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Nasz!partner

Mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go Bog dan Zdro -

jew ski przy zna" ka to wic kie mu po ecie Ta de uszo wi Ki jon ce,

w uzna niu „nie oce nio nych za s"ug dla kul tu ry pol skiej – Na -

gro d# Spe cjal n$ (…) wraz z ser decz ny mi gra tu la cja mi, s"o -

wa mi wiel kie go po dzi# ko wa nia za po nad 50-let ni$ twór -

czo%& li te rac k$ oraz dzia "al no%& na rzecz upo wszech nia -

nia kul tu ry”.

Ta de usz Ki jon ka – uzna ny po eta z roz le g"ym do rob kiem,

pu bli cy sta i kry tyk, au tor utwo rów sce nicz nych i wy daw ca

a tak 'e dzia "acz spo "ecz ny na wie lu po lach %l$ skie go 'y -

cia i or ga ni za tor 'y cia li te rac kie go, ma szcze gól ne za s"u -

gi ja ko twór ca mie si#cz ni ka spo "ecz no -kul tu ral ne go „(l$sk”,

któ rym kie ro wa" w la tach 1995-2012 i za "o 'y ciel Gór no %l$ -

skie go To wa rzy stwa Li te rac kie go w Ka to wi cach oraz je go

pre zes w okre sie lat 1992-2013.

Wr# cze nie tej pre sti 'o wej na gro dy od by "o si# 7 ma ja br.

w War sza wie pod czas ju bi le uszo wej uro czy sto %ci w Ga -

le rii Por czy) skich z oka zji 25-le cia To wa rzy stwa Przy ja ció"
(l$ ska w War sza wie, któ re u%wiet ni" kon cert Ze spo "u Pie -

%ni i Ta) ca „(l$sk”.

W ostat nich mie si$ cach Ta de usz Ki jon ka przy po mnia"
swo je do ko na nia po etyc kie ob szer nym wy bo rem wier -

szy „z prze kro ju 'y cia” pt. „Czas, miej sca i s"o wa” wy -

da nym przez Wy daw nic two Na uko we „(l$sk”, za% nie -

ba wem uka '$ si# je go „44 so ne ty bry now skie” na k"a dem

Wy daw nic twa SO NI DRA GI w opra wie prac Je rze go 

Du dy-Gra cza z cy klu ob ra zów cho pi now skich te go

wiel kie go ar ty sty.
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BARBARA!GRUSZKA-ZYCH

Bar ba ra Grusz ka -Zych – po et ka, dzien ni kar ka „Go "cia Nie dziel ne go”. Wy -

da #a to mi ki: Na pi! si" pierw szej wo dy 1989, Te ren Pry wat ny 1994, Nic si" nie

sta #o 1995, 1997, Pa li si" mój próg 1997, Za pi na j$c kol czy ki 2000, Po dró%
dru g$ kla s$ 2002, Spraw dza nie obec no &ci 2004, Ile kosz tu je #$ ka 2007, Mu -

chy i lu dzie 2008, Ostat nie &nia da nie 2009, Sza ra jak wró bel 2012 oraz pol -

sko -li tew ski wy bór 'pi" z to b$ pod skó r$ (Kow no 2006), a tak $e ro syj sko -pol -

ski Dzban pe #en ognia (Sankt -Pe ters burg 2009) oraz Dwo je o mi #o &ci

z Ju liu szem Ke le ra sem, Wil no 2012. Jest te$ au tor k% dwóch zbio rów re por -

ta $y: Ma #o ob sta wio ny 'wi" ty. Czte ry re por ta %e z Bra tem Al ber tem w tle 2002,

i Za pisz ja ko… 2004, oraz wspo mnie nia o Cze s#a wie Mi #o szu Mój Po eta. Jej

wier sze t#u ma czo ne by #y na li tew ski, ro syj ski, ukra i& ski, bia #o ru ski, nie miec -

ki, cze ski, w' gier ski, w#o ski, an giel ski, arab ski.
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* * *

pod ko niec $y cia po win nam so bie ku pi( 
przy rz%d do uzdat nia nia wo dy

pi( j% kil ka ra zy dzien nie z my "l% 
$e jest mnie co raz wi' cej czyst szej szla chet niej szej 

usy pia( spo koj nie wie rz%c $e wy p#u ku je wszyst kie brud ne my "li
da( si' po rwa( z jej nur tem ze rwa( ta my cia #a 

wpa"( w g#' bo k% zie mi' jak w ko ry to rze ki 
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WY DAW CA:

GÓR NO !L" SKIE TO WA RZY STWO
LI TE RAC KIE W KA TO WI CACH

TADEUSZ#SIERNY
prezes

40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13
Tel. 32 253-62-21

e-mail: zarzad@slaskwn.com.pl
gtl@gtl.home.pl
www.gtl.org.pl

WSPÓ$WYDAWCA:
BIBLIOTEKA !L"SKA

40-021 Katowice, plac Rady Europy 1
Tel. centr. 32 20 83 700

informacja: info@bs.katowice.pl
sekretariat: bsl@bs.katowice.pl

Re da gu je ze spó%:
DARIUSZ#ROTT
re dak tor na czel ny

WIE S$A WA KO NO PEL SKA
p.o. za st&p cy re dak to ra na czel ne go,

se kre tarz re dak cji
KATARZYNA#BERETA
dzia% krytyki literackiej

MARIA#SZTUKA
dzia% kul tu ral ny

BOG DAN WI DE RA
dzia% spo %ecz no -hi sto rycz ny

WOJ CIECH $U KA
dzia% gra ficz ny

MI RO S$AW KOR BEL
nad zór tech nicz ny i po li gra ficz ny
e -ma il: kor graf@kor graf.com.pl

IRE NA FAL KIN -SI BI GA
AN NA STRU MI $OW SKA

ko rek ta
AD RES RE DAK CJI:

40-012 Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13
Tel./fax 32 206-82-71

e -ma il: redakcjaslask@onet.pl, msk.slask@gmail.com
DTP: STP „Kor Graf”

40-081 Ka to wi ce, ul. D! brów ki 15/12
Tel. 32 354-09-88, 32 781-06-48

Druk: Za k"ad Po li gra ficz ny Mo# i $u czak Sp.j.
ul. Piw na 1, 61-065 Po zna%

tel. 61 633 71 65
Ma te ria "ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja
za strze ga so bie pra wo skrótów, po pra wek i zmian ty -
tu "ów w tek stach przy j& tych do dru ku oraz skra ca nie

ko re spon den cji.
Wa run ki pre nu me ra ty: po przez Od dzia "y i De le ga tu -
ry „RU CHU” – na te re nie ca "e go kra ju. Bez po #red nio –
w se kre ta ria cie Re dak cji oraz w urz& dach pocz to wych.
Wp"at na le 'y do ko ny wa( na kon to: GTL – re dak cja mie -
si&cz ni ka „)l!sk”, PKO PB SA I O/Ka to wice 92
102023130000 3302 00202176. Pre nu me ra ta rocz na – 60 z",
pó" rocz na – 30 z". Pi smo w pre nu me ra cie jest do star cza ne
pod wska za ny ad res bez do dat ko wych op"at.
Prenumerata zagraniczna: poprzez Dzia" S.A.
Infolinia 0800 120 029. Tel. +48 022 532-87-31
www.ruch.com.pl
Ce na eg zem pla rza – 5 z" (w tym 5% VAT)
ISSN: 1425-3917  Nr in dek su: 33328X

Czasopismo
„!l'sk. Miesi&cznik spo%eczno-kulturalny”

jest dost&pne w wersji elektronicznej
w !L"SKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

pod adresem:
http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=19462

PU BLI CY STY KA
5.  Mar cin Ga cek KIE DY) PU STE KRZE S$A, DZISIAJ P$YTKIE*WIZJE 

– EU RO SCEP TYCZ NY MI STRAL W STRAS B UR GU
6.  Bog dan Wi de ra WYRZUCENI DLA „SOLIDARNYCH” 

10.  Maria Sztuka S$AWA*I*SZACUNEK
12.  Feliks Netz GDY*MY)L+:*RÓ,EWICZ
14.  Roz mo wa z prof. dr. hab. Marianem Ze mba l! R+CE*CI-GN-CE*DO*,YCIA
18.  Ka ta rzy na Be re ta ID-C CMEN TAR ZEM PRZY FRAN CU SKIEJ 
24.  Agniesz ka Si ko ra )L-SKA*RODZINA*W*ZANIKU?
26.  Jó zef Wy cisk EKG – PRÓBA*PODSUMOWANIA
28.  Wie s"aw Ko ster ski TRZE BA PO CZE KA., NA DRU GIE ,Y CIE 
30. Jakub #o gi now CZECHOS$OWACJA*WIECZNIE*,YWA
34.  Jan F. Le wan dow ski DWA TO TA LI TA RY ZMY KI NA )L- SKIE GO 
37.  Wies"awa Konopelska W$A DY S$AW „OTEK” MO RAW SKI (1942-2014) 
37. Maria Sztuka WIES$AW KA/TOCH (1954-2014)
38.  Hen ryk Szcze pa$ ski MOD NY PO JAZD FIN DE SIÈCLE’U
44.  Ju lian Gem bal ski WSPOMNIENIE*UCZNIA
46. Ka rol Rafa" Bu la „CZTEROG$OS” POTWIERDZA ARSPIRACJE KATOWIC
47.  Ma ria Sztu ka NOC NIESPODZIANEK I... SMAKO$YKÓW

FE LIE TO NY
17.  NO TAT NIK SPÓ0 NIO NE GO PRZY BY SZA

Ma rek S. Szcze pa$ ski OJ CZY ZNA PRY WATNA: ROZ DZIA$ ZA MKNI+ TY? 
21.  Z MO ICH GÓ REK

Wi told Tu rant CZE KA J-C NA DOK TO RA ROL LE 
33.  KO LEK CJA MA LAR STWA POL SKIE GO 

Woj ciech Gra bow ski PIOTR MI CHA $OW SKI
52.  Mag da le na Dzia dek MI+ DZY NU TA MI
53.  )L- SKA OJ CZY ZNA POL SZ CZY ZNA

Jan Mio dek GO )CIE Z ,Y RO WEJ 
65.  Hen ryk Bzdok ANEG DO TY 

PLA STY KA
48.  Mi cha li na Waw rzy czek -Kla sik LITERA JEST CIENIEM GWIAZDY
49.  GALERIA*SZTUKI*WSPÓ$CZESNEJ BWA. „O*POWSTAWANIU*I*GINI+CIU”
50.  FRAN CI SZEK WY LE ,UCH. GRA FI KA I MA LAR STWO 
51.  Wie s"a wa Ko no pel ska SZTUKA*W*PRZESTRZENI MIASTA
76. Wi told Ko ci$ ski UCZTA*DUCHOWA

TE ATR 
56.  Rozmowa z Krzysztofem Korwin-Piotrowskim GLIWICKIE*TEATRALNE*RENDEZ-VOUS
58.  Bog dan Wi de ra KOLOROWY*TEATRZYK*DROGI
59.  Jo an na Wa ro$ ska TAN GO NA TRZY G$O SY I JED N- TAN CER K+ 

KSI"( KI
60.  Ka ta rzy na Ta "u% POWRÓT*DO*TAJEMNICZYCH&OGRODÓW
61.  Bog dan Wi de ra AUTONOMIA*BEZ*MITÓW
62.  Wie s"a wa Ko no pel ska WO BEC UBY WA NIA I BRA KU 
63.  Kry sty na He ska -Kwa 'nie wicz )L-SKA OJCZYZNA POLSZCZYZNA

W DOMU I W SZKOLE
63. Ka ta rzy na Be re ta STABIK – POETA I PODRÓ,NIK
64. Bogdan Widera KRÓTKO*O*KSI-,KACH

PO EZJA I PRO ZA
1.  Bar ba ra Grusz ka -Zych * * *

22.  Bar ba ra Grusz ka -Zych WIER SZE 
42.  Piotr Tom czak WIER SZE 

EKO LO GIA
54.  Jo lan ta Ma tia kow ska MAMY LAS, MAMY SZCZ+)CIE!
55.  (mat) TO SI+ OP$A CA!

STA $E RU BRY KI
4.  )L- SKI MIE SI-C 

66.  Z ,Y CIA BI BLIO TEK
Pa try cja Sko rek, Wie s"a wa Szlach ta U NAS CI- GLE CO) SI+ DZIE JE 

67.  ZNA KI I TWA RZE MIA STA KA TO WI CE. 40 LAT CHÓ RU FIL HAR MO NII )L- SKIEJ 
68.  OPOL SKIE 

NO TAT NI KI KUL TU RAL NE
69.  Ja nusz Wój cik OPO LE 
70.  Wie s"a wa Ko no pel ska KA TO WI CE
72.  Ma ria Sztu ka SO SNO WIEC 
73.  Jan Pi che ta BIEL SKO
74. Jo an na Kot kow ska CZ+ STO CHO WA
75.  Ja cek Si ko ra ZA OL ZIE 

NA OK$AD CE: Frag ment przed wo jen ne go pla ka tu re kla mu j! ce go ro wer fir my Ad ler
– ze zbio rów Woj cie cha Mszy cy.
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Pro jekt ob j& ty 
me ce na tem

MIA STA KA TO WI CE
Zre ali zo wa no w ra mach
PRO GRA MU
OPE RA CYJ NE GO
PRO MO CJA
CZY TEL NIC TWAWojewódzki Fundusz

Ochrony !rodowiska
i Gospodarki Wodnej

w Katowicach

Urz'd Marsza%kowski
Województwa

Opolskiego

og%o szo ne go przez
MI NI STRA KUL TU RY 
I DZIE DZIC TWA NA RO DO WE GO

W NUMERZE:
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Mi !o mi przy wi ta" si# z Pa$ stwem w tym miej scu – na !a mach mie si#cz ni ka
spo !ecz no -kul tu ral ne go „%l&sk”. Kie dy pra wie trzy dzie 'ci lat te mu ów cze -

sny dusz pa sterz aka de mic ki w Ka to wi cach ks. Sta ni s!aw Pu cha !a za pro si! mnie
do wspó! re da go wa nia pi sma DA na wet przez my'l mi nie prze sz!o, (e przyj dzie
mi na st#p nie re da go wa" „Biu le tyn In for ma cyj ny Urz# du Wo je wódz kie go”, kwar -
tal nik „Ar chi tek tu ra i Kra jo braz. Prze strzen ne Pro ble my Re gio nu Gór ne go %l& ska”,
kie ro wa" re dak cj& „Ga ze ty Uni wer sy tec kiej Uni wer sy te tu %l& skie go”, by" re dak -
to rem pó! rocz ni ka „Pal las Si le sia” i wspó! pra co wa" z in ny mi cza so pi sma mi
na uko wy mi, by od ma ja 2014 ro ku – uchwa !& Za rz& du Gór no 'l& skie go To wa rzy -
stwa Li te rac kie go w Ka to wi cach – pod j&" ko lej ne ogrom ne wy zwa nie. 

Na sze pi smo – mie si#cz nik „%l&sk” – od pra wie dwu dzie stu lat, dzi# ki 'wiet -
nej pra cy mo ich zna ko mi tych po przed ni ków na sta no wi sku re dak to rów na czel nych:
Ta de usza Ki jon ki – za !o (y cie la pi sma i wie lo let nie go, nie stru dzo ne go re dak to ra
na czel ne go, a tak (e Kry stia na Ga !usz ki i Wi tol da Tu ran ta oraz do 'wiad czo ne go
ze spo !u dzien ni ka rzy i licz nych wspó! pra cow ni ków, wro s!o na trwa !e w kra jo braz
me dial ny %l& ska i s& sied nich ziem – wszak 223 nu me ry nie zwy kle zo bo wi& zu j&.
Dzi siaj chce my do sto so wy wa" „%l&sk” do wy zwa$ wspó! cze sne go 'wia ta, ryn ku
wy daw ni cze go, ale przede wszyst kim do Pa$ stwa po trzeb i ocze ki wa$. Li cz# na Pa$ -
stwa li sty, g!o sy i opi nie. 

Je sie ni& za mie rza my wró ci" do bu do wa nia wo kó! „%l& ska” jesz cze licz niej szej
wspól no ty Czy tel ni ków. Za pro si my Pa$ stwa na cy klicz ne dys ku sje re dak cyj ne
w na szej sie dzi bie (pro sz# za pa mi# ta" lub od 'wie (y" so bie ten ad res w swo ich
no te sach i kom pu te ro wych ba zach da nych: Ka to wi ce, ul. Dwor co wa 13) oraz na spo -
tka nia z au to ra mi, pre zen tu j& ce ko lej ne nu me ry pi sma. Przede wszyst kim jed nak
pla nu je my wkrót ce uru cho mi" wi try n# in ter ne to w&. Bez niej nie wy obra (am
so bie no wo cze 'nie dzia !a j& ce go cza so pi sma. Chce my rów nie( or ga ni zo wa" cykl
spo tka$ – otwar tych ko le giów re dak cyj nych i roz mów z Czy tel ni ka mi – w ró( nych
miej scach na sze go re gio nu. Mam na dzie j#, (e b# d& to 'wiet ne fo ra wy mia ny
po gl& dów do ty cz& cych prze sz!o 'ci, dnia dzi siej sze go, a przede wszyst kim przy -
sz!o 'ci na sze go mie si#cz ni ka.

Je ste 'my u pro gu wa ka cji, a wi#c za pra szam Pa$ stwa do spoj rze nia na nasz re -
gion z per spek ty wy cy kli stów. Nie za brak nie jed nak te ma tów po wa( nych: ko men -
tu je my wy bo ry do Eu ro par la men tu i Eu ro pej ski Kon gres Go spo da rczy, pió rem
Fe lik sa Net za pre zen tu je my re cep cj# twór czo 'ci Ta de usza Ró (e wi cza przez m!o -
de po ko le nie po etów, przy po mi na my kon cert Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to -
wi cach w 1924 ro ku, pu bli ku je my po ezje Bar ba ry Grusz ki -Zych i de biu tu j& ce go
u nas, cho" ju( zde cy do wa nie nie de biu tan ta, Pio tra Tom cza ka, z Agniesz k&
Si ko r& za sta na wia my si#, ja ka jest dzi siaj 'l& ska ro dzi na, a Jan F. Le wan dow ski
za pro si nas do „'l& skie go” ki na. Za ch# cam do prze czy ta nia re la cji Ma rii Sztu ki
z uro czy sto 'ci wr# cze nia in sy gniów Ka wa le ra Orderu Le gii Ho no ro wej i przy zna -
nia ty tu !u dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie
pro fe so ro wi Wie s!a wo wi Ba ny sio wi, rek to ro wi Uni wer sy te tu %l& skie go. Nie za brak -
nie sta !ych, obo wi&z ko wych po zy cji lek tu ro wych – no tat ni ków kul tu ral nych,
re cen zji i omó wie$ ksi& (ek (ja ko re dak tor dzia !u kry ty ki li te rac kiej de biu tu je w tym
nu me rze Ka ta rzy na Be re ta) czy fe lie to nów (z ra do 'ci& od no to wu j# pierw szy
fe lie ton Wi tol da Tu ran ta w „%l& sku” – by !y re dak tor na czel ny przy j&! mo je za pro -
sze nie i do !& czy! do gro na na szych 'wiet nych fe lie to ni stów). 

W na st#p nych nu me rach za ch# ci my Pa$ stwa do czy ta nia, za pro po nu je my
wa ka cyj ne w# drów ki po re gio nie, a po tem – we wrze 'niu – wró ci my do szko !y
i sku pi my si# na ró( no rod nych aspek tach edu ka cji. 

Cie sz# si# nie zwy kle, (e mo (e my u Pa$ stwa co mie si&c go 'ci". 

DA RIUSZ ROTT

Dro dzy Czy tel ni cy
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!MI LIO NY w pri -
ma apri lis, cho! "art to
nie by#. Miesz ka niec
By to mia 1 kwiet nia
tra fi# szóst k$ w Lot to
i wy gra# 22 mi lio ny
z#o tych. Wszy scy si$
za sta na wia j% kim jest
szcz$ &li wiec i… co
zro bi z wy gra n%.

! PRA WIE dwa ty -
si% ce ka to wi czan za -
ra bia na "y cie w War -
sza wie, ale to do
Ka to wic przy je" d"a
co dzien nie do pra cy 6
tys. cho rzo wian, 6 tys.
ty szan, 5 tys. by to -
mian, 4 tys. d% bro wian.
Naj wi$ cej do Ka to wic
przy je" d"a w ce lach
za rob ko wych so sno -
wi czan, bo a"9 ty si$ cy.
Za to ka to wi czan, któ -
rzy pra cu j% w So snow -
cu jest ty le, co kot na -
p#a ka# – do k#ad nie 1,3
tys. Ka to wi cza nie naj -
cz$ &ciej je" d"% za rob -
ko wa! do Cho rzo wa
(2,1 tys. osób).

! RA DWA' SKA
Agniesz ka w ka to wic -
kim Spodku! Mi #o &ni -
cy te ni sa by li wnie -
bo wzi$ ci, bo na sza
su pergwiaz da przy je -
cha #a bia #ym le xu sem
spe cjal nie na tur niej
BNP Pa ri bas Ka to wi -

ce Open 2014. Gwiazd by #o wi$ cej, ale Agniesz ka
za chwy ci #a naj bar dziej…

! PO LI CJAN CI s% nie do szko le ni, po pe# nia j% b#$ -
dy mo g% ce utrud nia! iden ty fi ka cj$ miejsc i spraw -
ców wy pad ków. Ta kie naj wa" niej sze – i za trwa "a -
j% ce – wnio ski p#y n% z ra por tu NIK, któ ra tym ra zem
pod lu p$ wzi$ #a dro gów k$.

