi sto rii „Prze !# czy”.
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T
yl ko naj wi!k si ar ty "ci po tra -

fi# do ce ni$ zna cze nie ci szy,

pau zy i krop ki. Czy to w mu zy -

ce czy w po ezji ro la, ja k# ma -

j# do spe% nie nia jest ta ka sa ma 

– po zwo li$ wy brzmie$ emo -

cjom. Od dzie la j# s%o wo od s%o -

wa, d&wi!k od d&wi! ku, po zwa -

la j# od bior cy na „wej "cie”

w dzie %o, na za ch%y "ni! cie si!
chwi l#, na stwo rze nie swo istej

jed ni twór cy dzie %a, cz! sto wy -

ko naw cy i od bior cy. 

Ma lar stwo nie po trze bu je po -

"red ni ków – wy ko naw ców.

Twór ca i wy ko naw ca jest t# sa -

m# oso b#. Nie za cho dzi oba wa

o in ter pre ta cj!, o zro zu mie nie

dzie %a i spo sób je go prze ka zu.

Od bior ca te' sta je wo bec dzie -

%a ma lar skie go sam – nie ma 

in ter pre ta to ra. Dia log, ja ki wy -

twa rza si! mi! dzy twór c# a od -

bior c# jest za tem bar dzo in tym -

ny, a ak cep ta cja i za chwyt nie s#
wy ra 'a ne okla ska mi czy in ny -

mi ge sta mi. Ogl# da j# cy ob raz

jest jak dy ry gent ana li zu j# cy

par ty tu r!, czy li gra ficz ny za pis

utwo ru i po szu ku j# cy spo so bu

na in ter pre ta cj! dzie %a przy po -

mo cy in stru men tu ja kim jest or -

kie stra. Ka' dy znak – we wspó% -
cze snych kom po zy cjach s# to
nie tyl ko kla sycz ne nu ty, ale ca -

%e ob ra zy gra ficz ne – przy no si

okre "lo n# prze strze( brzmie nio w#, jesz cze

nie s%y szal n# fi zycz nie, ale bu zu j# c# w wy -

obra& ni i umy "le kom po zy to ra. Ci# gi na -

st! pu j# cych po so bie zna ków two rz# p%asz -

czy zny, któ re uk%a da j#c si! w okre "lo ne

ca %o "ci, po zwa la j# „us%y sze$” bo gac two

brzmie nio we utwo ru. 

Ta kie te' s# ob ra zy Zbi gnie wa Blu ka cza.

Sta j#c przed ni mi mo' na od nie"$ wra 'e nie,

'e po mi! dzy ob ra zem a ogl# da j# cym za -

wie szo na jest ja ka" kur ty na d&wi! kosz czel -

na. Przy my ka j#c oczy i uru cha mia j#c wy -

obra& ni!, mo' na us%y sze$ gwar na

nad mor skiej pla 'y, chrz!st roz dep ty wa nych

su chych ga %! zi w le "nych ost! pach, tak 'e
ci!' ki od dech m%o dych tan ce rek po tru dach

prób. Wpa tru j#c si! w to ro wi ska wkrót ce

"wist nad je' d'a j# cych po ci# gów ro ze tnie

wszech obec n# ci sz!, a ulew ny deszcz ka -

'e wy cie racz kom ryt micz nie prze su wa$ si!
po szy bie sa mo cho du. Po zna my si %! je sien -

nej wi chu ry i mu "ni! cie let nie go ze fi ru za -

pl# ta ne go w bez kre sne %# ki i po la. Ale

na tym nie ko niec. Blu kacz to prze cie'
mistrz "wia t%a. Raz o"le pia ro ze dr ga nym pa -

l# cym s%o( cem, in nym ra zem ra zi sno pem

re flek to rów lo ko mo tyw. Na ho ry zon cie

usta wia set ki "wia te %ek sy gna li zu j# cych od -

da lo n# od miej sca, w któ rym sam si!
znaj du je, obec no"$ in nych lu dzi. W ka %u -