! BOK SER w po li ty ce wró "y ostr% kam pa ni$
do eu ro par la men tu. To masz Ada mek, by #y mistrz
&wia ta w bok sie, zo sta# nie ocze ki wa nie „je dyn k%”
So li dar nej Pol ski w wy bo rach do eu ro par la men tu.

! ZA PÓ( NIO NY KZK GOP po sta no wi# wresz -
cie wpro wa dzi! no wo cze sno&!, któ ra u in nych kra -
jo wych (i re gio nal nych te") prze wo) ni ków daw no
ju" sta #a si$ stan dar dem – elek tro nicz ne ta bli ce in -
for ma cyj ne na wy bra nych 72 przy stan kach aglo me -
ra cji &l% sko -za g#$ biow skiej. Po dob ne roz wi% za nia
funk cjo nu j% ju" od lat z po wo dze niem w&ród
mniej szych i mo bil niej szych, jak si$ oka zu je, prze -
wo) ni ków m.in. w Ty chach, Ja worz nie, Ryb ni ku,
czy Tar now skich Gó rach.

! MO DA na eko lo gi$ ma swój wy miar sma ko -
wy – eko "yw no&! cie szy si$ co raz wi$k szym
wzi$ ciem. W na szym re gio nie na przy k#ad ob le ga -
ny jest Eko Ba zar w Mi ko #o wie i Bio Ba zar w Ka -
to wi cach. Eko lo gicz na "yw no&! na pew no jest zdro -
wa i smacz na. Ale ma te" jed n% wa d$ – jest dro ga.

! KIL KA DZIE SI*T firm chce zbu do wa! au to -
stra d$ A1 od lot ni ska w Py rzo wi cach do pod cz$ sto -
chow skiej Rz% sa wy. Pra ce ma j% si$ roz po cz%! jesz -
cze w tym ro ku, a dro go wcy go to wi s% wy da! na nie
bli sko trzy mi liar dy z#o tych. Bu do wa 57-ki lo me tro -
wej tra sy zo sta nie po dzie lo na na od cin ki, prze wi du -
je si$, "e ca #o&! b$ dzie go to wa w 2018 ro ku.

! ZDA NIEM pro ku ra tu ry nie jest ofia r%, ale
spraw c%. Nie by# pod pa la czem, lecz za bój c%. Do te -
go jest – jak si$ oka zu je – nie po czy tal ny. Opi nia pu -
blicz na ze zdu mie niem i szo kiem &le dzi co raz to no -
we in for ma cje w spra wie Da riu sza P. z Ja strz$ bia,
któ ry jest po dej rza ny o za bój stwo swo jej "o ny
i czwór ki dzie ci. Przy po mnij my – tra gicz ny po "ar
mia# miej sce w ro dzin nym do mu Da riu sza P. 10 ma -
ja 2013 ro ku. Prze "y# go je dy nie je go 17-let ni syn.

! HO ME OPA TI+, no wy i kon tro wer syj ny po -
dy plo mo wy kie ru nek stu diów, otwo rzy# ,l% ski
Uni wer sy tet Me dycz ny ja ko je dy ny w kra ju, co
wzbu dzi #o pro test pre ze sa Na czel nej Izby Le kar skiej
dr. Ma cie ja Ha man kie wi cza.

! SI LE SIA Fa shion Day od by #a si$ tym ra zem
w no wej, jesz cze nie otwar tej, sie dzi bie Mu zeum

,l% skie go. By #a to ju" pi% ta edy cja te go re no mo wa -
ne go po ka zu mo dy.

! W+D KA RZE ra tu j% Bia #%. Pod czas sprz% ta -
nia rze ki Bia #ej, prze p#y wa j% cej przez mia sto Biel -
sko -Bia #a, wy #o wio no 1,5 to ny &mie ci, w tym m.in.
nar ty i se des ze sp#ucz k%. Do rze ki tra fi #o rów nie" 2,6
tys. sztuk pstr% ga.

! CEN TRUM Zim bar do ma zmie ni! ka to wic -
ki Ni ki szo wiec. Otwar to go 14 kwiet nia przy udzia -
le &wia to wej s#a wy ame ry ka- skie go psy cho lo ga
prof. Phi li pa Zim bar do. Po wsta #o w ten spo sób miej -
sce spo tka- i edu ka cji dzie ci i m#o dzie "y, któ re go
go spo da rzem jest Sto wa rzy sze nie Fa bry ka Ini cja -
tyw Lo kal nych. 

! PRZE BU DO WA Sta dio nu ,l% skie go trwa
od 20 lat. Wy da no na ni% ju" 603 mln z#, z cze go 227
mln z# na mo der ni za cj$, a 354 mln z# na za da sze -
nie. Po trze ba jesz cze co naj mniej 200 mln z#. ,l% -
ski jest naj d#u "ej prze bu do wy wa nym sta dio nem
na &wie cie. I chy ba te" naj dro" szym.

! JE DY NA w Pol sce nie mal 45-let nia sko da 706
RTO przy je cha #a do So snow ca spod Ko sz$ ci na
na od by wa j% ce si$ tu Tar gi Trans por tu Pu blicz ne -
go. Oka zji do sen ty men tal nych wspo mnie- nie bra -
ko wa #o, bo zwie dza j% cy mo gli na sy ci! si$ wi do kiem
po pu lar nych nie gdy& „ogór ków” i ika ru sów. I po -
rów na! daw ne i wspó# cze sne ka sow ni ki do bi le tów
(kto pa mi$ ta te „r$cz ne”?).

! CZ+ STO CHOW SKA pro ku ra tu ra pro wa dzi
&ledz two w spra wie gru py zaj mu j% cej si$ m. in. ha -
ra cza mi, han dlem nar ko ty ka mi i bro ni%.

! TY SKI od ci nek DK 1 ma by! go to wy w lip -
cu. Cho! bu do wa sze&! i pó# ki lo me tro we go od cin -
ka tej ru chli wej tra sy ma spo ry po &lizg, to w ostat -
nich mie si% cach wi da! wy ra) ny po st$p. 

! PARK w ,wier kla- cu cze ka na po wrót trzech
Gra cji, XIX -wiecz nej rze) by Ema nu ela Frémie ta,
któ rej re stau ra cja zbli "a si$ do ko- ca. Czte ry in ne
po t$" ne ani ma li stycz ne rze) by po wró ci #y 11 kwiet -
nia po re no wa cji na swo je miej sca. Wszyst kie &wiad -
cz% o za mo" no &ci w#a &ci cie li tych ziem, ro du
Don ner smarc ków. Hi sto ryk dr Ar ka diusz Ku zio -
-Pod ruc ki pod kre &la, "e naj wi$ cej dzie# Frémie ta
znaj du je si$ w Pa ry "u, co &wiad czy o do brym gu -
&cie &l% skich Don ner smarc ków.

! AB SOL WEN CI klas gór ni czych z Ja strz$ bia,
Wo dzi s#a wia ,l% skie go, Or non to wic i Paw #o wic de -
mon stro wa li 15 kwiet nia pod sie dzi b% Ja strz$b skiej
Spó# ki W$ glo wej. Fir ma obie ca #a im kil ka lat te mu
pra c$, ale zmie ni #a zda nie, ofe ru j%c za trud nie nie na in -
nych, nie co gor szych wa run kach w no wo po wo #a -
nej spó# ce -cór ce. Ab sol wen ci czu j% si$ oszu ka ni.

! PIERW SZE na bo "e- stwo od cza su pa mi$t ne -
go po "a ru ze stycz nia 2013 ro ku od pra wio no
w ko &cie le w Ja& ko wi cach ko #o Orze sza. Od bu do -
wa no stra wio ny przez ogie- dach ko &cio #a, ko- cz%
si$ pra ce wy ko- cze nio we we wn$ trzu &wi% ty ni. Pa -
ra fia nie mo gli si$ cie szy! ,wi$ ta mi Wiel ka noc ny -
mi we w#a snej &wi% ty ni. 

! SZPI TAL Wo je wódz ki w Ty chach pro wa dzo -
ny od pra wie dwóch lat przez spó# k$ Me grez
przy no si zy ski. I roz sze rza dzia #al no&! o no we po -
rad nie. To je den z nie wie lu po zy tyw nych przy k#a -
dów w na szej s#u" bie zdro wia. Przy po mnij my – wio -
sn% 2012 ro ku za d#u "o ny ty ski szpi tal po dzie lo no
na cz$&! szpi tal n% i za d#u "o n% moc no przy chod ni$
spe cja li stycz n%.

! WI DE ORE JE STRA TO RY za in sta lo wa ne
na dwóch sie mia no wic kich skrzy "o wa niach dzia -
#a #y od grud nia 2012 ro ku do grud nia 2013 ro ku nie -
le gal nie. Czy Stra" Miej ska zwró ci kie row com pie -
ni% dze z man da tów? Nie jest to oczy wi &cie pro ste.
Mo" na to zro bi! "% da j%c uchy le nia przez s%d man -
da tu kar ne go b%d) te" za "% da! od szko do wa nia po -
wo #u j%c si$ na wpro wa dze nie w b#%d przez funk -
cjo na riu sza. 

! BU RZA po ra por cie Naj wy" szej Izby Kon tro li
w spra wie Sta dio nu ,l% skie go. In spek to rzy NIK -
-u za kwe stio no wa li po rzu ce nie w 2008 ro ku przez
za rz%d wo je wódz twa pro jek tu „Sa turn”, czy li go -
to we go, za twier dzo ne go i po sia da j% ce go ju" po zwo -
le nie na bu do w$ pro jek tu za da sze nia Sta dio nu ,l% -
skie go. De cy zja ta za pa d#a – zda niem NIK – „bez
me ry to rycz ne go uza sad nie nia”. Kry tycz nie oce nio -
no fakt, "e no wy, trzy ra zy dro" szy pro jekt za da sze -
nia za mó wio no z wol nej r$ ki i nie pod j$ to "ad nych
dzia #a- w ce lu we ry fi ka cji je go za #o "e-. We dle NIK -
-u urz%d mar sza# kow ski „dzia #a# nie rze tel nie”
i „wy dat ko wa# nie go spo dar nie &rod ki pu blicz ne
w wy so ko &ci co naj mniej 68,4 mln z#”.

! HO NOR &l% skich ko le ja rzy zo sta# przy wró -
co ny – oznaj mi# wszem i wo bec mar sza #ek Se ku -
#a uzna j%c pro ces ra to wa nia za d#u "o nych Ko lei ,l% -
skich za za ko- czo ny, bo we d#ug da nych pre ze sa K,
spó# ka za pierw szy kwar ta# 2014 ro ku prze sta #a przy -
no si! stra ty i od no to wa #a 450 tys. z# zy sku. Ale licz -
by mó wi%, tak jak si$ je czy ta. Asu ma zo bo wi% za-
K, wy no si na dal 40 mln z#. Ka" de go mie si% ca
na sp#a t$ za d#u "e nia spó# ka wy da je 2 mln z#. Wi$c
do pe# ne go opty mi zmu pa nie mar sza# ku jesz cze bar -
dzo, bar dzo da le ko. Tym bar dziej "e pa sa "e ro wie
na rze ka j% na ja ko&! (i ilo&!) po #% cze-, a tak "e ci% -
g#e zmia ny roz k#a dów jaz dy.

! RO ,NIE jak na dro" d"ach – 15-ty si$cz ny ty -
ski sta dion, wi da! ju" be to no we kon struk cje trzech
try bun. Trwa 17 mie si%c je go bu do wy. Obiekt ma
zo sta! od da ny do u"yt ku na 11 czerw ca 2011 ro ku.
Po ch#o nie pra wie 129 mln z# i spe# nia# b$ dzie wszel -
kie nor my UEFA i FI FA. 

! RAD NI Sej mi ku nie chc% ju" d#u "ej ob ra do -
wa! w te re nie. Do tej po ry by #y dwie se sje wy jaz -
do we: w Cz$ sto cho wie i Biel sku -Bia #ej. Rad ni za -
po wie dzie li od wo #a nie prze wod ni cz% ce go An drze ja
Go &ci nia ka, któ ry pod czas ostat niej se sji wy jaz do -
wej w Biel sku wy je cha# za raz po kon fe ren cji pra -
so wej, a rad ni ob ra do wa li do pó) ne go wie czo ra.
Prze wod ni cz% cy t#u ma czy# nie obec no&! obo wi%z -
ka mi re pre zen ta cyj ny mi (co ni ko go nie prze ko na -
#o). Rad ni chc% wró ci! do Sa li Sej mi ku, ty le "e tam
trwa re mont, o któ rym sa mi za de cy do wa li.

! PRZY ZNA NO Be to no we Kost ki i Su per jed -
nost ki, ple bi scy tu Sto wa rzy sze nia Mo je Mia sto. Na -
gro da za naj lep sz% re ali za cj$ ro ku tra fi #a do Ga le -
rii Elek trow nia w Cze la dzi, za naj gor sz%
na ka to wic kie osie dle Ty si%c le cia – za pierw sz%
z czte rech zbu do wa nych tam wie" przez fir m$ Ac -
tiv In ve st ment. Za sa dy wy ró" nie- s% ka" de go ro -
ku iden tycz ne: no mi na cje nad sy #a j% miesz ka- cy re -
gio nu, a oce nia j% je ju ro rzy nie zwi% za ni za wo do wo
z ar chi tek tu r%.

! GRÓB Hu ba la, czy li le gen dar ne go mjr. Hen -
ry ka Do brza- skie go, nie zo sta# od na le zio ny w W% -
so czu Gór nym, ale na ukow cy na tra fi li na star sze,
trzy stu let nie po chów ki z ko- ca XVII wie ku, któ -
rych do ko na no na ist nie j% cym tu wów czas cmen -
ta rzu pa ra fial nym.

! AT MOS FE RA przed eu ro pej ski mi wy bo ra mi
za g$sz cza si$. Po ja wia j% si$ in wek ty wy, po mó wie -
nia, a rze czo wy spór ust$ pu je miej sca gro te sce. To -
masz Tom czy kie wicz, szef &l% skiej PO, za sta na wia
si$, czy nie po zwa! do s% du Ja nu sza Kor win -Mik -
ke go, któ ry za rzu ci# Tom czy kie wi czo wi, "e wie le
lat te mu pod czas wspól nej ko la cji w Pszczy nie…
zgwa# ci# kel ner k$. Tom czy kie wicz za po wie dzia#
na twit te rze po zwa nie za oszczer stwo. Ale naj pierw
to on wspo mnia# w ty go dni ku „Wprost”, "e Kor -
win -Mik ke pi# wi no z „gwin ta”.

! POL SKA wy co fa #a si$ z ubie ga nia o wspó# -
or ga ni za cj$ pi# kar skich Mi strzostw Eu ro py w 2020
ro ku. Jed n% z aren mi strzostw mia# by! nie do ko- -
czo ny wci%" Sta dion ,l% ski. Smacz ku spra wie
do da je fakt, "e pre zes PZPN Zbi gniew Bo niek by#
prze ko na ny, "e do or ga ni za cji mi strzostw zg#o szo -
ny by# tyl ko je den sta dion, w War sza wie, cho!
na stro nie UEFA fi gu ro wa #y oba.

! UCHY LO NY zo sta# wy rok 25 lat wi$ zie nia,
ja ki za pad# w po szla ko wym pro ce sie by #e go pre zy -
den ta Za brza Je rze go G., oskar "o ne go o za bój stwo
wie rzy cie la. S%d Ape la cyj ny w Ka to wi cach za de -
cy do wa# w pi% tek 25 kwiet nia o po wtó rze niu pro -
ce su. 

! ,L* SCY piel grzy mi do pi sa li w nie dzie l$ 27
kwiet nia na Pla cu ,w. Pio tra w Rzy mie na mszy ka -
no ni za cyj nej pa pie "y Ja na Paw #a II i Ja na XXIII,
któ rych og#o szo no &wi$ ty mi. Przy je cha li tu zor ga -
ni zo wa ny mi piel grzym ka mi, by &wi$ to wa! i po dzi$ -
ko wa! pa pie "o wi Fran cisz ko wi za pol skie go &wi$ -
te go. Jak za uwa "y# je den z piel grzy mów, tro ch$ "al,
bo to ju" ostat nia tak wiel ka uro czy sto&! z udzia -
#em Po la ków w Rzy mie. Pa pie" Fran ci szek po ja -
wi si$ w Pol sce w 2016 ro ku.

! AK TOR Pa we# Ma #a szy- ski na gle za s#ab# 28
kwiet nia na sce nie w trak cie przed sta wie nia „Be -
rek, czy li upiór w mo he rze” w Te atrze Roz ryw ki
w Cho rzo wie. Prze rwa no wy st$p i od wo #a no ko -
lej ny. Po go to wie od wio z#o Ma #a szy- skie go
do szpi ta la, prze pro wa dzo no ba da nia, ak tor czu -
je si$ le piej.

KRONIKARZ

MIESI!C
Zapis wydarze- 

z miesi%ca
poprzedzaj%cego

zamkni$cie 
numeru
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Char les de Gaul le w la tach sze!" dzie si# -
tych sto so wa$ tak ty k% „pu ste go krze s$a”

w Ra dzie Mi ni strów Eu ro pej skiej Wspól no -
ty Go spo dar czej. By$ to za bieg unie mo& li wia -
j# cy prze g$o so wa nie an ty fran cu skich roz wi# -
za'. Eu ro scep tycz ny na po cz#t ku swo ich
rz# dów ge ne ra$ sta$ si% pó( niej fi la rem EWG
i z pro ro cz# prze ni kli wo !ci# blo ko wa$ wej -
!cie Wiel kiej Bry ta nii do tej or ga ni za cji. 

Unia Eu ro pej ska od po cz#t ków swo je go ist -
nie nia to czo na by $a przez cho ro b% tech no kra -
cji. Nie przej rzy sto!" pro ce dur i za wi $o !ci
praw ne przy po dej mo wa niu de cy zji da wa $y
po le do do wol no !ci ich in ter pre ta cji lub
prze d$u &a nia pro ce sów de cy zyj nych. Pa -
mi%" wo jen !wia to wych oraz po li ty ka „&e la -
znej kur ty ny” po wo do wa $y, &e wspól no ta eu -
ro pej ska z ka& de go kry zy su wy cho dzi $a
wzmoc nio na. Po 89 ro ku strach przed wschod -
nim s# sia dem za st# pi$ l%k przed ba$ ka ni za cj#
Eu ro py )rod ko wo -Wschod niej. Trak ta ty
eu ro pej skie od Ma astricht po Li zbo n% mia -
$y ujed no li ci" i zin te gro wa" struk tu ry eu ro -
pej skie. Pa ra dok sal nie nie przy bli &y $y UE Eu -
ro pej czy kom. Wr%cz prze ciw nie. Zbu do wa $y
zde hu ma ni zo wa ny, biu ro kra tycz ny mo loch. 

Par la ment Eu ro pej ski jest ide al nym miej -
scem dla prze gra nych po li ty ków, któ rzy
w Stras bur gu i Bruk se li mo g# nie tyl ko li -
czy" na apa na &e, ale i pój!" dro g# Car te -
ra – sta" si% lep szy mi ex -pre zy den ta mi, ex -
-pre mie ra mi i ex -po li ty ka mi ni& wte dy gdy
pe$ ni li te funk cje w swo ich kra jach (np. Gi -
scard d’Es ta ing). PE stwo rzo no nie po to by
uchwa la" pra wo, lecz jed no czy" Eu ro p%.
Mia$ nie re pre zen to wa" w pe$ ni oby wa te li,
ale w spo sób kon ce sjo no wa ny da wa" na -
miast k% de mo kra cji. Zo sta$ je dy n# wspól -
no to w# struk tu r# z ludz k# twa rz#. Sil nym
o!rod kiem wy ra &a nia kry tycz nych opi nii eu -
ro de pu to wa nych. Mi mo roz sze rze nia je go
kom pe ten cji przez ko lej ne trak ta ty, jest
par la men tem tyl ko z na zwy. 

Co raz wi% cej Eu ro pej czy ków za da je py -
ta nie: a na co nam UE? W wy ni ku eu oro -
wy bo rów pa' stwa Unii po dzie li $y si% na trzy
g$ów ne blo ki. Pierw szy, eu ro scep tycz ny,
w któ rym wy gra $y par tie an ty eu ro pej skie
two rz# Fran cja, Wiel ka Bry ta nia i Da nia.
Dru gi zde cy do wa nie sil niej szy pro eu ro -
pej ski na cze le z Niem ca mi, Hisz pa ni#
i Pol sk#. Trze ci z W$o cha mi, Ru mu ni#
i S$o wa cj# gdzie eu ro scep ty cy lub le wi co -
wi po pu li !ci s# sil ni, ale nie wy gra li. We
Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii zwy ci% stwo od -
po wied nio: Fron tu Na ro do we go (29%)
i Par tii Nie pod le g$e go Zjed no czo ne go Kró -
le stwa (27,5%) zo sta $o od nie sio ne przy ni -
skiej fre kwen cji (Fran cja 42%; Wiel ka
Bry ta nia 34%). To wy ra( ne ostrze &e nie, &e
ci któ rzy nie po szli do wy bo rów nie b% d#
bro ni li Stras bur ga w imi% mniej sze go z$a.
Eu ro scep ty cyzm, któ ry od ci sn#$ w tym ro -
ku swo je pi%t no na Par la men cie Eu ro pej skim
na le &y prze sta" de mo ni zo wa" i za cz#" go in -
ter pre to wa" kon struk tyw nie ja ko prze stro -
g%, &e bez za an ga &o wa nia wi%k szo !ci oby -
wa te li Unii nie da si% jej nie tyl ko bar dziej
in te gro wa" ale i utrzy ma" sta tus quo. Pro -
blem w tym, &e ani Mer kel ani Hol lan de nie
ma j# wi zji przy sz$ej Eu ro py. Ta nie moc re -
kru tu je ra dy kal nych eu ro fo bów. 

Pol ska ze swo imi wy ni ka mi do brze wpi su -
je si% w no w# mo zai k% po li tycz n# Eu ro py. Wy -
gra $y par tie mniej lub bar dziej pro eu ro pej skie.
Z ta ki mi kra ja mi jak Szwe cja, Au stria, Fin la -
dia two rzy my swo isty „gang czte rech”, w ka& -
dym z tych kra jów eu ro man da ty otrzy ma $o

od jed ne go do czte rech eu ro scep ty ków. Nie -
ste ty Pol ska wraz z resz t# pa'stw re gio nu od -
sta je od Za cho du ni sk# fre kwen cj#. Jed nak s# -
dz%, &e tym ra zem mo& na wy bor ców
uspra wie dli wi". W tej kam pa nii po li ty kom naj -
mniej cho dzi $o o Par la ment Eu ro pej ski. PiS
i PO za na sze pie ni# dze do ko na $y ana li zy swo -
ich moc nych i s$a bych stron. Umoc ni $y si% ja -
ko naj sil niej sze par tie two rz# ce al ter na ty w% po -
li tycz n#. SLD, mi mo s$a be go wy ni ku, po ka za$,
&e tyl ko w opar ciu o je go struk tu ry mo& na li -
czy" na stwo rze nie for ma cji cen tro le wi co wej.
Ja nusz Kor win -Mik ke za pra co wa$ na swo j#
eu ro -eme ry tu r% i wbrew te mu co mó wi, nie b% -
dzie naj bar dziej eks cen trycz nym eu ro de pu to -
wa nym. Ale gdzie w tym eu ro pej ski in te res
Pol ski? Fa tal na kam pa nia spra wi $a, &e tyl ko
naj wier niej sze elek to ra ty po sz$y na wy bo ry.
W tym zna cze niu naj bar dziej prze gra $o PiS.
Je go twar dy elek to rat wy star czy$ na re mis (24
ty si# ce dla PO to &ad na ró& ni ca) z nie do bit -
ka mi elek to ra tu Tu ska. Pre mier mo &e spo koj -
nie my !le" o nad cho dz# cych wy bo rach sa mo -
rz# do wych, pre zy denc kich i par la men tar nych.
Chy ba &e Ja ro s$aw Ka czy' ski chc#c w War -
sza wie po wtór ki z Bu da pesz tu, przy ci# gnie
wy bor ców Zio bry i Go wi na. Ka czy' ski mu -
si – je !li chce zwy ci% &y" – za go spo da ro wa"
nie u&yt ki wy bor cze. 

W tych wy bo rach )l#sk nie ocze ki wa nie
sta$ si% me dial n# sce n# pierw szo pla no we go
star cia po li tycz ne go. Ko ali cja Eu ro pa Plus
Twój Ruch Ja nu sza Pa li ko ta po sta wi $a
na zna ne twa rze i by $a pew na wy ni ku.
Na Gór nym )l# sku mia$ to by" cz$o wiek iko -
na – Ka zi mierz Kutz. Do sz$o do spek ta ku -
lar ne go po je dyn ku po mi% dzy „l’en fant ter -
ri ble” z War sza wy a wy bit nym re &y se rem
z Szo pie nic. Sta wia j#c na z$e go ko nia za s$u -
&o ny dla Pol ski i re gio nu Kutz po niós$ po -
ra& k%. Tym do tkliw sz#, &e nie os$o dzo n#
wy so kim wy ni kiem oso bi stym. )l# za cy
oka za li si% m# drzej si ni& przy pusz cza li to cy -
nicz ni po li ty cy z War sza wy, któ rzy pró bo -
wa li wmó wi" miesz ka' com Gór ne go )l# ska,
&e mó wi#c Kutz my !l# !l"sk, mó wi#c !l"sk
my !l# Kutz. Nie ma sen su ro bi" ana liz ró& -
nic w licz bie od da nych g$o sów na zwy ci% -
skie go Plu r% i na prze gra nych: Kut za, Mi -
gal skie go czy Adam ka. W po li ty ce li czy si%
jed no – sku tecz no!". Na wet je !li jest si% wiel -
k# oso bo wo !ci# trze ba mie" za ple cze po li -
tycz ne. Zro zu mie li to ju& daw no Je rzy Bu -
zek i by $y mar sza $ek wo je wódz twa !l# skie go
Jan Ol brycht. W po li ty ce jak w fus ba lu, &e -
by wy gra" nie wy star czy by" gwiaz d#,
trze ba mie" eki p% na pew nym po zio mie.

!

Kiedy! puste krzes$a,
dzisiaj p$ytkie wizje
– eurosceptyczny
mistral w Strasburgu

MARCIN GACEK
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Dr Mar cin Ga cek – ad iunkt z In sty tu cie So cjo lo gii U), so cjo log po li ty ki, po za ar ty ku -
$a mi na uko wy mi pu bli ko wa$ w kwar tal ni ku kul tu ral nym Opcje. 

Gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli
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Pierwsze, cz!"ciowo wolne…

Wyrzuceni 

dla „Solidarnych”
Pami!ci ludzi z tamtych dni, 

którzy odeszli.

BOGDAN 

WIDERA

Zdj!cia:

BOGDAN#
KU$AKOWSKI

Te! mo g"em zo sta# 4 czerw ca 1989 ro ku po s"em. Do re dak cji „Go -
$cia Nie dziel ne go”, gdzie pra co wa "em, przy szli któ re go$ dnia Woj -
tek Czech – pó% niej szy wo je wo da i Jó zek Busz man – przy sz"y mar -
sza "ek Sej mi ku &l' skie go (zna li $my si( z Klu bu In te li gen cji
Ka to lic kiej) z pro po zy cj', !e bym kan dy do wa" z Ryb ni ka czy Wo -
dzi s"a wia. Wy $mia "em ich: „)a pan ki urz' dza cie? Je stem dzien ni -
ka rzem, a tam trze ba praw ni ków, wi dzi cie, jak wszyst ko jest zde -
ge ne ro wa ne. A po za tym ja bar dzo nie lu bi( je% dzi# do War sza wy”.
Dzi$ my $l(, !e lu dzie wy bra li by wte dy na wet ko nia Ka li gu li, je $li tyl -
ko mia" by zdj( cie z Le chem Wa "( s'. Bo to by "o przede wszyst kim
g"o so wa nie prze ciw ko ko mu nie. Uzmy s"o wi "o mi to jed nak, !e – mó -
wi'c j( zy kiem spra woz daw ców spor to wych – na sza dru !y na ma bar -
dzo „krót k' "aw k(”.

Tydzie" przed wyborami. Lech Wa#!sa na pielgrzymce m!$czyzn i m#odzie"ców do Piekar %l&skich.
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Ale
w tam tym cza sie nic nie by -

!o oczy wi ste. Wia do mo by -

!o tyl ko, "e „na szym” kan dy da tom

z Ko mi te tu Oby wa tel skie go trze ba

zro bi# kam pa ni$ w Ra diu i Te le wi zji

Ka to wi ce. Ze bra nie w tej spra wie

wy rzu co nych stam t%d po og!o sze niu

sta nu wo jen ne go dzien ni ka rzy zwo -

!a! Woj ciech Sar no wicz w miesz ka niu

nie "y j% ce go ju" Wie s!a wa Raj skie go.

Po sze d!em bez en tu zja zmu. Do pra -

cy w ka to wic kiej roz g!o &ni tra fi !em

w 1970 ro ku. Wspó! pra co wa !em z re -

dak cja mi roz ryw ko w% i li te rac k%.
Ten „pion ar ty stycz ny” by! &wiet n% ni -

sz% dla lu dzi, któ rzy chcie li by# 
da le ko od po li ty ki. Wcze &niej wszyst -

kich dzien ni ka rzy ra dio wych zmu sza -

no do „ob s!u gi” ja kich& wy bo rów, 1

Ma jów, ko lej nych ple nów i zjaz dów.

Ale „za Gier ka” ty lu ju" by !o do tej

pra cy ch$t nych „jan cza rów”, "e my,

ci „od kul tu ry”, mie li &my &wi$ ty spo -

kój. A te raz sa mi si$ pa ko wa li &my

w au dy cje „za an ga "o wa ne”, nie ma -

j%c w tej dzie dzi nie "ad ne go do -

&wiad cze nia.

Tak to si! za cz! "o

Na
ze bra niu u Wie sia Raj skie go

by !o do&# t!ocz no. Po tem oka -

za !o si$, "e te le wi zyj n% kam pa ni$ wy -

bor cz% pro wa dzi li g!ów nie Woj tek

Sar no wicz, Wie sio i Sta szek Olej ni -

czak. W Ra diu Ka to wi ce by! Ma rek

Mierz wiak i ja. Po ma ga! nam Ja cek Fi -

lus, któ ry te" zo sta! wy rzu co ny z roz -

g!o &ni po og!o sze niu sta nu wo jen ne go

oraz Ja cek Cie szew ski zwol nio ny po 13

grud nia 81 z „Try bu ny Ro bot ni czej”.

Prze ra "a j% ca by !a ju" sa ma stro na or -

ga ni za cyj na kam pa nii wy bor czej. Trze -

ba by !o usta li# wszyst ko z miej sco wym

Ko mi te tem Oby wa tel skim, po zna#
kan dy da tów do Sej mu i Se na tu, omó -

wi# szcze gó !y na szej obec no &ci w ra -

diu i te le wi zji z kie row nic twem tu tej -

sze go Ra dio ko mi te tu, od by# spo tka nie

w War sza wie z „opo zy cyj n%, ogól no -

pol sk% cen tra l%” kam pa nii w me -

diach…

W cza sie spo tka nia u Wie sia ja ko rzecz

oczy wi st% przy j$ to, i" ra dio wo -te le wi -

zyj ne kie row nic two zro bi wszyst ko,

"e by nam w pra cy prze szka dza#, "y cie

utrud nia# i w ogó le na wszel kie mo" li -
we spo so by na sze pro gra my sa bo to wa#.
Mu si my za tem wszyst kie na sze ocze ki -

wa nia i po trze by sfor mu !o wa# na pi &mie,

pod pi sa# z re dak to ra mi na czel ny mi bar -

dzo pre cy zyj ne, ob wa ro wa ne od ka" dej

stro ny szcze gó !o wy mi klau zu la mi umo -

wy. Te raz to wy gl% da na i&cie pa ra no icz -

n% po dejrz li wo&#, prze cie" w!a dze obie -

ca !y udo st$p nie nie an te ny Ko mi te to wi

Oby wa tel skie mu. Jed nak my &my do brze

wcze &niej po zna li, ile war te by !y ko mu -

ni stycz ne obiet ni ce. Pierw sze spo tka nie

w te le wi zji z sze fem ca !e go lo kal ne go

Ra dio ko mi te tu (na zy wa! si$ chy ba Zie -

li' ski) by !o pe! ne re zer wy.

5 go dzin z Bo bem

P
o je cha !em do War sza wy na spo -

tka nie pod prze wod nic twem Ja ni ny

Jan kow skiej, zna ko mi tej re por ter ki,

któ ra ko or dy no wa !a ca !e przed si$ wzi$ -
cie. War sza wia cy z opo zy cji, mi li lu dzie,

ale kom plet nie bez wy czu cia cza su. Za -

wsze or ga ni zo wa li spo tka nia tak, "e naj -

pierw trze ba by !o po przy je( dzie ran nym

po ci% giem cze ka# i tu !a# si$ przez pa -

r$ go dzin, a po wszyst kim spó( ni# si$
o ja ki& kwa drans na wy god ny po ci%g po -

wrot ny i t!uc si$ noc nym, któ ry nie je -

cha! „ma gi stra l% w$ glo w%”. My &l$, "e
oni chcie li zo ba czy#, kto z te re nu b$ dzie

si$ zaj mo wa# kam pa ni% i czy trze ba ja -

kie mu& re gio no wi po ma ga#. Ka to wi ce

nie wy ma ga !y wspar cia. Mia !em ju"
pro jekt umo wy z ra diem, kil ka spraw

wy ja &ni li &my so bie od stro ny czy sto fa -

cho wej, by !em do brze przy go to wa ny.

Dla te go na tych miast przy kle i! si$
do mnie Bob. Nie sa mo wi ta hi sto ria. Ten

Ir land czyk (Woj tek Sar no wicz twier dzi,

"e to by! Ame ry ka nin – jed no zresz t% nie

wy klu cza dru gie go) przy je cha! do War -

sza wy, bo to on mia! ro bi# kam pa ni$
wy bor cz% KO w ra diu opol skim. Tam

nie by !o wy rzu co nych dzien ni ka rzy,

on sam móg! li czy# tyl ko na ci ch% po -

moc pra cu j% cej w roz g!o &ni mon ta -

"yst ki, o ra diu za& nie wie le wie dzia!.
Wi$c przy !% czy! si$ do mnie, wy py ty -

wa! o wszyst kie niu an se, przez 5 go dzin

noc nej po dró "y no to wa!, co trze ba so -

bie w roz g!o &ni za gwa ran to wa#, jak ro -

bi# au dy cje, wszyst ko, wszyst ko,

wszyst ko. Bob by! lek to rem ja kiej&
wy" szej uczel ni, dzia !a! w pod zie miu,

„zde kon spi ro wa! si$” do pie ro przy oka -

zji wy bo rów. Wy ni kiem by !o to, "e w!a -

dze uczel ni nie od no wi !y z nim kon trak -

tu, w wa ka cje mu sia! opu &ci# Pol sk$,
któ r% po pro stu po ko cha!, wi$c si$
mar twi!. Li czy!, "e mo "e kie dy wy gra -

my wy bo ry, b$ dzie móg! zo sta#. Nie za -

pa mi$ ta !em je go na zwi ska, nie wiem, co

si$ z nim da lej sta !o, b$ d$ wdzi$cz ny, je -

&li kto& z Czy tel ni ków na pi sze do mnie

w tej spra wie. 

Ma rek Mierz wiak i ja mie li &my wa -

run ki na szej pra cy uzgod ni# z na czel -

nym re dak to rem Ra dia Ka to wi ce. To by -

!o dziw ne uczu cie. Po 9 la tach

wcho dzi !em pe !en nie uf no &ci do bu dyn -

ku, w któ rym wte dy za !a twia !em ja kie&
spra wy zwi% za ne z mo im wy rzu ce -

niem pod okiem "o! nie rza z ka !asz ni ko -

wem. Ale szef roz g!o &ni, Ma ciek Ba kes

przy wi ta! nas jak sta rych kum pli. Bez

"ad nych ce re gie li pod pi sa! na sz% umo -

w$ o wspó! pra cy, po "ar to wa li &my, jak -

by nic przez te la ta nie za sz!o. On nie

mia! za mia ru nam prze szka dza#. Ale by -

!y w ra diu miej sca, gdzie czu li &my ta -

jo n% wro go&#.

Ko mi tet ro dza ju #e$ skie go

B
y li &my sta !y mi go &# mi Ko mi te tu

Oby wa tel skie go. Za pa mi$ ta !em

z nie go wy !%cz nie ko bie ty. By li tam

prze cie" i przed sta wi cie le brzyd szej

p!ci, ale w oczy rzu ca !y si$ przede

wszyst kim pa nie. Spo ty ka !em tam

Bar ba r$ Bart kie wicz, Bar ba r$ So ba' -

sk%, no i oczy wi &cie Da nu t$ Sko ren -

ko, któ ra dwo i!a si$ i tro i!a, wo zi !a
ulot ki, znacz ki, te le fo no wa !a… Dla -

cze go nie za pa mi$ ta !em "ad ne go m$" -
czy zny? My &l$, "e bie rze si$ to st%d,

"e pra cu j% ce w lo ka lu przy ul. Te atral -

nej pa nie mia !y w so bie nie s!y cha ny

en tu zjazm i ko lo sal n% wi tal no&#. Kie -

dy ju" mie li &my har mo no gram na -

gry wa nia au dy cji z po szcze gól ny mi

kan dy da ta mi w ra diu, nie mu sie li &my

tak cz$ sto si$ po ja wia# w KO, ale przy -

cho dzi li &my tam, "e by „pod !a do wa#
aku mu la to ry”. No i wy mie ni# in for ma -

cje. Wy da je mi si$ te raz, "e ta na do bec -

no&# ko biet mia !a te" zna cze nie dla

zwy czaj nych lu dzi, któ rzy nie do ko' -

ca wie rzy li w!a dzy (prze cie" ju" raz,

w 1980 ro ku pod pi sa !a po ro zu mie nia).

Ich oba wy ma la !y, kie dy wi dzie li, "e
s!a ba p!e# dzia !a i si$ nie boi.

Bp Damian Zimo! w rozmowie z Adamem Michnikiem.
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Wróg pu blicz ny nr 1 na Li go nia

P
rze !y wa li "my z Mar kiem Mierz -

wia kiem go r# ce dni. Au dy cje wy bor -

cze ro bi li "my prze cie! po za swo j# nor -

mal n# pra c#. Po dzie li li "my mi$ dzy

sie bie kan dy da tów, kil ku „przy dzie li li -

"my” Jac ko wi Fi lu so wi. Do cho dzi%
na na gra nia ze swo imi ko men ta rza mi Ja -

cek Cie szew ski. Kan dy da tem na po s%a
w By to miu by% „spa do chro niarz z War -

sza wy” – Adam Mich nik. Przy je! d!a%
wte dy do „Go "cia Nie dziel ne go” uczy&
si$ 'l# ska. I na praw d$ wte dy si$ uczy%.
Au dy cj$ z nim mia% ro bi& Ma rek. Ja tyl -

ko przy pro wa dzi %em Mich ni ka z re -

dak cji „Go "cia” do roz g%o "ni. Pa mi$ tam

wra !e nie, ja kie to wy wo %a %o w ra dio wym

bu dyn ku. Dla nie któ rych „bo jow ni ków

z pierw szej li nii fron tu ide olo gicz ne go”,

któ rzy nim i Ku ro niem stra szy li nie -

grzecz ne dzie ci, by% to po pro stu ko niec

"wia ta.

Mich nik bez tru du wy pe% ni% swój li -

mit cza su na an te nie. Ale nie wszy scy na -

si kan dy da ci by li tak elo kwent ni. Wpa -

d%em wi$c na po mys%, !e by do pe% nia&
mi nu ta! na gra( zna n# pio sen k# Ja na Pie -

trza ka. Po roz mo wie z ja kim" mniej wy -

ga da nym kan dy da tem roz brzmie wa%
wi$c re fren „…!e by Pol ska, !e by Pol -

ska, !e by Pol ska by %a Pol sk#”. Ma rek po -

mys% te! ku pi%, mie li "my wi$c, po za cha -

rak te ry stycz nym sy gna %em mu zycz nym

ze s%o wem „So li dar ni” au dy cji wy bor -

czych KO, dru gie lo go d)wi$ ko we.

Fe do ro wicz przed te atrem

'l#sk by% naj bar dziej spa cy fi ko wa nym

re gio nem w sta nie wo jen nym. Dzie -

wi$ ciu za bi tych na „Wuj ku”, mnó stwo

in ter no wa nych, ska za nych w pro ce sach

po li tycz nych, wy rzu co nych z pra cy.

W sa mym Ra diu Ka to wi ce in ter no wa -

no 3 dzien ni ka rzy, kil ka na "cie osób

zwol nio no „ze s%u! by w jed no st ce zmi -

li ta ry zo wa nej”, co by %o jak wil czy bi let.

W pierw szym okre sie po wy rzu ce niu

pra co wa %em naj pierw w pry wat nej wy -

twór ni spr$ !yn, po tem by %em pa la czem

c.o. Ma rek Mierz wiak, po zwol nie niu

z in ter no wa nia, han dlo wa% bu ta mi. Jak

wy pad n# wy bo ry na 'l# sku, gdzie tak

ostro roz pra wio no si$ z wszel ki mi pró -

ba mi opo ru – to by %o istot ne py ta nie.

Przy je! d!a li wi$c tu dzien ni ka rze kra -

jo wi i za chod ni ko re spon den ci. Pa mi$ -
tam, jak Mo ni ka Olej nik upu "ci %a ma -

gne to fon do k%ad nie przed bu dyn kiem

ku rii die ce zjal nej. R#b n#% na gra ni to we

p%y ty chod ni ka. Ra dio wiec „za kne blo -

wa ny” przez ta kie g%up stwo. Roz pacz.

Ma rek po !y czy% jej wte dy sprz$t.
Wy rzu ce ni dzien ni ka rze prze ka zy -

wa li te! ko re spon den cje do za chod nich

roz g%o "ni. Ja ob s%u gi wa %em sek cj$ pol -

sk# BBC. Oczy wi "cie to oni dzwo ni li

do mnie, bo z Ka to wic (trud no w to dzi"
uwie rzy&) nie da %o si$ po %# czy& z Lon -

dy nem, i to o ja kiej" okre "lo nej go dzi -

nie. To by %o dla mnie wy ró! nie nie.

A tak !e oka zja, !e by po wie dzie& resz -

cie Pol ski, co si$ u nas dzie je. Np. !e kio -

ska rze do sta li po le ce nie wy wie sza nia

ulo tek jed ne go z kan dy da tów PZPR. To -

masz Brze ski z BBC po wie dzia% za któ -

rym" ra zem, !e za te ko re spon den cje oni

wy p%a c# mi ho no ra rium. – Jak? – po my -

"la %em tyl ko. No i rze czy wi "cie – sko( -
czy %o si$ na s%o wach.