'ach prze gl# da si! nie bo, ale te' b%o to i gru -

dy zie mi, któ re j# ob le pia j#. Za gl# da my w te

oka, szu ka j#c jak w ro so le na ta le rzu, co

skry wa j# po za od bi ciem, któ re zmie ni si!
wraz z po r# dnia, prze su wa j# cy mi si!
chmu ra mi, wscho dz# cym b#d& za cho dz# -
cym s%o( cem. Pa trzy my na nie z gó ry, z bo -

ku, ale te' ku ca j#c jak dziec ko, by by$ jak

naj bli 'ej tej ta jem ni cy. 

Twór ca tych ma lar skich sym fo nii za bra%
nas w t! po dró' przed wie lo ma la ty. Nie

"li li "my, 'e je ste "my je go cz#st -
k#. Cykl tych ob ra zów Zbi -

gniew Blu kacz na zwa% „Ma py

"wia t%a”. Ma py? Oczy wi "cie!

S# jak astro no micz ne ma py…

nie ba, ale ogl# da ne á rébo urs.

Od bi cie nie ba na zie mi? Ko -

smo go nie, Mlecz ne Dro gi, ga -

lak ty ki, mg%a wi ce? Nie bo

nad na mi i nie bo pod sto pa -

mi – a my po mi! dzy: tyl ko czy

po mi! dzy nie bem… nie bem?

czy nie bem a zie mi#? Za wie -

sze ni w ko smicz nej prze strze -

ni. Pod na mi oce any "wia t%a,

któ ry mi utka na jest czer( zie -

mi, i wo dy oce anu, wy spy

"wia te%, gó ry "wia te%, prze -

strze nie po ci! te jak „od li nij -

ki” – to mia sta za pew ne,

wzd%u' pro stych ulic mi lio ny

o"wie tlo nych sa mo cho dów po -

d# 'a j#c jak mrów ki w upo -

rz#d ko wa nej ko lej no "ci: od

"wia te% do "wia te%. Na czer wo -

ny – stop, na zie lo nym – jaz da.

Czer( as fal tu, czer( nie ba. Jak

spad nie desz cz – wszyst ko si!
roz my wa, tra ci ostro"$. Prze cie -

ra my oczy, uru cha mia my w sa -

mo cho dzie wy cie racz ki, od -

zy sku je my zwy czaj ny ob raz.

Czy zwy czaj ny? I znów nie

chce si! wy sia da$ z te go we hi -

ku %u, któ ry po ka za% nam in ny

"wiat. Utwier dza my si! tyl ko

w prze ko na niu 'e ci# gle pa trzy my, ale wie -

lu rze czy nie wi dzi my. Z okien do mów wy -

do by wa j# si! ko lej ne mi lio ny czer wo -

nych i bia %ych "wia te%. Cza sem ob ni 'a my

lot – wzd%u' "cian wy so ko "ciow ców, a'
po zwy czaj n# uli c!. Do ty ka my prze strze -

ni – cza sem zna jo mych, roz po zna wal -

nych. )e te' w ten spo sób mo' na wi dzie$
to, co co dzien nie ogl# da my? I znów ci sza,

pau za i krop ka…

Wy sia da my, ale oby na chwi l!. Pod czas

kil ku let niej po dró 'y od wie dzi li "my ob sza -

ry na zwa ne przez ar ty st! Ter ra in co gni ta,

by li "my Po za ho ry zon tem, s%y sze li "my

Pie!" Drzew, do wie dzie li "my si! jak wy -

gl# da "wiat Po desz czu, do tkn! li "my Punkt

wi dze nia. Te raz po zna je my roz sa dza j# ce ra -

my wiel ko for ma to wych ob ra zów Ma py

!wia t#a. I wie my jed no – tym co %# czy prze -

strze( nad na mi z prze strze ni# pod na mi jest

"wia t%o. Czy je ste "my za gu bie ni w tej

mi! dzy "wietl nej prze strze ni? Chy ba nie. Bo

je ste "my cz#st k# i jed nej i dru giej. 