Przy je! d!a li te! na 'l#sk ar ty "ci. Ja -

cek Fe do ro wicz, któ ry na scho dach Te -

atru 'l# skie go im. Sta ni s%a wa Wy spia( -
skie go w Ka to wi cach pro wa dzi% wiec

wy bor czy, uczy% ka to wi czan skan do wa&
na zwi ska kan dy da tów do Se na tu I na ka -

to wic kie go po s%a: „Che% kow ski, Pio trow -

ski, Wie lo wiey ski, Pa( ko”. (Au gust

Che% kow ski – in ter no wa ny po 13 grud -

nia rek tor Uni wer sy te tu 'l# skie go, Le -

szek Pio trow ski – praw nik, obro( ca

w pro ce sach po li tycz nych, An drzej Wie -

lo wiey ski – dzia %acz opo zy cyj ny, wspó% -
pra cow nik „Go "cia Nie dziel ne go”, Wa -

le rian Pa( ko – do rad ca „So li dar no "ci”,

pra cow nik na uko wy.) Nie by %a to skom -

pli ko wa na agi ta cja. Na si przy szli par la -

men ta rzy "ci sta li obok jak by tro ch$ za -

!e no wa ni, a w wiel kim t%u mie wi da&
by %o ogrom n# ra do"&. Ob s%u gi wa %em ten

wiec, po ma ga% mi nie !y j# cy ju! Jó zek

Lo ska, ra dio wy tech nik i kie row ca. To

do bre miej sce, !e by wspo mnie& o ra dio -

wych tech ni kach. Dziew czy ny (bo to by%
moc no sfe mi ni zo wa ny dzia%) pra co wa -

%y z wiel kim za an ga !o wa niem, wspo ma -

ga %y nas w trud nych chwi lach. Ry zy ko -

wa %y, bo gdy by wy bo ry sko( czy %y si$
ina czej, na pew no mia %y by przy kro "ci.

Ki lar bez fo nii

Nie
pa mi$ tam ju!, czy w ra diu to

my "my zi gno ro wa li cen zu r$
(to zna czy w ogó le nie da wa li jej au dy -

Pielgrzymka do Piekar !l"skich 1989 r. Od lewej:#przysz$y senator Andrzej Wielowieyski, przysz$y pose$
Adam Michnik, przyszli senatorowie Leszek Piotrowski i August Che$kowski, w tle Lech Wa$%sa.

Spotkanie kandydatów „Solidarno&ci” w katowickiej Kurii Biskupiej.
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cji do s!u cha nia), czy po pro stu cen zu -

ra w na sze po czy na nia nie in ge ro wa !a.

W te le wi zji w ka" dym ra zie Urz#d
Kon tro li Pu bli ka cji, Pra sy i Wi do wisk

dzia !a!. Dzi$ ki te mu w jed nej z au dy cji

wy bor czych Sar no wi cza te le wi dzo wie

zo ba czy li zna ko mi te go kom po zy to ra

Woj cie cha Ki la ra po ru sza j# ce go bez g!o -

%nie usta mi. Pod ob ra zem „bieg!” na pis

stwier dza j# cy z!a ma nie ja kie go% prze -

pi su usta wy o cen zu rze z cha rak te ry -

stycz ny mi kwa dra to wy mi na wia sa mi.

O ile do brze pa mi$ tam Woj ciech Ki lar

na ru szy! so ju sze. To by !o co% – nie my

film z twór c# mu zy ki.

Ostat nia nie dzie la

przed wy bor cza wy pa d!a w dniu piel -

grzym ki m$" czyzn i m!o dzie& ców

do sank tu arium Mat ki Bo "ej Mi !o %ci

i Spra wie dli wo %ci Spo !ecz nej. W!a dze

bar dzo Pie kar nie lu bi !y. Tam przez 10

lat kar dy na! Ka rol Woj ty !a g!o si!
do ro bot ni ków swo j# ewan ge li$ pra cy,

tam upo mi na li si$ pó' niej bi sku pi

o pra wa pra cow ni cze i pra wa cz!o wie -

ka. By !o to miej sce, w któ rym spo !ecz -

nej na uki Ko %cio !a s!u cha !y ty si# ce.

A w ro ku 1989 Pie ka ry sta !y si$ are -

n# naj wi$k sze go chy ba w Pol sce wie -

cu wy bor cze go. By !a oczy wi %cie wiel -

ka mo dli twa, ko lej ki do kon fe sjo na !ów,

Msza %w. i pie %ni ma ryj ne – to wszyst -

ko, co to wa rzy szy tej piel grzym ce

od lat. Ale na ho no ro wych miej scach

sie dzie li wszy scy na si kan dy da ci

do Sej mu i Se na tu, by! Lech Wa !$ sa,

in ni dzia !a cze opo zy cji, po nad to za%
zja wi! si$ zna ny ak tor i pio sen karz

fran cu ski Yves Mon tand (te" ju" nie

"y je), któ ry przy je cha! spe cjal nie, "e -

by za ma ni fe sto wa( swo j# so li dar no%(
z „So li dar no %ci#”. Od sta nu wo jen ne -

go za wsze by !y na pie kar skim wzgó -

rzu kal wa ryj skim ja kie% za ka za ne

trans pa ren ty, ale tym ra zem po ja wi !o
si$ ich ca !e mnó stwo. My %l$, "e w!a -

%nie tam, w tej nie s!y cha nie udu cho -

wio nej at mos fe rze, na st# pi !a kul mi na -

cja kam pa nii, cho( nikt nie

wy krzy ki wa! po pu li stycz nych, wy -

bor czych ha se!.

Dum ny, bo z Ka to wic

N
a sza pra ca do bie ga !a ko& ca. Za pre zen -

to wa li %my na szych kan dy da tów

na an te nie i te le wi zyj nym ekra nie. (Po tem,

ju" w dru giej tu rze, po nie wa" i przed ni#
mie li %my przy dzie lo ny czas na emi sj$ w!a -

snych au dy cji, psu li %my z Mar kiem ro bo -

t$ w!a dzy, re kla mu j#c lu dzi z jej obo zu, ale

nie tych, któ rzy zaj mo wa li pierw sze miej -

sca na li %cie. Te" z suk ce sem. Szcz$ %li wy

„wy bra niec” jed nej z or ga ni za cji tak si$ po -

dob no prze stra szy! swo je go zwy ci$ stwa,

"e przez kil ka dni ukry wa! si$ przed swo -

im sze fem, któ ry by! „z urz$ du” wy zna -

czo ny do wy gra nia.) Po za pre zen to wa niem

na szych kan dy da tów, t!u ma czy li %my jesz -

cze jak g!o so wa(. Bo sys tem wów czas by!
do%( skom pli ko wa ny. Nie sta wia !o si$
„krzy "y ka” przy ja kim% na zwi sku, trze ba

by !o po zio m# li ni# po szcze gól nych kan -

dy da tów skre %la(. M$ cz# ce za da nie, bo

do wy kre %le nia by !a ca !a li sta kra jo wa

z „pew nia ka mi” w!a dzy.

Jed no trze ba po wie dzie(: po na szej

kam pa nii nie by li %my ju" ta ki mi opty -

mi sta mi. Na li stach wy bor czych Ko mi -

te tu Oby wa tel skie go zna le' li si$ bo -

wiem lu dzie nie w#t pli wie za s!u "e ni,

od wa" ni, szla chet ni, ale… Wie lu z nich,

na szym zda niem, nie nada wa !o si$
do pra cy w naj wy" szym or ga nie w!a dzy

usta wo daw czej. Mó wi !em do Mar ka

"ar tem: „Ja je stem z Ka to wic. My tu ma -

my do brze, bo g!o su je my na Pa& k$”.

Nie "y j# cy ju" Wa le rian Pa& ko by! wspa -

nia !ym cz!o wie kiem, uczci wym, m# -
drym i bar dzo kom pe tent nym. Nie w#t -
pli wym au to ry te tem mo ral nym by! te"
%l# ski kan dy dat do Se na tu, nie "y j# cy ju"
rów nie" Au gust Che! kow ski. No có", nie

wszy scy mo gli by( z Ka to wic. Ale

i tak na sze wo je wódz two mia !o nie z!y
sk!ad „So li dar nych”, kil ka osób po tem

tra fi !o do rz# du.

Wy bor cza whi sky

4
czerw ca umó wi li %my si$ w na szym

miesz ka niu z pa& stwem Sar no wi -

cza mi na wspól ne wy bor cze po po !u dnie.

Sie dzie li %my so bie, roz ma wia li, s# czy li

whi sky, de ner wo wa li wia do mo %cia mi

z Pla cu Nie bia& skie go Spo ko ju w Pe ki -

nie, ale przede wszyst kim cze ka li na wia -

do mo %ci z lo ka li wy bor czych. Wojt ko -

wi uda !o si$ bo wiem za !a twi( to, "e
mie li %my mie( te le fo nicz ne wia do mo %ci

o wy ni kach z tzw. ob wo dów za mkni$ -
tych – szpi ta li, wi$ zie&, do mów opie ki,

na wet z woj ska. Swo im in for ma to rom

zo sta wi! nu mer mo je go do mo we go te le -

fo nu, bo – nie uwie rzysz, Dro ga M!o dzie -

"y – w tam tych cza sach nie by !o jesz cze

ko mó rek.

Co pe wien czas te le fon dzwo ni!, Woj -

tek od bie ra! i po chwi li og!a sza! nam roz -

pro mie nio ny: „Tam i tam wszy scy kan -

dy da ci „So li dar no %ci” prze szli. I li sta

kra jo wa pa d!a”. Je "e li tak to wy gl# da -

!o w ob wo dach za mkni$ tych – na wol -

no %ci mo g!o by( tyl ko le piej. 

Pa mi$ ta j#c wcze %niej sze roz mo wy

o nie któ rych kan dy da tach, za "ar to wa -

!em:

– Wy gra li %my, po ra emi gro wa(.
Te s!o wa ja ko% si$ do%( sze ro ko ro ze -

sz!y, ró" ni zna jo mi po tem przy ró" nych

oka zjach mi je cy to wa li z ko men ta rzem,

"e my %le li, i" to tyl ko ta ki bon mot sa -

ty ry ka. Py ta li, sk#d wie dzia !em.

Nie wie dzia !em, "e ju" wkrót ce wy -

buch nie woj na na gó rze, "e po ja wi si$
Stan Ty mi& ski z czar n# tecz k#, "e
po krót kiej prze rwie ko mu na wró ci

do w!a dzy, "e rów nie" lu dzie „So li dar -

no %ci” wda dz# si$ w ja kie% afe ry, "e znik -

nie po czu cie wspól no ty, "e daw na opo -

zy cja si$ po dzie li, "e daw ni ko le dzy si$
znie na wi dz#. Nie wie dzia !em na wet,

"e po dob ne rze czy si$ zda rza j# tak "e
w sta rych de mo kra cjach, bo ide ali zo wa -

li %my so bie Za chód.

Kra jo braz po bi twie

P
i# te go czerw ca 1989 ro ku, kie dy

wsze d!em do Ra dia Ka to wi ce zo ba -

czy !em ob raz, któ ry mi utkwi! g!$ bo ko

w pa mi$ ci. Dzien ni ka rze „z pierw szej li -

nii fron tu ide olo gicz ne go” by li kom plet -

nie za !a ma ni. W po ko jach pa no wa !a gro -

bo wa ci sza. By li w szo ku. Trud no im

by !o zro zu mie(, co si$ sta !o i jak my, ma -

j# cy kil ku mi nu to we au dy cyj ki wy bor cze

po ko na li %my ich, ma j# cych do dys po zy -

cji ca !y pro gram.

Chy ba mie li na dzie j$, "e to jesz cze

nie ko niec, "e jesz cze wszyst ko si$ od -

wró ci. 

Wyj %cie ra dziec kich wojsk z Pol ski,

cz!on ko stwo w NA TO, wej %cie do Unii

Eu ro pej skiej – to na wet nam si$ nie mie -

%ci !o wte dy w g!o wie. Chcie li %my nor -

mal no %ci, "y cia w wol nym kra ju. Dzi%
!a two kry ty ko wa( rze czy, któ re si$ nie

uda !y, !a two de li be ro wa( o tym, "e co%
mo g!o by( za !a twio ne ina czej, le piej. Za -

po mnie li %my ju" o dow ci pie; ja ka jest

naj trud niej sza dro ga? – Od ka pi ta li -

zmu do ko mu ni zmu i z po wro tem. 

!Krajobraz po zwyci!stwie. Pose" Walerian Pa#ko usuwa swoje niepotrzebne ju$ plakaty.
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We d!ug son da "y prze pro wa dzo nych
w#ród m!o dzie "y przy go to wu j$ cej

si% do wy bo ru kie run ku stu diów, po ja wi -
!y si% dwa kry te ria de cy du j$ ce, zda niem
przy sz!ych stu den tów, o pre sti "u da nej
uczel ni. Pierw sze to wy so kiej kla sy ka dra
na uko wa, dru gie otwar ta wspó! pra ca mi% -
dzy na ro do wa, umo" li wia j$ ca kon ty nu -
owa nie na uki w re no mo wa nych szko !ach
wy" szych na wszyst kich kon ty nen tach.
Nie ma wi%c cen niej szej pro mo cji ni" naj -
wy" sze god no #ci i na gro dy przy zna wa ne
na ukow com, któ re pod no sz$ nie tyl ko ich
w!a sny pre sti", ale jed no cze #nie s!a wi$ do -
bre imi% ro dzi mej Al ma Ma ter. 

Te go rocz ny maj w spo sób szcze gól ny
za pi sa! si% w hi sto rii Uni wer sy te tu &l$ skie -
go. JM rek tor prof. zw. dr hab. Wie s!aw
Ba ny# a" dwu krot nie zo sta! wy ró" nio ny: 7
ma ja ode bra! in sy gnia ofi ce ra Or de ru
Le gii Ho no ro wej, jed ne go z naj wy" szych
od zna cze' Re pu bli ki Fran cu skiej, na to -
miast ty dzie' pó( niej, 12 ma ja zo sta!
uho no ro wa ny ty tu !em dok to ra ho no ris
cau sa Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go im.
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej w Kra ko wie. 

Pro fe sor Wie s!aw Ba ny# jest ab sol -
wen tem fi lo lo gii ro ma' skiej Uni wer sy te -
tu Ja giel lo' skie go, z Uni wer sy te tem &l$ -
skim w Ka to wi cach zwi$ za ny od 1974 r.
Spe cja li za cj$ na uko w$ pro fe so ra s$: j% zy -
ko znaw stwo ogól ne i j% zy ko znaw stwo ro -
ma' skie, a w szcze gól no #ci: gra ma ty ka se -

man tycz na, lo gicz ne pod sta wy j% zy ko -
znaw stwa, j% zy ko znaw stwo ko gni tyw -
ne, ko gni tyw na lek sy ko gra fia kom pu ta cyj -
na oraz j% zy ko znaw stwo sto so wa ne,
w szcze gól no #ci: j% zy ko znaw stwo kom -
pu te ro we, t!u ma cze nie au to ma tycz ne,
elek tro nicz ne ba zy da nych s!ow nic twa spe -
cja li stycz ne go, au to ma tycz ne in dek so -
wa nie i stresz cza nie tek stów. Od 2008 r.
jest rek to rem Uni wer sy te tu &l$ skie go,
prze wod ni cz$ cym Kon fe ren cji Rek to rów
Uni wer sy te tów Pol skich, od 2012 r. prze -
wod ni cz$ cym Kon fe ren cji Rek to rów Aka -
de mic kich Szkó! Pol skich (KRASP),
zrze sza j$ cej po nad 100 rek to rów szkó!
aka de mic kich w Pol sce, prze wod ni cz$ cym
Re gio nal nej Kon fe ren cji Rek to rów Uczel -
ni Aka de mic kich (RKRUA).

Or! dow nik fran ko fo nii na "l# sku

Uro czy sto#) wr% cze nia in sy gniów ka wa -
le ra Or de ru Le gii Ho no ro wej od by !a

si% w Sa li Mar mu ro wej &l$ skie go Urz% du
Wo je wódz kie go w Ka to wi cach. Ak tu od -
zna cze nia do ko na! am ba sa dor Fran cji
w Pol sce, Pier re Buh ler, przy po mi na j$c, "e
ju" w 2006 r. pro fe sor W. Ba ny# zo sta! wy -
ró" nio ny Or de rem Palm Aka de mic kich, co
by !o wy ra zem uzna nia za wy bit ne osi$ gni% -
cia na uko we w dzie dzi nie lin gwi sty ki i se -
man ty ki W ra mach swo ich ba da! na uko -
wych wspó" pra co wa" Pan z wie lo ma

fran cu ski mi uni wer sy te ta mi, od Sor bo ny
po Pa ris XIII, od uni wer sy te tu w Amiens
po uczel ni# w Va len cien nes, od by" licz ne sta -
$e na uko we, by" pro fe so rem wi zy tu j% cym
na uni wer sy te cie Pa ris XIII – pod kre #li!
Am ba sa dor, stwier dza j$c jed no cze #nie, "e
dzi% ki za an ga "o wa niu i pod j% tym dzia !a -
niom pro fe so ra W. Ba ny sia j# zyk fran cu -
ski zaj mu je dzi siaj po cze sne miej sce w&ród
j# zy ków ob cych na ucza nych na 'l% sku. Da -
rz%c j# zyk fran cu ski i Fran cj# szcze gól nym
uczu ciem, wniós" Pan cen ny wk"ad w pro -
mo wa nie j# zy ka fran cu skie go a tak $e w po -
g"# bia nie sto sun ków fran cu sko -pol skich
we wszyst kich dzie dzi nach. Dzi# ki Pa nu
uczel nia ta roz wi n# "a bo ga t% wspó" pra c#
mi# dzy na ro do w%, zw"asz cza z Fran cj%,
dzi# ki mi# dzy in ny mi pro gra mo wi po dwój -
nych dy plo mów. Przez czte ry la ta pe" ni" Pan
funk cj# prze wod ni cz% ce go Kon fe ren cji
Rek to rów Uni wer sy te tów Pol skich. Na st#p -
nie, w 2012 ro ku, zo sta" wy bra ny prze wod -
ni cz% cym Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic -
kich Szkó" Pol skich. Z od da niem god nym
naj wy$ sze go uzna nia dzia "a Pan na rzecz
pol skiej spo "ecz no &ci aka de mic kiej, d% $%c
zw"asz cza do umi# dzy na ro do wie nia pol -
skich uczel ni, an ga $u je si# Pan w dzia "a -
nia po dej mo wa ne wspól nie z prze wod ni cz% -
cy mi kon fe ren cji rek to rów uni wer sy te tów
fran cu skich i nie miec kich, aby wspól nie
kszta" to wa( eu ro pej sk% po li ty k# na uko -
w%. (…) Mia nu j%c Pa na ka wa le rem Or de -

S!awa i szacunekMARIA
SZTUKA

Uczest ni cy uro czy sto &ci wr# cze nia in sy gniów Ka wa le ra Le gii Ho no ro wej prof. Wie s"a wo wi Ba ny sio wi
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ru Le gii Ho no ro wej, Pre zy dent Re pu bli ki
Fran cu skiej pra gn!" wy ró# ni$ wie lo let nie -
go przy ja cie la Fran cji, klu czo we go part ne -
ra Am ba sa dy Fran cji w Pol sce i o%rod ka
Al lian ce Française w Ka to wi cach, cz"o wie -
ka b& d! ce go or& dow ni kiem fran ko fo nii
na 'l! sku – za ko! czy" JE Am ba sa dor.

W uro czy sto #ci udzia" wzi$" mar sza "ek
wo je wódz twa #l$ skie go Mi ro s"aw Se ku -
"a oraz prze wod ni cz$ cy Sej mi ku Wo je -
wódz twa %l$ skie go An drzej Go #ci niak.
Ce re mo ni& po pro wa dzi "a An na Kra su ska -
-Te ril lon, kon sul ho no ro wy Fran cji w Ka -
to wi cach. 

Dok to rat ho no ris cau sa

Ty tu" dok to ra ho no ris cau sa uczel nie
na da j$ oso bo wo #ciom nie zwy k"ym,

kie ru j$c si& uzna niem dla ich za s"ug dla
roz wo ju w dzie dzi nie na uki, kul tu ry,
po li ty ki… Se nat Uni wer sy te tu Pe da go -
gicz ne go im. Ko mi sji Edu ka cji Na ro do -
wej w Kra ko wie po sta no wi" uho no ro wa'
t$ naj wy( sz$ god no #ci$ aka de mic k$ pro -

fe so ra Wie s"a wa Ba ny sia. Uro czy sto#'
by "a szcze gól na, po nie wa( naj lep sza
uczel nia pe da go gicz na a za ra zem pierw -
szy w Pol sce uni wer sy tet pe da go gicz ny
#wi& to wa" 68. rocz ni c& dzia "al no #ci.
JM Rek tor U% po wi&k szy" gro no do stoj -
nych Dok to rów Ho no ro wych, po #ród
któ rych zna le) li si& m.in. prof. Ja cqu es
Cortès, prof. *te fan Hra+ka, ks. prof.
Jó zef Ti sch ner, prof. Edward Po la! ski,
ks. kar dy na" Sta ni s"aw Dzi wisz, ks. prof.
bp Ta de usz Pie ro nek…

Au tor ka lau da cji pro fe sor Te re sa Mu ryn,
uza sad nia j$c de cy zj& nada nia ty tu "u dok -
to ra ho no ris cau sa pro fe so ro wi W. Ba ny -
sio wi sku pi "a si& na trzech pod sta wo wych
p"asz czy znach: na uko wej, or ga ni za cyj nej
i zwi$z ków z Uni wer sy te tem Pe da go gicz -
nym. Ogrom ny do ro bek na uko wy pro fe -
so ra Ba ny sia znaj du je od zwier cie dle nie
w licz nych pu bli ka cjach – trzy mo no gra -
fie, dwie w przy go to wa niu (w tym jed na
we wspó" pra cy z prof. Je an -Pier re’m De -
sclés’m z Uni wer sy te tu Pa ry( III w wy -
daw nic twie Oph rys w Pa ry (u), oko "o 70

ar ty ku "ów w pre sti (o wych cza so pi smach,
skrypt do gra ma ty ki fran cu skiej. Pro fe sor
re da gu je tak (e re no mo wa ne cza so pi smo
na uko we „Neo phi lo lo gi ca” i wspó" re da -
gu je „Etu des Co gni ti ves”. Swo j$ wie dz&
pro fe sor W. Ba ny# sta le wzbo ga ca uczest -
ni cz$c w bie ($ cym (y ciu na uko wym
w swo jej spe cjal no #ci we Fran cji. Pro fe -
sor T. Mu ryn pod kre #li "a tak (e za s"u gi
Prze wod ni cz$ ce go Kon fe ren cji Rek to -
rów Aka de mic kich Szkó" Pol skich
(KRASP) w dzie dzi nie or ga ni za cji na uki
na po zio mie mi& dzy na ro do wym. 

Ja kie wi& zy "$ cz$ prof. W. Ba ny sia
z Uni wer sy te tem Pe da go gicz nym w Kra -
ko wie? Otó( prof. Sta ni s"aw Ka ro lak – wy -
ja #ni "a prof. T. Mu ryn – stwo rzy" przed
la ty ze spó" na uko wy, któ ry po "$ czy" szcze -
gól ny mi wi& za mi 3 uni wer sy te ty: Pe da go -
gicz ny, %l$ ski i Pa ry(XIII. Owa nie for mal -
na, opar ta na przy ja) ni, wspó" pra ca
(wspól ne kon fe ren cje, pu bli ka cje) ule g"a
zmia nie do pie ro w la tach 90. ubie g"e go wie -
ku. Pro fe so ro wie Sta ni s"aw Ka ro lak z Uni -
wer sy te tu Pe da go gicz ne go i Ga ston Gross
z Uni wer sy te tu Pa ry# XIII po sta no wi li,
cho$ by sym bo licz nie, nada$ rze czy wi sty wy -
miar te mu part ner stwu. I tak w 1999 ro ku
prof. Ga ston Gross zo sta" dok to rem ho no -
ris cau sa na szej Uczel ni.

Ta trwa j$ ca ju( od po nad 40 lat wspó" -
pra ca jest pie l& gno wa na przez nas wszyst -
kich, uczniów i na st&p ców. Roz wi ja si& te#
sym bo licz nie: do ze spo "u zo sta" za pro szo -
ny ko lej ny go%$ i przy ja ciel za rów no UP,
jak i U', prof. Sa lah Mej ri z Uni wer sy -
te tu Pa ry# XIII, dok tor ho no ris cau sa na -
szej Uczel ni w 2013 ro ku. Nie spo sób wy -
obra zi$ so bie, aby nie do "! czy" do nich
prof. Wie s"aw Ba ny%, obec ny od sa me go
po cz!t ku swo jej dro gi na uko wej we
wszyst kich przed si& wzi& ciach na uko -
wych, w któ rych krzy #o wa "y si& dro gi
trzech uni wer sy te tów. 

Nasz ze spó" re dak cyj ny do "$ cza si&
do gra tu la cji: Panie Profesorze

Ad multos annos!

Ce re mo nia wr& cze nia ty tu "u dok to ra ho no ris cau sa. Na zdj& ciu rek tor Uni wer sy te tu Pe da go gicz -
ne go im. Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej w Kra ko wie prof. Mi cha" 'li wa i rek tor Uni wer sy te tu 'l! skie -
go prof. Wie s"aw Ba ny%

Prze mó wie nie Ka wa le ra Or de ru Le gii Ho no ro wej, od le wej wo je wo da %l! ski Piotr Li twa,
prof. Wie s"aw Ba ny% i JE Am ba sa dor Fran cji w Pol sce Pier re Buh ler

Prof. Wie s"aw Ba ny% – rek tor Uni wer sy te tu
'l! skie go w Ka to wi cach, prze wod ni cz! cy Kon fe -
ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkó" Pol skich
oraz Re gio nal nej Kon fe ren cji Rek to rów Uczel ni
Aka de mic kich
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Gdy my!l":
RÓ#EWICZ

T
rzech po etów wy war $o naj wi"k szy

wp$yw na cha rak ter pol skiej po ezji:

Jan Ko cha now ski, Adam Mic kie wicz

i Ta de usz Ró %e wicz. Wie lu in nych,

wiel kich i zna ko mi tych, wnio s$o co!
istot ne go i trwa $e go do owej po etyc kiej

ka te dry, któ ra prze cie% jest w ci& g$ej bu -

do wie, ale ka% dy z tej ge nial nej trój cy

wstrz& sn&$ – z nie po j" t& wprost ener -

gi& – i pol skim wier szem i pol skim j" -
zy kiem. Ta de usz Ró %e wicz d$u go cze -

ka$ na uzna nie. Za mo ich li ce al nych lat

po zo sta wa$ ca$ ko wi cie po za gra ni ca mi

szkol nej edu ka cji. #y$ d$u go i do %y$
uzna nia nie tyl ko w Pol sce: by $em

g$" bo ko po ru szo ny, gdy mój ame ry ka' -
ski przy ja ciel, po eta, na pi sa$ mi, %e sp" -
dza j&c ostat nie trzy ty go dnie u $o %a
umie ra j& cej mat ki, czy ta$ jed n& je dy n&
ksi&% k": po ezje pol skie go po ety Ta de -

usza Ró %e wi cza! Nie otrzy ma$ No bla,

co pa no wie ze Szwedz kiej Aka de mii

mo g& wpi sa( na li st" (nie ma $&) swo ich

!mier tel nych grze chów… 

Au tor „P$a sko rze) by”, co za zna cza -

my z sa tys fak cj&, by$ wy j&t ko wo moc -

no zwi& za ny z na szym pi smem

od pierw sze go nu me ru, o czym !wiad -

cz& pu bli ka cje na $a mach „*l& ska” Je -

go po ema tów, wier szy, pro zy i dzien -

ni ków.

W ro ku 1996, pra gn&c uczci( 75.

rocz ni c" uro dzin Ta de usza Ró %e wi cza,

zwró ci li !my si" do czo $o wych pol -

skich po etów z pro! b& o wy po wied)
w an kie cie PO ECI O RÓ #E WI CZU,

w któ rej udzia$ wzi" li m.in.: Wi s$a wa

Szym bor ska i Cze s$aw Mi $osz.

Przed trze ma la ty, w 90. uro dzi ny Ta -

de usza Ró %e wi cza, naj wy bit niej sze go

z %y j& cych pol skich po etów, przy go to -

wu j&c ma te ria$ pt. Z DE DY KA CJ+
DLA TA DE USZA RÓ #E WI CZA, za -

sta na wia li !my si", czy wp$yw au to ra

„Nie po ko ju” na ko lej ne ge ne ra cje po -

etyc kie – tak sil ny i bez spor ny – jest rów -

nie moc ny w!ród po etów, któ rzy za ist -

nie li na pol skiej sce nie li te rac kiej w ci& gu

ostat nich dwóch de kad. Uzy ska li !my

sze ro ki wa chlarz wy po wie dzi; nie rzad -

ko la pi dar ne mu (o co pro si li !my) tek sto -

wi to wa rzy szy$ wiersz na pi sa ny w$a !nie

z de dy ka cj& dla Ta de usza Ró %e wi cza.

Dzi siaj, gdy dzie $o %y cia Ta de usza

Ró %e wi cza jest ju% za mkni" te, wra cam,

nie bez wzru sze nia do tek stów sprzed

trzech lat, ja kie otrzy ma $em od po etek

i po etów z ca $ej Pol ski. My !l", %e te

zwi" z$e, tre !ci we glos sy, oka %& si"
nie oce nio ne dla przy sz$ych ba da czy

twór czo !ci Ta de usza Ró %e wi cza. Nie s&
to laur ki z oka zji uro dzin. S& to pró by

uchwy ce nia, zde fi nio wa nia, przede

wszyst kim na w$a sny u%y tek, dla sa me -

go sie bie, tak %e ja ko po ety, te go, co

w dzie le Ta de usza Ró %e wi cza ab so lut -

nie ory gi nal ne, nie po wta rzal ne, in spi -

ru j& ce, co wzbo ga ci $o teo ri" pol skiej po -

ezji o „wiersz ró %e wi czow ski”. Co

stwo rzy $o epo k". 
Z dwu dzie stu wy po wie dzi wy bie -

ram – na po trze by tej pu bli ka cji – je -

dy nie frag men ty, za co z gó ry prze pra -

szam Au to rów. Na szcz" !cie wszyst kie

tek sty uka za $y si" przed trze ma la ty

na $a mach „*l& ska”. Dzi siaj s& ju% hi -

sto ri&.

Pi sa! JA NUSZ DRZE WUC KI
(War sza wa):
„Bu rz&c bu do wa$. W ten spo sób

stwo rzy$ IV sys tem wer sy fi ka cyj ny

w po ezji, no wy typ pro zy ese istycz nej,

wresz cie kon cep cj" tzw. te atru nie mo% -
li we go. Zmie ni$ na sze tra dy cyj ne – by

nie po wie dzie( tra dy cjo na li stycz -

ne – my !le nie o po ezji, uwal nia j&c s$o -

wa z wszel kich dys cy plin wer sy fi ka -

cyj nych. Wpro wa dzi$ do po ezji na nie

spo ty ka n& do t&d ska l" %y w& pol sz czy -

zn". Co wi" cej, skom pro mi to wa$, %e
si" tak wy ra %", po etyc ko!( po ezji,

któ r& cha rak te ry zu j& z jed nej stro ny

czu $ost ko wo!( i sen ty men ta lizm, na -

to miast z dru giej – pa tos i ko tur no -

wo!(. Pod sta wo wym pro ble mem dla

Ró %e wi cza, wy ra %o nym kie dy! w jed -

nym z je go wier szy, by $o: „Stwo rzy(
po ezj" po O!wi" ci miu”. I oczy wi !cie

stwo rzy$.”

Te go rocz ny lau re at Wro c$aw skiej

Na gro dy Po etyc kiej – Ma riusz Grze -
bal ski (Po zna"), wy po wie dzia$ pi"k -

ne zda nie: „Dla mnie Ró %e wicz to

przede wszyst kim je go nie da j& ce spo -

ko ju wier sze”. W tle tych s$ów wi docz -

ny jest pa mi"t ny ty tu$ de biu tanc kie go

to mu Ta de usza Ró %e wi cza: „Nie po kój”.

Ma riusz Grze bal ski tra fia w sed no,

gdy po ru sza kwe sti" po do ba nia, czy te%
nie po do ba nia si" tej po ezji. Jest to

kry te rium, z na tu ry rze czy, do!( ka pry -

!ne, ale prze cie% do pusz czal ne:

„Po ezja Ró %e wi cza nie po ry wa mnie

ani nie za chwy ca. Nie ta ka jest jej ro -

la. Ona nie przy mi la si" do czy tel ni -

ka. Ra czej ukie run ko wu je je go my !le -

nie na to, o czym zwy kle nie chce

pa mi" ta(. Al bo cze go w ogó le wo la$ -
by nie wie dzie(. To szko $a po dej -

rze', for ma eman cy pa cji i na uka od -

wa gi jed no cze !nie. Od k$a mu j&c
rze czy wi sto!(, zmu sza do re wi do wa -

nia w$a snych prze ko na'. Do przy j" cia

po sta wy kry tycz nej. W tym wi dz"
za sad ni cz& war to!( tej twór czo !ci.

Twór czo !ci, któ ra przez la ta ewo lu -

owa $a. Nie zmie ni $a si" ona zna cz& co

pod wzgl" dem for mal nym, ale nie -

zmien nie po tra fi $a spro sta( wy zwa -

niom sta wia ny mi wy bit nej li te ra tu rze.

Zmie nia$ si" !wiat, wraz z nim zmie -

nia$ si" au tor Re cyc lin gu. On przez te

wszyst kie la ta na d& %a$ za rze czy wi sto -

!ci&. I na d& %a$ za ni& j" zyk je go wier -

szy. To mi w nim im po nu je.”

FELIKS

NETZ 

Tadeusz Ró!ewicz, rok 2008, Konstancin
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Bar dzo by !em cie kaw, co mi przy "le
Jo an na Mu el ler (War sza wa), któ rej
wier sze, na !a do wa ne ni czym elek -
trycz no "ci#, nie sa mo wi t# in wen cj# j$ -
zy ko w# w du chu Le "mia na, ale, rzec by
mo% na, pod da ne go „pró bie Ró %e wi -
cza”, zro bi !y na mnie wiel kie wra %e nie.
Otrzy ma !em wiersz, ol"nie wa j# cy!,
i kil ka dzie si#t li ni jek tek stu, z któ re go
wy bie ram dwa frag men ty, pierw szy
o ge "cie Ró %e wi cza:

„O wiel kiej si le ge stu do ko na ne go
przez Ró %e wi cza mo %e prze ko na& si$
ka% dy, kto kie dy kol wiek pro wa dzi!
warsz ta ty pi sa nia dla po cz#t ku j# cych
po etów al bo czy ta! utwo ry nad sy !a ne
ma so wo na któ ry kol wiek kon kurs po -
etyc ki. Otó% oka zu je si$, %e zna ko mi -
ta wi$k szo"& tek stów nie opie rzo nych
po etów jest pi sa na nie któ rym" z re gu -
lar nych sys te mów wer sy fi ka cyj nych
po zna wa nych w szko le (sy la bi kiem, sy -
la bo to ni kiem czy to ni kiem), lecz re ali -
zu je mo del wer sy fi ka cyj ny stwo rzo ny
po dru giej woj nie "wia to wej przez au -
to ra Nie po ko ju – tak zwa ny wiersz wol -
ny sku pie nio wy, syn tag ma tycz ny, po -
awan gar do wy, czy li – mó wi#c
naj pro "ciej – wiersz ró %e wi czow ski.”

I frag ment dru gi, w któ rym po et ka
sta wia "mia !# i ro zum n# te z$:

„Oczy wi "cie dzi siaj, po nad pó!
wie ku po do ko na niu przez po et$
kar dio wer sji wer sów, t$t no wier sza
ró %e wi czow skie go nie na d# %a ju%
za ryt mem rze czy wi sto "ci. Pol skiej
po ezji po trzeb na jest ko lej na zmia na
me trum, aryt mia no we go nie po ko ju.
Pó ki co jej ser ce wci#% bi je w takt
wy zna czo ny Nie po ko jem Ró %e wi -
cza. Ta kich ope ra cji, ta kich in ter wen -
cji na %y wym or ga ni zmie si$ nie za -
po mi na.”

AD RIAN GLE! (Opo le):
Po eta, kry tyk ob da rzo ny nad zwy czaj -

n# wra% li wo "ci#, do cie kli wy ba dacz
pol skiej po ezji, pod j#! kwe sti$ ró %e wi -
czow skie go ist nie nia w mil cze niu:

„By cie, pi sa nie i mil cze nie. To jed -
no. W!a "ci wie to wszyst ko, tak, to
wszyst ko. Ale re zy gna cja z dzia !a nia
nie jest ne ga cj# rze czy wi sto "ci, u jej
pod staw tkwi g!$ bo kie prze "wiad cze -
nie o pod sta wo wym dla kon dy cji cz!o -
wie ka bra ku, nie mo% no "ci pe! ne go
po zna nia. Ta jem ni ca po zo sta nie ta -
jem ni c#. Mu si ni# by&, aby "my by li so -
b# (?). «Sta j$ si$ po et# / kie dy od k!a -
dam pió ro» ale po odej "ciu (sta nu
po etyc kie go?) zo sta j$ / i do pi su j$ te
s!o wa». Skom pli ko wa nie w!a snej kon -
sty tu cji wy da je si$ je dy nie skut kiem
ubocz nym osi# gni$ cia «by cia mil cz# -
ce go», chwi li szcz$ "li wo "ci po za j$ zy -
kiem, kie dy po pro stu «pa trz$ w okno
/ za my kam oczy» (Przy po mnie nie),
by& mo %e je dy nie za ra m# tek stu praw -
dzi wie u -dzie lam si! so bie i "wia tu.”

Pa ra doks Ta de usza Ró %e wi cza: „Sta -
j$ si$ po et#, kie dy od k!a dam pió ro”.

Jak %e to: ra czej, na zdro wy ro zum, jest
na od wrót! Ko' cz$ pi sa& wiersz, od -
k!a dam pió ro, sta j$ si$ tak zwa nym
zwy k!ym cz!o wie kiem. Otó% nie!
Odej "cie od biur ka, wyj "cie na uli c$,
wej "cie mi$ dzy lu dzi, pod da nie si$ fa -
li tak zwa ne go %y cia, oto akt praw dzi -
wie po etyc ki. In ny mi s!o wy: po ezja
jest tam, gdzie jest %y cie. Nie mo% na
jed nak wy klu czy& i ta kie go pa ra dok -
su, we dle któ re go %y cie jest tam,
gdzie jest po ezja. 

MA RIA KO RU SIE WICZ
(Biel sko Bia "a): 
„Pi sa& o Ró %e wi czu, to jak pró bo wa&

uchwy ci& wy miar zie mi, na któ rej – je -
"li pi sz$ – sa ma sto j$. Zie mi – tak, to
do bre s!o wo.” 

Do sko na le po wie dzia ne: UCHWY -
CI( WY MIAR ZIE MI! Za miar jak %e
"mia !y, do ob j$ cia w ka te go riach na uk
"ci s!ych: ob li czy& mo% na wszyst ko! Ale
uchwy ci&, jak ma te ri$, wy miar Zie mi,
to przed si$ wzi$ cie ska za ne na nie po wo -
dze nie. Co nie zna czy, %e na le %y ze'
zre zy gno wa&! Dzie !o Ta de usza Ró %e -
wi cza jest ol brzy mie, jak owe Gó ry Ol -
brzy mie (niem.: Rie sen ge bir ge), czy li
Kar ko no sze, w ja kich – zgod nie z wo -
l# Po ety – z!o %o no Je go pro chy. Ale
niech to dzie !o nie prze s!a nia nam
cz!o wie ka (z du %ej i z ma lej li te ry). Oto
zna mien ne wy zna nie po ety i ba da cza
li te ra tu ry. 

AR TUR NO WA CZY! SKI
(Gda#sk):
„Ta de usz Ró %e wicz to wa rzy szy mi

za rów no w do "wiad cze niach gra nicz -
nych, jak "mier& cz!on ka ro dzi ny (Mat -
ka od cho dzi), jak i w bar dziej b!a hych
sfe rach %y cia – ja kim jest ki bi co wa nie,
czy gór skie w$ drów ki. Uro czy de dy ko -
wa ny Ka zi mie rzo wi Wy ce tekst Ki bi -
ce nie ma so bie rów nych w li te ra tu rze
pol skiej po "wi$co nej pi! ce no% nej. Ga -
w! da o spó" nio nej mi #o $ci po "wi$ co -
na Wan dzie Rut kie wicz jest jed nym
z naj pi$k niej szych wier szy o gó rach,
któ re zda rzy !o mi si$ czy ta&. I nie na -
pi sa! go, pa ra dok sal nie, ja ki" al pi ni sta,
ale po eta eme ri tus, któ ry do tar! do «gór
ol brzy mich» w je sie ni %y cia. Tym sa -
mym dzi", ma j#c lat trzy dzie "ci trzy,
mo g$ na pi sa&, %e Ta de usz Ró %e wicz
jest dla mnie bar dzo «%y cio wym» po -
et#. A te go w dzi siej szych cza sach
przede wszyst kim si$ wy ma ga od na -
uczy cie la i mi strza.”

Jesz cze jed na wy po wied) w du chu
nie mniej oso bi stym!

RE NA TA PUT ZLA CHER
(Brno, Cze chy):
Mam 19 lat. Kie dy zda wa !am ma tu -

r$ w Gim na zjum z pol skim j$ zy kiem
na ucza nia w Cze skim Cie szy nie, kwi -
t!y kasz ta ny. Te raz s# zie lo ne, opan ce -
rzo ne, a ja wiem, %e po ra wy ru szy&

na stu dia do Kra ko wa. Mam du sz$
na ra mie niu i „Nie po kój”, wy bór wier -
szy Ró %e wi cza (wy da nie z 1980 ro ku)
w ple ca ku. Do dzi" jest w nim za k!ad -
ka na stro nie 40. „Naj smut niej jest wy -
je cha& / z do mu je sien nym ran kiem /
gdy nic nie wró %y ry ch!e go po wro tu...”
Wiersz „Kasz tan”. 

Dzi" znów otwie ram to mik Ju bi la -
ta, któ ry ma do k!ad nie dwa ra zy ty -
le lat, ile mam ja. (Brzmi to jak
daw ne za da nie z ma te ma ty ki, któ rej
ni gdy nie lu bi !am.) Na stro nie 40 nie -
zmien nie kró lu je wiersz, któ ry opo -
wia da o do mu, mat ce, oj cu i Bo gu
wszech moc nym, „bez rad nym i )le na -
ma lo wa nym”. Przed la ty wy bra !am
ten wiersz, bo uj#! mnie je go po cz# -
tek. Te raz do pa d!o mnie za ko' cze nie.
„Dzie ci' stwo jest jak za tar te ob li cze
/ na z!o tej mo ne cie któ ra d)wi$ czy /
czy sto.” 