Zbi gniew Blu kacz za po "red nic twem

ko lej ne go cy klu ob ra zów, za po mo c#
barw nych uk%a dów, punk tów, plam, dro -

bia zgo wych i pre cy zyj nych do tkni!$
p!dz la – jak nikt in ny, ab so lut nie po mi -

strzow sku, bar dzo pew nie, jed nak cza sem

jak by z pew nym za nie po ko je niem, opo -

wia da o so bie i o ka' dym z nas. Ja i ob -

raz, ja i prze strze(, gdzie jest mo je miej -

sce… Nasz pej za' we wn!trz ny, na sza

we wn!trz na prze strze(, to ob szar tak sa -

mo nie jed no znacz ny i nie de fi nio wal ny,

nie od gad nio ny jak pej za' ze wn!trz ny – jak

by na nie go nie pa trze$. Na sza we wn!trz -

na par ty tu ra – cho$ raz za pi sa na, za wsze

ina czej od czy ty wa na. 

WIE S*A WA KO NO PEL SKA 

spo sób wy si#"$ z te go we hi ku %u prze -

miesz cza j# ce go si! w cza sie i prze strze(.
Z je go okien wi da$ prze strze nie, ja kich sa -

mi ni gdy by "my nie do strze gli. Od cza su

do cza su jest przy sta nek – pau za, ci sza,

krop ka… Zwy czaj ny stop na skrzy 'o wa -

niu dróg. To czas na ro zej rze nie si!,
na spraw dze nie czy to fak tycz nie rze czy -

wi sto"$, a je "li tak, to ja ka. Oszo %o mie ni po -

dró '# do cho dzi my do wnio sku, 'e "wiat, ja -

ki roz ta cza przed na mi Zbi gniew Blu kacz,

do któ re go otwie ra, b#d& tyl ko uchy la ko -

lej ne drzwi, jest t# rze czy wi sto "ci# naj zwy -

czaj niej sz#, naj bli' sz#. Lecz by jej do "wiad -

czy$ po trzeb na jest sa mot no"$. Ta

me ta fi zycz na, po zwa la j# ca na dy stans wo -

bec sa me go sie bie, wy zwa la j# ca re flek sj!,
za chwyt, po zwa la j# ca doj rze$ in ny "wiat. 

Kie dy ju' na uczy li "my si! pa trze$ i wi -

dzie$, ar ty sta – ma lu j#c swój ko lej ny cykl

ob ra zów – ka za% nam wy ku pi$ bi let do zu -

pe% nie in nej kra iny. Uniós% nas w prze stwo -

rza. To prze cie' ta kie zwy czaj ne czyn no -

"ci cz%o wie ka 'y j# ce go we wspó% cze snym

"wie cie – a to je dzie po ci# giem, a to

wsia da w sa mo chód i po ko nu je ki lo me try

dróg za dnia i wie czo ra mi, cza sem no c#,
w desz czu, s%o( cu, od cza su do cza su wy -

je' d'a na urlop – ga pi si! w s%o( ce, cho -

dzi le "ny mi "cie' ka mi. W ko( cu u'y wa te'
sa mo lo tów i miesz ka w wie 'ow cach 

– a z tych wy so ko "ci wi dzi my zu pe% nie in -

ny "wiat. Znad brze gu ka %u 'y, z wia duk -

tu ko le jo we go unie "li "my si! w po wie trze.

Mia sta, mia stecz ka, dro gi 'y j# – zw%asz -

cza no c#, kie dy ze wsz#d ota cza nas ciem -

no"$. Mi lio ny "wia te%, "wie c# cych punk -

ci ków two rz# cych mi ster n# pa j! czy n!.
Czy nas osa cza? Ra czej nie – przy gl# da -

my si! jej w za chwy cie, z nie do wie rza -

niem, 'e to nasz "wiat, 'e sa mi go wy my -

Mi! dzy "wietl ne

po dró 'e Blu ka cza 
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