Gdy mo wa o Ta de uszu Ró %e wi czu,
bar dzo cz$ sto, cz$ "ciej ni% w in nych
przy pad kach, przy wo !y wa na jest s!yn -
na sen ten cja The odo ra Ad or no: Nach
Au schwitz noch ein Ge dicht zu schre -
iben ist bar ba risch. Przy ta czam te
fra z$ w ory gi na le, po nie wa% po tocz nie
funk cjo nu je ja ko re flek sja: „Po O"wi$ -
ci miu po ezja jest nie mo% li wa”. Tym -
cza sem nie miec ki fi lo zof (wów czas
oby wa tel USA) wy po wia da si$ nor ma -
tyw nie, ka te go rycz nie: „Na pi sa nie
jesz cze jed ne go wier sza po O"wi$ ci -
miu jest (ak tem) bar ba rzy' skim”. Zro -
zu mia !y jest pod tekst etycz ny owe go
na ka zu, bo wiem prak tycz nie nie mia!,
ja ko %e na zdro wy ro zum mie& nie
móg! za sto so wa nia.

S$A WO MIR MA TUSZ
(So sno wiec):
Pa mi$ tam mój szok, zdzi wie nie, gra -

ni cz# ce ze stra chem i to py ta nie, któ re
za da wa !em so bie przez wie le na st$p -
nych lat: czy mo% na pi sa& wier sze
po Ta de uszu Ró %e wi czu? Ju% nie
po O"wi$ ci miu… A po tem ko lej ne py -
ta nie: jak pi sa&, by nie na "la do wa&
Mi strza? Jak si$ uwol ni& od je go fra zy,
zna le)& w!a sn# for mu !$ po etyc k#? Jak
„zbiec od Ró %e wi cza”? By !y te% po etyc -
kie dia lo gi z Mi strzem o rze czach wa% -
nych, nie o po ezji. To od jed nej z ta kich
roz mów, wier sza „La tem doAu schwitz”
za cz$ !a si$ mo ja po etyc ka s!a wa, je "li
mo g$ tak na pi sa&. Ten mój krót ki
wiersz nie po do ba! si$ Je rze mu Gie droy -
cio wi, któ ry z%y ma! si$ na nie go w jed -
nym li "cie do mnie, ja ki od nie go do -
sta !em. Od tam te go cza su mi n$ !o wie le
wier szy. Dzi" wiem, %e mo% na pi sa& po -
ezj$ po O"wi$ ci miu i mo% na pi sa& po -
ezj$ „po Ta de uszu Ró %e wi czu”. 

Ka% dy ka ta klizm znaj dzie swo je go
Ho me ra. Ta ka jest na tu ra cz!o wie ka
(z du %ej i z ma lej li te ry), ta ki jest
Duch Dzie jów. 

!
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– Nie ma ta kie go za bie gu kar dio chi -
rur gicz ne go na !wie cie, któ re go nie
wy ko ny wa li by !cie z po wo dze niem
u do ro s"ych i dzie ci w #l$ skim Cen -
trum Cho rób Ser ca w Za brzu.

– Rze czy wi !cie, to praw da. Przyj mu -
je my cho rych wy ma ga j" cych ope ra cji 
ser ca z ca #e go kra ju, ale s#u $y my te$
miesz ka% com wo je wództw – !l" skie go,
opol skie go i dol no !l" skie go oraz o!cien -
nych – !wi& to krzy skie go, ma #o pol skie go,
#ódz kie go, lu bu skie go. W!ród na szych pa -

cjen tów znaj du j" si& ta cy, któ rych zdys -
kwa li fi ko wa no w in nych, tak $e do brych
o!rod kach kar dio chi rur gicz nych w kra -
ju. Przy je$ d$a j" si& do nas le czy' rów nie$
ci, któ rym jesz cze nie daw no po zo sta wa -
#o le cze nie za gra ni c". Rocz nie wy ko nu -
je my po nad 2300 ope ra cji u do ro s#ych
i dzie ci. Do bre wy ni ki le cze nia za wdzi& -
cza my przede wszyst kim so lid nej pra cy
i kom pe ten cji na szych le ka rzy – kar dio -
chi rur gów, kar dio lo gów, ane ste zjo lo -
gów, ra dio lo gów i po zo sta #e go per so ne -

lu. Zna ni je ste !my w kra ju i za gra ni ca -
mi z du $ej ak tyw no !ci w za kre sie wy ko -
rzy sta nia no wo cze snej ma #o in wa zyj nej
kar dio chi rur gii, ma #o in wa zyj nych za -
bie gów hy bry do wych, a wszyst ko po to,
aby sku tecz niej i bez piecz niej s#u $y'
cho rym ze scho rze nia mi ser ca. Oczy wi -
!cie, oprócz no wo cze snej kar dio chi rur gii,
je ste !my wio d" cym w kra ju o!rod kiem
w za kre sie le cze nia ci&$ kiej nie wy dol no -
!ci ser ca, p#uc w#"cz nie z trans plan ta cja -
mi ser ca i p#uc u do ro s#ych i dzie ci we
wspó# pra cy z kar dio lo ga mi – pul mo no -
lo ga mi. W 38-mi lio no wym kra ju, ja kim
jest Pol ska, pa cjen ci w kry tycz nych sy -
tu acjach zdro wot nych nie mo g" by' ska -
za ni na po moc je dy nie w o!rod kach za -
gra nicz nych i to w do dat ku za bar dzo
wy so kie op#a ty, po cho dz" ce prze cie$
od pol skie go po dat ni ka, kie dy bra ku je
!rod ków na le cze nie w kra ju. Naj wa$ niej -
sze, $e w pol skiej kar dio chi rur gii,
a wi da' to zw#asz cza po na szym wo je -
wódz twie, do st&p no!' do le cze nia kar dio -
chi rur gicz ne go jest wy j"t ko wo do bra.
To nie w"t pli wa za s#u ga dwóch wio d" cych
o!rod ków – Za brza i Ka to wic, wspo ma -
ga nych przez Biel sko -Bia #". 

– Pan jest men to rem dla no we go po -
ko le nia kar dio chi rur gów. Cze go ich
pan uczy? 

– Przede wszyst kim umie j&t no !ci s#u -
$e nia cho rym i no wo cze sne go le cze nia.
Za czy na j"c od wy so kich wy ma ga% za -
wo do wych, ko% cz"c na sza cun ku, po ko -
rze i oso bi stym za an ga $o wa niu ca #e go
per so ne lu. Sta wia j"c wy so kie wy ma ga -
nia jed no cze !nie sta ram si& prze ka za'
sza cu nek do po przed ni ków. Mu si my
sta le pa mi& ta', $e pod sta w" pra cy le ka -
rza, pie l& gniar ki, pra cow ni ka me dycz ne -
go jest po sta wa s#u $e nia cho re mu. Te go
na uczy #em si& od mo je go na uczy cie la
chi rur gii, pio nie ra pol skiej kar dio chi rur -
gii – prof. Wik to ra Bros sa z Wro c#a wia,
zwi" za ne go tak $e z Ka to wi ca mi, gdzie
prze niós# si& na eme ry tu rze. To by# po -
cz" tek lat 70. ubie g#e go wie ku. By #em
je go naj m#od szym asy sten tem we wro -
c#aw skiej Kli ni ce Chi rur gii Ser ca, Na -
czy% i To ra ko chi rur gii i wi dzia #em jak
wy ma ga# od wspó# pra cow ni ków, asy -
sten tów co dzien nej 10-12- go dzin nej go -
to wo !ci by cia w kli ni ce. Któ re go! dnia
po pro si# mnie, $e bym po bieg# po tak sów -
k&. Kie dy przy je cha li !my wy szed#
przed kli ni k& i przed sta wi# mi dwie pa -
cjent ki: „Tu jest mat ka z dziec kiem si -
nym z po wo du ci&$ kiej wa dy wro dzo nej
ser ca, kobieta nie daw no stra ci #a m& -
$a – ko le ja rza”. Po pro si# tak sów ka rza,
$e by j" za wióz# do do mu w No wym S" -
czu, a po dro dze za trzy ma# si&, by ra zem
z dziec kiem co! zja d#a. Dru g" cho r" po -
le ci# od wie(' na dwo rzec ko le jo wy we
Wro c#a wiu. Za p#a ci# za ten kurs z w#a -
snej kie sze ni i w $ad nym wy pad ku nie
zro bi# te go na po kaz, bo prze cie$ nikt
oprócz mnie o tym si& nie do wie dzia#.
Nasz ca #y za brza% ski ze spó# pa mi& ta
o po !wi&ce niu wo bec naj trud niej szych
cho rych, ja kie po zo sta wi# nam w te sta -
men cie za wo do wym za #o $y ciel o!rod -
ka – prof. Zbi gniew Re li ga. 

Z prof. dr. hab. MARIANEM ZEMBAL),
dyrektorem *l"skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

rozmawia BARBARA GRUSZKA-ZYCH

R&ce ci"gn"ce
do $ycia
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– Naj wa! niej sze jest "wia dec two.
– To praw da. Za sa d pro fe sjo na li zmu

za wo do we go i etycz ne go trze ba prze -

strze ga! w co dzien nym "y ciu. Chcia# -
bym, "e by sza cu nek mo je go ze spo #u
do mnie wy ni ka# z te go co ro bi$. 

– Dzi" jesz cze wie lu le ka rzy uwa !a
si# za w$ad ców fe ru j% cych wy ro ki
o !y ciu czy "mier ci.

– Trze ba sta le prak ty ko wa! po ko r$
i sza cu nek wo bec cho re go. W#a %nie

po tym, obok wie dzy i do %wiad cze nia,

po zna je si$ do bre go le ka rza i do bre go

cz#o wie ka. Ob ser wu j$ w mo im oto cze -

niu co raz wi$ cej do brych wzo rów

w re la cjach le karz -pa cjent. Po sta wy

aro ganc kie wo bec bli& nich w ka" dym

za wo dzie s' na gan ne i za s#u gu j' na wet

na dzia #a nia re so cja li zu j' ce. Ch#on ne -

mu na sen sa cje spo #e cze( stwu bar dzo

od po wia da ro sn' ca agre syw no%! me -

diów, zw#asz cza ta blo idów, w sprze da -

wa niu ne ga tyw nych, cz$ sto nie praw -

dzi wych wia do mo %ci na ten te mat.

Nie ste ty, to moc no nisz czy za ufa nie

do le ka rzy. 

– Boi si# pan "mier ci?
– Boi si$ jej ka" dy le karz, bo to znak,

"e prze gra# wal k$ o cho re go. Po ziom l$ -
ku i bó lu z po wo du stra ty pa cjen ta za -

le "y od te go, jak prze bie ga #a cho ro ba.

Jest tym wi$k szy, kie dy do ty czy m#od -

szej oso by, bar dziej za ska ku j' ce go pro -

ble mu zdro wot ne go, któ re go prze bieg

by# dwu znacz ny, ma #o ob ja wo wy. Kie -

dy si$ bar dzo bun tu je my prze ciw ko

%mier ci? Gdy, po mi mo na sze go mak sy -

mal ne go, ludz kie go za an ga "o wa nia i za -

sto so wa nia no wych tech no lo gii, wszyst -

ko nam idzie pod gó r$. Te sy gna #y
od czy tu j$ ju" z re la cji pie l$ gnia rek,

kie dy po noc nym dy "u rze, tu" przed

siód m' ra no, spo ty kam si$ z ni mi i s#y -

sz$: „Pa nie pro fe so rze ta dwój ka, jak mó -

wi my skró to wo, czy li w tym przy pad -

ku – 88-let nia pa cjent ka, przy j$ ta w no cy

do pil nej ope ra cji, nie ste ty, jest jesz cze

ci' gle na trud nej dro dze”. W szpi ta lu li -

czy si$ nie tyl ko do bry le karz, ale te" pie -

l$ gniar ka, la bo rant ka, re ha bi li tant, pra -

cow nik ad mi ni stra cyj ny.

– Kie dy przyj mo wa ny do was cho -
ry s$y szy od pie l# gniar ki od dzia $o wej,
pa na, lub je go za st#p cy, !e w tym szpi -
ta lu nie po bie ra si# op$at za le cze nie 
– to wy j% tek czy no wa ja ko"& w na szej
s$u! bie zdro wia?

– Wa" ne, "e by in for mo wa! o tym cho -

rych, rów no cze %nie za po zna j'c ich

z Kar t' Praw Pa cjen ta. Ta ka wia do mo%!
uspo ka ja ich i cie szy. Jed no znacz no%! tej

sy tu acji jest rów nie" dla nas, le cz' -
cych, mo ty wa cj' do od rzu ce nia nie do -

brych przy zwy cza je( i na wy ków z daw -

nych cza sów. Mó wi my te" cho rym, "e
ma j' pra wo do do st$p no %ci in for ma cji

o sta nie zdro wia, do co dzien ne go spo -

tka nia z bli ski mi, ko rzy sta nia z po s#u gi

re li gij nej. Ro ze zna je my, czy pa cjen ci zo -

sta j' w cho ro bie sa mi, czy ma j' wspar -

cie bli skich. Je %li otrzy mu je my od nich

ko mu ni kat, "e s' sa mot ni lub, "e nikt

do nich nie przyj dzie, wte dy mó wi my:

„To my je ste %my pa na ro dzi n'”. 

– Uspo ka ja j% si# po ta kim za pew nie -
niu?

– Ta kie s#o wa znacz nie zmniej sza j' ich

l$k. Ka" dy ze swo j' cho ro b' by wa tro -

ch$ ego cen trycz ny, co jest zro zu mia le,

ale je %li czu je, "e nie jest jed nym z wie -

lu, "e zaj mu je si$ nim fa cho wy ze spó#,
a le "' cy obok s' sie dzi, b$ d' cy ju"
po za bie gu mó wi' mu, "e tu jest do bra

opie ka, to ma po czu cie bez pie cze( stwa

i jest prze ko na ny, "e znaj du je si$ w cen -

trum za in te re so wa nia. W ostat nim cza -

sie w%ród na szych pa cjen tów jest wi$ -
cej lu dzi sa mot nych ni" przed tem. Nasz

per so nel pod czas week en dów ob ser -

wu je do ko go nikt nie przy cho dzi w od -

wie dzi ny. Je go za da niem jest wy pe# nie -

nie tej pust ki po bli skich. Zwy kle

przed za bie giem, w sy tu acji eks tre mal -

nej, pa cjen ci za czy na j' si$ zwie rza!,
zw#asz cza pie l$ gniar kom, z któ ry mi

ma j' naj wi$k szy kon takt, bo to one

czu wa j' przy nich 24 go dzi ny na do b$. 
– Roz mo wy z cho ry mi to le cze nie ich

dusz.
– Tyl ko tak mo" na roz po zna!, co im

do skwie ra oprócz zdia gno zo wa nej przez

nas cho ro by. Po dzie si't kach roz mów

z pa cjen ta mi #a two mo "e my zin ter pre -

to wa!, co nam chc' po wie dzie! po za s#o -

wa mi. Np. jak zro zu mie! t#u ma cze -

nie 79-let niej cho rej, od któ rej s#y sz$:
„Pa nie pro fe so rze dzi siej szej no cy tak

bar dzo &le si$ czu #am, "e nie chc$ i%!
do do mu, bo si$ bo j$, "e tam umr$”. Je -

%li za sta no wi my si$ g#$ biej nad tym ko -

mu ni ka tem, #a two si$ do my %li!, "e to

wy raz jej bez rad no %ci. )e nie mo g#a si$
do dzwo ni! do dzie ci, krew nych, zna jo -

mych i nie ma mo" li wo %ci, "e by j' ju -

tro za bra li ze szpi ta la. Te raz sy gna li zu -

je, "e chce jesz cze u nas po zo sta!, czu je

si$ bez piecz nie. 

– Zwra ca cie uwa g# na spra wy po -
za me dycz ne – jak cho ry !y je, czy
wra ca do pu ste go do mu.

– Bez wzgl$d nie. Dzi siaj jed na z le ka -

rek – chi rurg ogól ny, od 11 lat w za wo -

dzie, od by wa j' ca u nas szko le nie po wie -

dzia #a, "e w tym szpi ta lu jest po rz' dek,

czy sto%!, ale tym, co nas od ró" nia od in -

nych pla có wek jest sto su nek do cho re -

go. Pa trzy my na nie go ca #o %cio wo.

Szcze gól nie na cho re go star sze go, sa -

mot ne go. Ma my wo bec nie go ca #' stra -

te gi$ opie ki, w#'cz nie z tro sk' o cho ro -

by to wa rzy sz' ce i w#a %nie o to, czy cze ka

na nie go kto% w do mu. Spraw dza my, czy

przy pad kiem nie wra ca zi m' do nie -

ogrza ne go miesz ka nia, czy ma go kto

ode bra! ze szpi ta la. Je %li orien tu je my si$,
"e jest sam, nie mo "e my go wy pi sa!
do do mu w 7 do bie po za bie gu, ale trzy -

ma my 14 dni, "e by czu# si$ spraw niej -

szy. Do dat ko wo dzwo ni my do szpi ta la

po #o "o ne go naj bli "ej je go miej sca za -

miesz ka nia pro sz'c, "e by tamtejsi le ka -

rze roz to czy li nad nim opie k$. Kon tak -

tu je my si$ te" z jed nym z o%rod ków

re ha bi li ta cyj nych – naj cz$ %ciej w Rep -

tach, Ustro niu i pro si my o nie co wcze -

%niej sze przy j$ cie na sze go pa cjen ta

na tur nus re ha bi li ta cyj ny, t#u ma cz'c,

"e jest zu pe# nie sam i szcze gól nie po trze -

bu je szyb kie go doj %cia do sie bie. Je %li nie

ma ni ko go, kto by go za bra# do do mu,

zwra ca my si$ o po moc do w#adz sa mo -

rz' do wych, a cza sem otrzy mu je my

wspar cie ko le gów z ochot ni czej stra "y
po "ar nej z da nej miej sco wo %ci. Nie raz

ko rzy sta li %my z "ycz li wo %ci miej sco we -

go ksi$ dza, któ ry mo bi li zu je swo ich pa -

ra fian, "e by za wie& li cho re go do do mu. 

– Roz ma wia j%c z cz$o wie kiem, któ -
ry ja ko pierw szy prze szcze pi$ p$u ca
i ser ce, po win ni "my mó wi& o suk ce -
sach w na szej me dy cy nie.

– Jest ich spo ro. Za cznij my od tych

na ob sza rze ser co wo -na czy nio wym.

Dzi siaj nie ma ju" po trze by two rze nia

w ka" dym szpi ta lu po wia to wym o%rod -

ka in ter wen cyj nej kar dio lo gii. Te ju" ist -
nie j' ce sku tecz nie za bez pie cza j' cho -

rych z za gra "a j' cym za wa #em i in ny mi

sta na mi za gro "e nia "y cia. War to wie -

dzie!, "e s' do st$p ne przez 24 go dzi ny

na do b$ w od le g#o %ci od sie bie

do 120 km, co ozna cza, "e cho ry w bez -

piecz nym cza sie do nich do trze na czas

i otrzy ma sku tecz ne le cze nie. Wspól nie

z kon sul tan tem kra jo wym prof. Grze -

go rzem Opol skim i wspó# pra cow ni ka -

mi – prof. Zbi gnie wem Ka la ru sem

i prof. Ja ni n' St$ pi( sk' – li de ra mi

Pol skie go To wa rzy stwa Kar dio lo gicz -

ne go do ko na li %my wi docz ne go po st$ -
pu w mo ni to ro wa niu ja ko %ci le cze nia

kar dio lo gicz nych sta nów za gro "e nia

"y cia i po pra wy je go do st$p no %ci. Dzi -

siaj w *l' skim Cen trum Cho rób Ser ca

we wspó# pra cy z Mar sza# kiem Wo je -

wódz twa *l' skie go i *l' skim Uni wer -

sy te tem Me dycz nym w Ka to wi cach

po dej mu je my ini cja ty wy po pra wia j' ce

kon takt cho re go i je go le ka rza ro dzin -

ne go ze spe cja li sta mi z ró" nych dzie -

dzin. 

– 15-20 lat te mu na kar dio chi rur gii
w Pol sce umie ra $o "red nio 10–15 pro -
cent ope ro wa nych cho rych. Ja kie s%
dzi siej sze sta ty sty ki?

– Kie dy ana li zu je my da ne z ze sz#e go

ro ku oka zu je si$, "e %mier tel no%!
w Za brzu i in nych pol skich o%rod kach

kszta# tu je si$ po ni "ej 3 pro cent i jest

po rów ny wal na do o%rod ków kar dio -

chi rur gicz nych Eu ro py za chod niej.

Do ce nia j'c zna cze nie wszyst kich %wiad -

cze nio daw ców, tak "e pry wat nych, trze -

ba jed nak wy ra& nie pod kre %li! i uczci -

wie o tym mó wi!, "e naj trud niej si

cho rzy wy ma ga j' cy ope ra cji ser ca

o naj wi$k szym ry zy ku, ale i naj dro" si,

i naj trud niej si w le cze niu, z du "ym

uszko dze niem ser ca, i ci naj star si w zde -

cy do wa nej wi$k szo %ci by li pa cjen ta mi

szpi ta li pu blicz nych. To wiel ka sa tys fak -

cja dla nas i po wo dy do za do wo le nia

tak "e dla na szych cho rych i na sze go

o%rod ka, tym wi$k sza, "e na sza pla ców -

ka przyj mu je bar dzo wie lu cho rych

trud nych, ale jest o%rod kiem re fe ren cyj -

nym Mi ni stra Zdro wia i Na ro do we go

Fun du szu Zdro wia, kon sul tan ta kra jo -

we go, co wi' "e si$ z do dat ko wy mi

obo wi'z ka mi przy j$! pa cjen tów z ca #e -

go kra ju. Jest praw d', "e wo bec je dy ne -

go p#at ni ka w kra ju, ja kim jest NFZ,
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tych ogra ni czo nych !rod ków w IV kwar -
ta le nam zwy kle nie star cza. Pra cu je my
nad tym, aby w no wej usta wie o !wiad -
cze niach zdro wot nych, wzo rem spraw -
dzo nych roz wi" za# w kra jach UE, zna -
la z$a si% dba $o!& o re fe ren cyj no!& szpi ta li
wio d" cych w kra ju: aka de mic kich, in sty -
tu to wych, na któ rych spo czy wa naj wi%k -
szy ci% 'ar. Za bez pie cze nia ca $e go kra -
ju prze k$a da si% rów nie' na w$a !ci we
pro por cje zapewnienia !rod ków dla po -
szcze gól nych !wiad cze nio daw ców,
przy za cho wa niu praw wo bec pod-
mio tów spe$ nia j" cych wy mo gi akre dy -
ta cyj ne a jed no cze !nie obo wi"z ki
o zachowanie w$a !ci wych pro por cji
roz dzia $u !rod ków po dob nie jak w kra -
jach znacz nie od nas za sob niej szych
i bar dziej doj rza lej de mo kra cji oraz
roz wi ni% tym sys te mie alo ka cji !rod -
ków pu blicz nych prze zna czo nych
na ochro n% zdro wia.

– To gi gan tycz ny skok.

– My, le ka rze cz% sto 'ar tu je my, 'e te -
raz jest trud niej umrze&, bo po ja wi $y si%
no we mo' li wo !ci ra to wa nia 'y cia.
Szcze gól nie w dzie dzi nach daw niej
styg ma ty zo wa nych, ta kich jak on ko lo -
gia, nie za le' nie od te go, 'e wci"' lu dzie
umie ra j", je 'e li pó( no roz po zna no za gro -
'e nie. Na to miast w le cze niu za wa $u
ser ca w Pol sce ma my !mier tel no!& po -
za wa $o w" na po zio mie Da nii, któ ra zaj -
mu je trze cie -czwar te miej sce w Eu ro pie.
Jak wi da&, to do bre wy ni ki. To efekt wie -
lo let niej pra cy na szych kar dio lo gów, kar -
dio chi rur gów i kar dio ane ste zjo lo gów.
Obec nie po ja wi $y si% ko lej ne wy zwa nia
wo bec cho rych z nie wy dol no !ci" ser ca,
a do k$ad nie z za awan so wa ny mi wa da -
mi, zw$asz cza aor tal n" i za gra 'a j" cymi
'y ciu aryt mia mi. Tym wy zwa niom trze -
ba szyb ko spro sta&.

– Utrzy mu je cie sta !y kon takt z gli -

wic kim In sty tu tem On ko lo gii.

– Ten fan ta stycz ny, wio d" cy w kra -
ju o!ro dek pra cu je co raz le piej, zw$asz -
cza w za kre sie ura zów wy wo $a nych wy -
pad ka mi ko mu ni ka cyj ny mi, przyj mu je
cho rych z tzw. ostry mi wska za nia mi
do ope ra cji w za kre sie neu ro chi rur gii,
chi rur gii ogól nej, ga stro en te ro lo gii,
oku li sty ki i la ryn go lo gii. Mu si my sta -
le pa mi% ta&, 'e przy je dy nym p$at ni ku,
ja kim jest obec nie NFZ, któ ry w mo jej
oce nie dzia $a co raz le piej, nie za le' nie
od te go, 'e wie le rze czy trze ba od wa' -
niej po pra wi&. Wzo rem mo g" by&
spraw dzo ne i do brze funk cjo nu j" ce
roz wi" za nia w s" sia du j" cych z na mi
kra jach UE. Na dal wie my, 'e przy jed -
nym p$at ni ku nie star cza !rod ków dla
!wiad cze nio daw ców i wi dzi my ce lo -
wo!& stop nio we go pod no sze nia kwo ty
pie ni% dzy prze zna czo nych na ochro n%
zdro wia i wzmoc nie nie po zy cji re gu la -
to ra, ja k" spe$ nia pa# stwo w ta ki spo -
sób, aby ko mer cyj na me dy cy na nie
do mi no wa $a nad ar gu men ta mi me -
dycz no -or ga ni za cyj ny mi. 

– Dzi" zmie ni! si# wiek cho re go

na ser ce. Ile lat ma j$ pa na pa cjen ci?

– Nasz pa cjent zmie ni$ si% z li cz" ce -
go 50 lat, na rocz ne dziec ko z wro dzo -

n" wa d" ser ca i – na dru gim bie gu nie
w 70-80-lat ka, któ ry chce ak tyw nie 'y&.

– Star szy cz!o wiek przy cho dzi

do szpi ta la zwy kle z do dat ko wy mi

cho ro ba mi.

– Pro sz% pa mi% ta&, 'e po wcze !niej -
szej kwa li fi ka cji do ope ra cji do ko na nej
wspól nie z kar dio lo ga mi, a cza sa mi we
wspó$ pra cy z in ter ni sta mi, ge ria tra mi,
cho ry zja wia si% u nas dzie# lub dwa
przed za bie giem. W tak krót kim cza sie
mu si my spraw nie za pla no wa& za bieg, je -
go za kres i prze bieg. Zwy kle ma nie tyl -
ko cho re ser ce, ale cier pi na cu krzy c%,
(le funk cjo nu j" mu ner ki, ma nad ci !nie -
nie, ja skr%, licz ne ogni ska uda ro we,
mi go ta nie przed sion ków, k$o po ty z pro -
sta t". Na )l" sku ma my do dat ko wo wie -
lu cho rych z ob ci" 'e nia mi p$uc ny mi,
na te cho ro by cier pi" gór ni cy, hut ni cy.
Nie mo 'e my te' za po mi na&, 'e przy cho -
dz" cy si% u nas le czy& zo sta wia j" w do -
mu scho ro wa n" al bo nie pe$ no spraw n"
'o n% lub m% 'a, nie roz wi" za ny pro blem
swo ich roz wie dzio nych dzie ci czy k$o -
po ty fi nan so we.

– Po trze bu j$ po mo cy psy cho lo ga?

– Oczy wi !cie, cho ry spo ty ka si%
z nim, ale naj lep szym psy cho lo giem jest
ka' dy cz$o nek na sze go ze spo $u le cz" -
ce go. 

– O czym roz ma wia pan z cho rym? 

– Upew niam si%, 'e rze czy wi !cie po -
trze bu je za bie gu. Im „trud niej szy” cho -
ry, tym na sze po dej !cie do nie go mu si
by& bar dziej ludz kie, w my!l za sa dy, 'e
cho ro ba, na wet trud na, jest lep sza ni'
!mier&. Mu si my wi dzie& cel swo je go
dzia $a nia. Wej !cie na wy so k" gó r%, któ -
r" jest za bieg, po dej mu je my tyl ko wte -
dy, kie dy jest ko niecz ne. Je 'e li ju' mu -
si my na ni" wej!&, to trze ba zro bi&
wszyst ko, 'e by t% gó r% uczy ni& jak naj -
mniej sz". Dla te go wy ko nu je my jak naj -
wi% cej za bie gów ma $o in wa zyj nych, któ -
re da j" mniej bó lu, po wi k$a#. 

– Ci star si pa cjen ci dzi# ki wam za -

czy na j$ no we %y cie.

– Suk ce sem me dy cy ny jest dba nie
o ja ko!& prze d$u 'o ne go za po mo c" in -
ter wen cji me dycz nej ope ra cji, 'y cia
cho re go. Nie mo 'e my wzru szy& ra -
mio na mi, kie dy cho ra, ma j" ca 80 lat mó -
wi nam, 'e chce je cha& na da le k" piel -
grzym k%, tyl ko po win ni !my jej w tym
po móc. Mam ta k" pa cjent k%, któ ra ma -
j"c 78 lat po wie dzia $a mi, 'e stwier dzo -
no u niej cia sn" ste no z% aor tal n", ob ja -
wia j" c" si% cz% sty mi na pa da mi
dusz no !ci. Mi mo to chcia $a, jak co ro -
ku, po je cha& z ksi% dzem pro bosz czem
i gru p" pa ra fian na piel grzym k%. W in -
for ma cji li nii lot ni czych za py ta $a, czy
z ta k" wa d" po zwo l" jej la ta&, ale od po -
wie dzie li, 'e – nie – i dla te go z tym sa -
mym py ta niem zwró ci $a si% do mnie.
Zo pe ro wa li !my jej t% wa d% ma $o in wa -
zyj nie. Po je cha $a na piel grzym k%, 'y je
ak tyw nie i na ma wia do le cze nia in nych.
Na sza naj star sza pa cjent ka uro dzi $a
si% 103 la ta te mu w Ku tach na Kre sach.
Pod da $a si% z po wo du ste no kar dii i cho -
ro by nie do krwien nej ser ca ma $o in wa zyj -
ne mu za bie go wi, któ ry spo wo do wa$

ust" pie nie sil nych do le gli wo !ci. Trzy la -
ta po za bie gu pa cjent ka czu je si% do brze
i za cho wu je wi tal no!& kre so wia ków
i za mi $o wa nie do 'y cia. 

– Ope ro wa nie wy ma ga ogrom ne go

sku pie nia le ka rza. Co dzien nie sta je

pan nad sto !em ope ra cyj nym?

– Sta ram si%. My !l%, 'e ka' dy z nas
prze 'y wa ta ki mo ment szcze gól ne go
sku pie nia. Do brze wie my, 'e to, co b% -
dzie my ro bi&, jest in ge ren cj" w struk tu -
r% or ga ni zmu cho re go. To dzia $a nie ma
by& do bro czyn ne, ale prze cie' mo 'e si%
wi" za& z pew ny mi po wi k$a nia mi. Dla te -
go wie my, 'e trze ba wa 'y& ka' dy gest. 

– Mo dli cie si# w in ten cji cho rych?

– Ka' dy na swój spo sób i nie trze ba
si% te go wsty dzi&. Ale na le 'y pa mi% ta&,
'e Opatrz no!& nie sprzy ja le ni wym, dla -
te go pro sz"c Bo ga sta ra my si% jak naj -
le piej wy ko ny wa& obo wi"z ki. Dla te go
sta ram si% 'y& w my!l prze s$a nia, któ -
re go na uczy $em si% pra cu j"c z ho len der -
ski mi le ka rza mi: „Wi% cej my!l o Bo gu,
ni' o Nim mów.” B"d( sku pio ny, do bry,
do !wiad czo ny, nie le ni wy i wte dy to b% -
dzie wi da& w two im sto sun ku do cho -
re go. My, le cz" cy je ste !my tro ch% Je go
r% ka mi, ci" gn" cy mi cho rych do 'y cia. 

– W ubie g!ym ro ku po 30 la tach

przy po mnia! pan Po la kom o tym,

jak kar dio chi rur dzy ho len der scy w la -

tach sta nu wo jen ne go zo pe ro wa li 427

pol skich dzie ci z wro dzo ny mi wa da -

mi ser ca.

– Tak to by $o za rów no dla nas jak i dla
Ho len drów wy da rze nie. Zor ga ni zo wa -
li !my to wy da rze nie wspól nie z prof. Wi -
tol dem Ru 'y$ $o, mar sza$ kiem Sej -
mu – Ew" Ko pacz i Mi ni ster stwem
Spraw Za gra nicz nych oraz Aka de mi"
Mor sk" w Gdy ni. Przy po mnie li !my
o tym p$y n"c na „Da rze M$o dzie 'y”
do Am ster da mu z set k" kar dio lo gów
i kar dio chi rur gów na Eu ro pej ski Kon gres
Kar dio lo gicz ny. Do Gdy ni, sk"d wy p$y -
wa li !my w obec no !ci pa ni mar sza lek
Ewy Ko pacz przy je cha $o wie lu ope ro -
wa nych w Ho lan dii pa cjen tów ze zdj% -
cia mi, kar ta mi in for ma cyj ny mi swo ich
cho rób. Wzru sze ni opo wia da li, 'e mie li
wte dy kil ka lat, a te raz ma j" dwa dzie !cia
kil ka czy trzy dzie !ci i 'y j" dzi% ki tam -
tej ope ra cji. Przy p$y n% li !my do Ho lan -
dii z prze ka zem, 'e na sze spo $e cze# stwo
dzi% ku je tam tej szym le ka rzom za ten nie -
zwy k$y dar ser ca. A' 427 pol skich dzie -
ci w la tach 1982–2003 bez p$at nie ope -
ro wa no w Szpi ta lu Uni wer sy tec kim im.
Kró lo wej Wil hel mi ny w Utreh cie.

– Pan pro fe sor pi sze wier sze. Nie tyl -

ko me dy cy na oca la. 

– Pi sa& trze ba, aby roz $a do wa& we -
wn%trz ny nie po kój, tro sk%, po dzie li&
si% ra do !ci", suk ce sem, ale cza sa mi
bez rad no !ci", zw"t pie niem. Je stem ta -
kim ma $ym kro ni ka rzem cza sów, zda -
rze#. A czy ta kro ni ka kie dy! si% uka 'e?
Nie wiem… In spi ra cj" jest zwy kle pa -
cjent, ota cza j" cy !wiat, lu dzie. Na bie ram
wte dy ko niecz ne go dy stan su do sie bie
i do tych do ra( nych zda rze# któ rych je -
stem !wiad kiem.

!
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Oj czy zna
pry wat na:
roz dzia!

za mkni" ty?

• Ar chi wal ny de po zyt

Rus sell Har din w ksi#$ ce Za ufa ni
(War sza wa 2009) pi sze mi" dzy in ny mi,
$e wspó! cze sne "y cie opie ra si# na zró" -
ni co wa nych sie ciach kon tak tów, nie za$
na ma !ych spo !ecz no $ciach, któ re cz# sto
s% za mkni# te i ogra ni cza j% jed nost k#. S!o -
wa te wy ra% nie wy chwa la j# otwar to&' ko -
mu ni ka cji mi" dzy ludz kiej we wspó! -
cze snym &wie cie, prze strze ga j#c rów no -
cze &nie przed ma !y mi, zw!asz cza za -
mkni" ty mi, spo !ecz no &cia mi. To one
w!a &nie, zda niem Har di na, ogra ni cza j#
jed nost k" ja ko uczest ni ka i ak to ra w wiel -
kim &wie cie. Cy to wa ne zda nie ilu stru je
tak $e wi do wi sko w# gr" mi" dzy tym, co
ma !e, i co mo $e my okre &li' ja ko oj czy -
zna pry wat na, a tym, co glo bal ne i de fi -
nio wa ne ja ko sys tem pla ne tar ny. Po wsta -
je za tem oczy wi ste py ta nie o to czy ter -
min „oj czy zna pry wat na” prze szed!
do ar chi wum j" zy ka na uk spo !ecz nych?
Czy wr"cz prze ciw nie, wci#$ jesz cze
istot nym i $y wym je go ele men tem?

• Ak to rzy pierw szo pla no wi

i ha la bard ni cy

Sys tem &wia to wy zdia gno zo wa ny
i opi sa ny przez ame ry ka( skie go so cjo -
lo ga Im ma nu ela Wal ler ste ina to po rz# -
dek glo bal ny, któ re go po cz#t ki si" ga -
j# XVI wie ku. Wspó! cze &nie jest to ze -
spó! ró$ nych po wi# za nych ze so b# in sty -
tu cji, ta kich jak ryn ki, fir my, pa( stwa ry -
wa li zu j# ce ze so b#, in sty tu cje, go spo dar -
stwa do mo we i po je dyn czy w ko( cu
oby wa te le. Prze obra $e niom te go sys te -
mu to wa rzy szy pro ces glo ba li za cji i me -
tro po li za cji. Ten pierw szy ter min, !a ci( -
skiej pro we nien cji, ozna cza na ra sta nie
i tak ju$ g!" bo kich za le$ no &ci mi" dzy po -
szcze gól ny mi cz#st ka mi sys te mu &wia -
to we go, pa( stwa mi, in sty tu cja mi i lud% -
mi. Ten dru gi, od no si si" do eks pan sji
wiel kich mia st, me tro po lii, miast glo bal -
nych, któ re zda niem wie lu, rz# dz# &wia -
tem. Wszak to ob sza ry naj wi"k sze go roz -
wo ju go spo dar cze go, a tak $e ryn ki
o naj wy$ szych na &wie cie wska% ni kach
kon sump cji. Ich po t" ga prze kra cza nie
tyl ko gra ni ce re gio nal ne, pa( stwo we, ale
i kon ty nen tal ne. Glo bal ci ties cha rak te -
ry zu je do sko na !o&' us!ug, in sty tu cji
i wy po sa $e nia, po ten cja! in no wa cyj ny,
eko no micz ny, spo !ecz ny, po li tycz ny
oraz wy j#t ko wo&' miej sca. Mia sta glo -
bal ne wcho dz# w sk!ad sys te mu &wia to -
we go skom po no wa ne go przez czte ry
wspó! za le$ ne ele men ty struk tu ral ne:
rdze( (co re), czy li &wia to we cen trum
(USA, Unia Eu ro pej ska, Ja po nia), pó! -
pe ry fe rie (pa( stwa Ame ry ki )a ci( skiej),
pe ry fe rie (Ni ger, Ga bon czy Czad)
i wresz cie t!o (Ki ri ba ti, Va nu atu, Pa lau).

• Dom ro dzin ny i He imat

Po j" cie „oj czy zna pry wat na”, któ re
do j" zy ka pol skie go wpro wa dzi! so cjo -
log Sta ni s!aw Ossow ski, zo sta !o za -
czerp ni" te ze s!ow ni ka na szych za chod -
nich s# sia dów. To w!a &nie w nie miec kiej

so cjo lo gii i hi sto rio gra fii po ja wi! si"
ter min He imat, przy po mnij my ro dza ju
$e( skie go, któ re t!u ma czy si" w!a &nie ja -
ko oj czy zna pry wat na. Ossow ski zde fi -
nio wa! ten ter min ja ko bez po &red ni sto -
su nek oso bi sty do okre &lo ne go te ry to -
rium. Przy wi# za nie do &ro do wi ska,
w któ rym si" sp" dzi !o $y cie al bo znacz -
n# je go cz"&', czy wresz cie okres szcze -
gól nie po dat ny na two rze nie si" trwa !ych
wi" zi emo cjo nal nych, przede wszyst kim
czas dzie ci( stwa. St#d cz" sto w $y ciu do -
ro s!ym z wiel kim i nie skry wa nym sen -
ty men tem wra ca my do lat wcze snych
i pa mi" ta my na przy k!ad za pach cia sta
czy chle ba pie czo ne go na &wi" ta w ro -
dzin nym do mu. W ta ki spo sób my &le li
o oj czy% nie pry wat nej mi" dzy in ny mi
pol scy emi gran ci z prze !o mu XIX
i XX wie ku, uda j# cy si" do Ame ry ki Pó! -
noc nej: […] Lecz na nie szcz# $cie bi je
mnie t# sk no ta za ro dzin nem do mem, ro -
dzi ca mi, ro dze& stwem i kra jem, w któ rym
si# wy cho wa! do mej doj rza !o $ci i tak
pi#k ny ty le uro ku ma wio sna tam ró" nych
$wier got me lo dyj nych pta ków – pi sa! pol -

ski emi grant za miesz ka !y z Ka na dzie.
W po dob nym du chu wy po wie dzia ne
s!o wa od czy tu je my mi" dzy in ny mi z In -
wo ka cji „Pa na Ta de usza”. 

• Va ter land, czy li wiel kie nie bo

Wraz z po j" ciem He imat za po $y czo -
no z j" zy ka nie miec kie go ter min Va ter -
land, czy li oj czy zna ide olo gicz na, oj czy -
zna wiel ka. Sto su nek do niej jed nost ka
opie ra na prze ko na niach, i$ jest to zie mia
jej na ro du. To uczest nic two we wspól no -
cie na ro do wej od no si si" rów nie$ do ro -
zu mie nia &wia do mo &cio we go, czy li ist -
nie nia w umy s!ach lu dzi prze ko na nia, $e
przy na le $# oni do od r"b nej ca !o &ci, two -
rz#c uk!ad od osob nio ny. Jest to spe cy ficz -
na wspól no ta, któ r# cha rak te ry zu je mi" -
dzy in ny mi swo isty uk!ad kul tu ro wy – j" -
zyk, tra dy cja, re li gia. W tym przy pad ku
jest to kon kret na wspól no ta na ro do wa.
Ter mi ny oj czy zna pry wat na i ide olo gicz -
na moc no za go &ci !y w pol skiej &wia do -
mo &ci pu blicz nej, zw!asz cza na uko wej
i wci#$ po zo sta j# u$y tecz ne w ba da niach
so cjo lo gicz nych, pe da go gicz nych czy
po li to lo gicz nych. 

• W ho! dzie Ga brie lo wi Gar cii

Sa ma oj czy zna pry wat na cz" sto by wa
uto$ sa mia na ze spo !ecz no &ci# lo kal n#,
któ r# w na uce i ese isty ce przez la ta od -
kry wa li Pla ton, Ale xis de To cqu evil le czy
pó% niej Alvin Tof fler, a co me ta fo rycz -
nie na zy wa' mo$ na „mniej szym nie -
bem”. W li te ra tu rze naj pi"k niej opi sy wa li
j# Iwan Tur gie niew, John Ste in beck,
Wil liam Faulk ner, Wa syl Szuk szyn czy,
zmar !y kil ka mie si" cy te mu, Ga briel
Gar cia Márqu ez. Wy da je si" na wet, i$
wy ima gi no wa ne przez Márqu eza Ma con -
do, z nie po wta rzal n# ga le ri# za &cian ko -
wych po sta ci, jest ide al nym wy obra $e -
niem spo !ecz no &ci lo kal nej i jej ar che ty -
pem: 'wiat (Ma con do), w któ rym rze czy
nad zwy czaj ne mia !y wy miar sza rej co -
dzien no $ci, zwy czaj no$( za$ przyj mo wa -
na by !a ja ko zja wi sko nad przy ro dzo ne,
$wiat bez cza su, gdzie wie le rze czy nie
mia !o jesz cze nazw, by! te" je go (Márqu -
eza) $wia tem – pi sa! na stro nach Stu lat
sa mot no $ci Márqu ez (War sza wa 2006).

• Au to de fi ni cje i iden ty fi ka cje

Wspó! cze sna oj czy zna pry wat na, uto$ -
sa mia na ze spo !ecz no &ci# lo kal n# ule ga
mniej szym b#d% wi"k szym, ale nie -
uchron nym, wp!y wom pro ce sów glo bal -
nych. Ale to od sa mych miesz ka( ców
„ma !ych &wia tów” w znacz nej mie rze za -
le $y na ile zmia ny, któ re przy cho dz#
z ze wn#trz znisz cz# od czu wa nie oj czy -
zny pry wat nej czy mo $e, pa ra dok sal nie,
je wzmoc ni#. Oj czy zna pry wat na jest bo -
wiem sta nem umy s!u cz!o wie ka, któ ry
mo $e o niej my &le' z na bo $e( stwem
i tro sk#, al bo, prze ciw nie, z wy nio s!# izo -
la cj# i jed no znacz nym dy stan sem. 

Fe lie ton po wsta! we wspó! pra cy 
z prof. Uni wer sy te tu Opol skie go An n% 'liz 
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P
rze kra czam, cho cia! wiem, !e mo -

g" mie# pro ble my ze zna le zie niem

wspól ne go j" zy ka z miesz ka$ ca mi kra -

iny mil cze nia, mo g" by# nie mo w%
w ob cym kra ju, mo g" nie ro zu mie#
spraw naj prost szych dla zmar &ych i nie -

zwy kle za wi &ych dla tych, co po zo sta -

li. Pod miot li rycz ny wier sza Eu ge niu -

sza Tka czy szy na -Dyc kie go prze strze ga

mnie wr"cz: 

„(…) al bo wiem ta ciem no'# te raz 

i ta ciem no'# po tem ja kiej nie pró buj 

za wcza su do tkn%# to za iste dwa 

prze ró! ne 'wia ty (…) 

bo ta ciem no!" te raz i ta ciem no!" 
po tem 

to s# wszyst ko rze czy nie do
po go dze nia (…)” 

(CXXIV z to mu Od dam wier sze 
w do bre r! ce).

Fi lo zo fia gra ba rza

Je den jest chy ba tyl ko cz&o wiek, któ -

ry eg zy stu je na co dzie$ na po gra ni czu

tych dwóch wy mia rów: gra barz. Wy do -

by wam wi"c z pa mi" ci Mor cin ko we go

ko pi do &a i s&y sz", jak mó wi ze spo ko jem

i pew no 'ci%: „Lu bi" prze sia dy wa#
na cmen ta rzu”. Ryb ka nie boi si" kon -

fron ta cji z Ob cym i In nym. Ob cym, bo

nie po zna nym ludz ki mi zmy s&a mi i przy -

na le !% cym do zu pe& nie od mien ne go po -

rz%d ku. In nym, bo wy my ka j% cym si" na -

uko wym i teo lo gicz nym mia rom. Gdy

po grzeb ni cy od cho dz%, ko pi do& sia da

na na grob ku z faj k% w ustach i 'mie je si"
z ca &e go 'wia ta, zw&asz cza z obec ne go

w nim „fi lu ter ne go &gar stwa i gru be go

oszu stwa”. Ma dy stans do sa me go sie -

bie, do $y wych i zmar %ych. (ró de& tej

po sta wy na le !y do pa try wa# si" za pew -

ne w tym, !e ka! de go dnia do ty ka on
nie do ty kal ne go, a ocie ra j%c si" w !y ciu

wie lo krot nie o 'mier#, wy zby& si" osta -

tecz nie l" ku przed ni%. Rów no cze 'nie po -

zna& roz ma ite ob li cza z&a w ludz kim ser -

cu, dla te go mil sze mu jest to wa rzy stwo

spo czy wa j% cych w gro bach. Ci nie mo -

g% go ju! skrzyw dzi#. Po za tym w obo -

zie kon cen tra cyj nym umie ra nie stra ci &o
dla nie go swój ma je stat, za cz" &o przy po -

mi na# gro te sko we go ko 'cio tru pa, nie za'
ch&od n%, dum n% i bu dz% c% po strach Pa -

ni%, któ ra pro wa dzi ma ka brycz ny ko ro -

wód. Te do 'wiad cze nia Jo achi ma s% li -
te rac kim prze two rze niem obo zo wych

prze !y# sa me go au to ra. 

Ryb ka trak tu je wi"c ne kro po li" jak

zwy czaj ne miej sce, po dob ne do se tek
in nych, w któ rym po sta no wi& by# wiel -
kim sa mot ni kiem w!ród ci$ by nie bosz -
czy ków. Nie boi si" miesz ka# przy

cmen ta rzu i sp" dza# na nim wi"k szo 'ci

dnia, a na wet spo rej cz" 'ci no cy, gdy!
wy zby& si" trwo gi przed pie k&em oraz

zwy cza ju skru pu lat ne go roz li cza nia si"
z grze chów, wr"cz ich zmy 'la nia. Uwa -

!a te!, !e strach lu dzi przed ciem no -
!ci# i gro ba mi ma swo je &ró d%o w l' -
ku przed w%a sny mi grze cha mi.

Za ni ka nie
„por tre tów pa mi' cio wych”

Wcho dz" wi"c na g&ów n% ale j" od uli -

cy Fran cu skiej bez obaw, !e do pad n%
mnie upio ry prze sz&o 'ci. Wcho dz" wszak

na zie mi", któ ra przy j" &a pro chy wie lu

wiel kich sy nów i có rek Gór ne go )l% ska,

by wy mie ni# tyl ko Woj cie cha Kor fan te -

go czy Kon stan te go Wol ne go. Wkra czam

w in ny 'wiat i czu j", po dob nie jak pod -

miot li rycz ny w wier szu Tka czy szy na -

-Dyc kie go, !e: 

„przy cho dz% do mnie lu dzie 

któ rych dzi siaj ju! nie ma (…)

jesz cze bar dziej pi"k ni ani !e li 

(…) z tam tych lat (…)”. 

(CCCXXVI z to mu Od dam…)

Oczy wi 'cie ich dzi siej sze pi"k no

w du !ej mie rze jest efek tem na tu ral ne -

go pro ce su wy bie la nia, ide ali zo wa nia,

a tak !e za ma zy wa nia si" z cza sem

w na szej wy obra* ni „por tre tów pa -

mi" cio wych”. Po wo dem tych prze -

mian w wy obra !e niach s% kul tu ro we

uwa run ko wa nia, na ka zu j% ce nam sza -

cu nek do zmar &ych, wy ra !o ny cho -

cia! by za sa d%, !e nie mó wi si" o nich

*le. U pod &o !a mi ty za cji k&a dzie si"
rów nie! na sze przy wi% za nie do bli -

skich + z mi &o 'ci i t" sk no ty chce my

wspo mi na# ich tyl ko ja ko do brych,

szla chet nych, pra gnie my im za po mnie#
wszel kie z&o, cho cia! nie raz jest to

nie mal nie mo! li we.

„Lu dzie, któ rych dzi siaj 
ju$ nie ma”

„Przy cho dz% za tem do mnie lu dzie,

któ rych dzi siaj ju! nie ma”, przy cho dz%
nie obec ni nie tyl ko fi zycz nie, ale cz' -

Id%c cmen ta rzem

przy Fran cu skiej

KA TA RZY NA

BE RE TA

W s%o necz ne po po %u dnie wcho dz' w oa z' ci szy i wiecz ne go trwa nia
w !rod ku no wo cze snej me tro po lii. Po zo sta wiam za so b# cha os miej skiej
tkan ki oraz roz dar te ar te rie z bli zna mi po kru szo nych ko stek bru ko -
wych i as fal tu. Prze ga niam spod po wiek pla my utrwa lo ne przez wie -
lo barw ne re kla my i wy sy pu j' z kie sze ni proch po wr' czo nych mi ulot -
kach. Zdej mu j' te$ z g%o wy wie niec z wbi ja j# cych si' pod skó r' dru tów,
któ re od gra dza j# mia sto od lu dzi i prze ci na j# pla ce co raz to in ny mi uk%a -
da mi. Cie( neo go tyc kie go do mu gra ba rza przy uli cy Fran cu skiej zna -
czy gra ni c' po mi' dzy chwi l# a wiecz no !ci#, prze mi ja niem i trwa niem,
do ra& ny mi ce la mi osi# ga ny mi szyb ko i bez wy si% ku a sa mot no !ci# i pew -
no !ci# d%u go dy stan sow ca. Prze kra czam ten próg na go dzi n', mo $e dwie
po wol nej w' drów ki po mi' dzy na grob ka mi. 
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sto i du cho wo. Za po mnie li !my bo -
wiem o ich twór czo !ci, a cza sa mi na wet
ni gdy si" z ni# nie ze tkn" li !my lub te$
zna my j# wy biór czo. Oczy wi !cie, nie
wszyst ko war te jest uwa gi, zw%asz cza
tek sty so cre ali stycz ne, któ re na dal po -
win ny po zo sta& mar twe czy tel ni czo.
Ko go, oprócz ba da czy, za in te re su je dzi -
siaj Ko !acz i ra zo wiec czy Spó! dziel nia

nad Zie lo n" Wo d" Ja na Ba ra no wi cza,
Trzy na #cie por tre tów #l" skich czy Po -

god ne no ce Wil hel ma Szew czy ka al bo
te$ Zie mia czy Lo dzia tram wa jar ka Ja -
na Brzo zy? Po dob nie ten den cyj ne, cho&
w mniej szym ju$ stop niu, by %y po wie -
!ci Alek san dra Baum gard te na ' Brze gi

ciem no #ci oraz Spo tka nie z ju trem. Mo$ -
na po wie dzie&, $e je dy nym oca la %ym
z te go kul tu ro we go „po gro mu” jest
spo czy wa j# cy przy uli cy Fran cu skiej
wraz z po zo sta %y mi wy mie nio ny mi Ka -
zi mierz Go% ba, któ re go Wie $% spa do chro -

no w" i M!o dzie $ow ców mo$ na, a na wet
na le $y za pro po no wa& wspó% cze sne mu
czy tel ni ko wi. 

M!o dzie "ow cy, czy li dwu li co wo!"
i for ma lizm 

pro ce su wy cho waw cze go

Wprzy pad ku ostat niej pu bli ka cji za in -
te re so wa ny od bior ca mo $e mie&

spo re pro ble my ze zna le zie niem eg zem -
pla rza do lek tu ry, gdy$ ni gdy nie wzna wia -
ne wy da nie z 1938 ro ku, jest do st"p ne
w re gio nie bo daj tyl ko w Bi blio te ce (l# -
skiej, i to je dy nie w czy tel ni. Tym cza sem
to po wie!& nie s%usz nie za po mnia na, po nie -
wa$ pod wie lo ma wzgl" da mi mo$ na j#
przy rów na& do da to wa nej na ten sam
rok Fer dy dur ke Wi tol da Gom bro wi cza.
Dru ga jest od mia n# fi lo zo ficz no -sa ty -
rycz nej gro te ski, na to miast M!o dzie $ow -

cy to po wie!& z klu czem i sa ty ra na tzw.
„wy cho wa nie pa) stwo we”, wpro wa dzo -
ne w la tach trzy dzie stych re for m# j" -
drze je wi czow sk#. Ksi#$ ka po ka zu je nie -
udol no!& tej re for my, dwu li co wo!"
i for ma lizm pro ce su wy cho waw cze go,
któ re go efek tem ko) co wym ma by& „pa) -
stwo wiec”, a tak $e si %o we wy mu sza nie !le -
pe go po s%u sze) stwa wo bec na ka zów w%a -
dzy i sze rzo ne go w szko le kul tu pa) stwa.
Gro no pe da go gicz ne Gór ne go (l# ska na -
kre !lo ne przez Go% b" pe% ne jest roz ma itych
kom plek sów, ale i am bi cji, nie ste ty cza sa -
mi *le ukie run ko wa nych ' wy j# tek sta no -
wi je dy nie po sta& dok to ra Ma ria na Pro ro -
ka, b" d# ca praw do po dob nie al ter ego

au to ra. Pe da go dzy s# za stra sze ni przez dy -
rek cj" i w%a dze ku ra tor skie, prze m" cze ni
nad mier n# licz b# za j"& po za lek cyj nych
oraz pra c# biu ro kra tycz n#, a na wet zde mo -
ra li zo wa ni. Pi sarz oba la mit o au to ry te -
cie na uczy cie li, któ rzy nie tyl ko w oczach
uczniów go nie po sia da j#, ale cz" sto tak -
$e i ro dzi ców. Ba #a gan i cham stwo sze -
rz$ si% po rów ny wal nie do cza sów nam
wspó# cze snych, przy czym ' w prze ci -
wie) stwie do dzi siej szej szko %y ' s# one
po skra mia ne prze mo c#. Dzi! na to miast nie
ro bi si" z ni mi zu pe% nie nic, w imi" pra -
wa dzie ci do bez stre so we go wy cho wa nia,
w imi" pra wa do *le po j" te go in dy wi du -

ali zmu, któ ry de fac to jest dyk ta tu r$ ego -
ty zmu. Swo j# dro g#, za sta na wia mnie, co
na pi sa% by zmar %y w 1952 ro ku li te rat
o na szym szkol nic twie. Ja kim ostrzem
ci$# by pro gra my, re for my i mi ni ste rial -
ne de cy zje?

Go% ba w M!o dzie $ow cach, po dob nie jak
Mor ci nek w Wy ora nych ka mie niach

(1939), po ka zu je roz bie$ no!& po mi" dzy
naj now szy mi teo ria mi pe da go gicz ny mi
a rze czy wi sto !ci#, któ r# de ter mi no wa %o
bez ro bo cie i n" dza z jed nej stro ny oraz
sztyw ne prze pi sy o!wia to we i na ka zy in -
spek tor skie z dru giej. Ca %o !ci do pe% nia z%y
przy k%ad do ro s%ych, upa da j# cych mo ral -
nie w cza sach kry zy su go spo dar cze go.
Au tor M!o dzie $ow ców wy ko rzy sta% w po -
wie !ci w%a sne na uczy ciel skie do !wiad cze -
nie oraz ob ser wa cje, two rz#c gro te sko wy,
ka ry ka tu ral ny i skan da li zu j# cy ob raz.
Po dob nie po st# pi% we wcze !niej szym
sa ty rycz nym re por ta $u sce nicz nym Re -

kru ci (1935), któ ry by% ata kiem na ów cze -
sny sys tem szkol ny oraz sy tu acj" w !l# -
skiej o!wia cie. Zdj" to go z afi sza po trzech
przed sta wie niach w Te atrze Pol skim
w Ka to wi cach. Wi" cej szcz" !cia mia%
w war szaw skim te atrze Co me dia, w któ -
rym wy sta wio no go po nad 30 ra zy. 

Ni gdy do ko& ca nie wy je cha#
ze Lwo wa

Trud no zna le*& utwór rów nie war to -
!cio wy u ko lej ne go pi sa rza po cho wa ne -
go na ka to wic kim cmen ta rzu ' Ja na
Brzo zy. Mo $e god na uwa gi jest przed -
wo jen na po wie!& nur tu re ali zmu spo -
%ecz ne go Dzie ci, opo wia da j# ca o naj -
m%od szych cz%on kach !ro do wi ska
lwow skiej bie do ty. Id#c jed nak g%ów n#
ale j# ne kro po lii, my !l" przede wszyst -
kim o je go $y ciu, roz pi% tym po mi% dzy
Kre sa mi Wschod ni mi a Gór nym 'l$ -
skiem. Uro dzi% si" w 1900 ro ku we
Lwo wie ja ko Jó zef Wo ro biec. De biu to -
wa% Pa mi%t ni kiem nr 55 wy dru ko wa nym
w zbio rze Pa mi%t ni ki bez ro bot nych

(1933), b" d# cym po k%o siem kon kur su
og%o szo ne go przez In sty tut Go spo dar -
stwa Spo %ecz ne go. By %a to pu bli ka cja
ofi cjal nie uzna wa na za po cz# tek je go ka -
rie ry pi sar skiej, gdy$ po niej otwar %y si"
dla przy sz%e go au to ra Po wro tu z nie wo -

li mo$ li wo !ci nie tyl ko roz wo ju kul tu -
ry li te rac kiej pod opie k# Ju liu sza Kle -
ine ra, Sta ni s%a wa +em pic kie go, Fran -
cisz ka Bu ja ka i Ste fa na Ka wy na, ale
tak $e za pro szo no go do Zwi#z ku Za wo -
do we go Li te ra tów Pol skich oraz umo$ -
li wio no emi sje au dy cji na an te nie lwow -
skiej roz g%o !ni. Wszyst ko to po zwo li %o
Brzo zie po pra wi& je go tra gicz n# sy tu -
acj" fi nan so w#, a tak $e roz po cz#& re gu -
lar n# pra c" li te rac k#. Jej efek tem
przed woj n# by %a wspo mnia na po wie!&
Dzie ci, dra mat Za !o ga A, wy sta wio ny
w 1934 ro ku w Ka to wi cach, oraz po -
wie!& w od cin kach Ka mie ni ca czyn szo -

wa, któ ra uka zy wa %a si" na %a mach
„Dzien ni ka Pol skie go” (1935-1937). 

Pod czas oku pa cji Kre sów Wschod nich
przez Zwi# zek Ra dziec ki (1939-1941)
wspó% pra co wa% z ko mu ni stycz nym „Czer -
wo nym Sztan da rem”, b% d$c jed nym
z tych pi sa rzy, któ rzy ak cep to wa li
dzia #a nia So wie tów we Lwo wie (obok
m.in. Ada ma Wa $y ka czy Wan dy Wa si -
lew skiej). Pod ko niec woj ny by% de le ga -
tem Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia
Na ro do we go. Do Ka to wic przy by% w gru -
pie re pa trian tów (eks pa trian tów) w 1945
ro ku. Po cz#t ko wo prze $y wa% spo re trud -
no !ci ada pta cyj ne w no wym !ro do wi sku
ar ty stycz nym. Jed nym z po wo dów by %a
t" sk no ta za Lwo wem i j" zy kiem ukra i) -
skim, któ r# od czu wa% zresz t# do ko) ca $y -
cia, cze go do wo dem jest ko re spon den cja
z Pio trem Ko z%a niu kiem (ukra i) skim
pi sa rzem i za %o $y cie lem gru py li te rac kiej
Hor no), a tak $e po wie!& Po nie wier ka

(1963). By# naj cz% !ciej na gra dza nym
w okre sie re ali zmu so cja li stycz ne go pi -
sa rzem z Gór ne go 'l$ ska. Ni gdy nie
zdo by% jed nak pa) stwo wej na gro -
dy I czy II stop nia, wy ró$ nia no go je dy -
nie w lo kal nych kon kur sach or ga ni zo wa -
nych przez Wo je wódz k# Ra d" Na ro do w#
lub Od dzia% Zwi#z ku Li te ra tów Pol -
skich. Otrzy ma% tak $e na gro d" li te rac k#
mia sta Ka to wi ce w 1948 ro ku. Ów cze -
sne w%a dze przy zna %y j# za ca %o kszta%t
twór czo !ci, ale ze szcze gól nym uwzgl"d -
nie niem po wie !ci Zie mia, któ ra dru kiem
uka za %a si" do pie ro w 1956, po wsta %a za!
w la tach 1946-1948. W rze czy wi sto !ci
chcia no ce lo wo po mi n#& Wie $% spa do -

chro no w" Go% by.
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Jan Brzo za wy da je si! po sta ci" wy j"t -
ko wo roz sz cze pio n! we wn"trz nie.

Z jed nej stro ny prze ja wia# ma ni! wiel -

ko $ci, cho% z du &ym po czu ciem hu mo -

ru, z dru giej za$ wro dzo n" nie $mia #o$%.
Je go po cho dze nie pol sko -ukra i' skie

lub pol sko -ru skie wi" za #o si! z dwu j! -
zycz no $ci". Cho cia# przy je cha$
na Gór ny %l!sk, ni gdy do ko& ca nie
wy je cha$ ze Lwo wa. 

Ba ra no wicz

Prze cho dz"c po mi! dzy na grob ka mi

o mniej lub bar dziej wy my$l nej for mie,

my $l! jesz cze o Ja nie Ba ra no wi czu, któ -

ry oprócz twór czo $ci li te rac kiej upra wia#
ama tor sko ko rze nio pla sty k!. Wiej skie

po cho dze nie od ci sn! #o zna mi! na je go ca -

#ym ró& no rod nym ga tun ko wo pi sar stwie.

Lu do we, folk lo ry stycz ne i wiej skie mo -

ty wy mo& na od na le(% w po ezji, opo wia -

da niach, ba $niach, po wie $ciach i sztu kach

sce nicz nych. Szcze gól nie w ba $niach

wy ko rzy sty wa# ele men ty nie tyl ko kul -

tu ry $l" skiej, ale tak &e cy ga' skiej, bu# gar -

skiej, ro syj skiej, chi' skiej czy ja po' skiej.

Naj wy &ej ce nio ny jest za opo wie$% dla

m#o de go czy tel ni ka Mój przy ja ciel Lom -

pi (1954), w któ rej wy ko rzy sta# swo je wo -

jen ne no tat ki oraz gro ma dzo n" skru pu -

lat nie wie dz! bo ta nicz n". Utwór ten
jest wy j!t kiem w re gio nal nej sztu ce
epo ki sta li now skiej, gdy# ja ko je dy ny
jest nie mal ca$ ko wi cie apo li tycz ny. Jest

to opo wie$% przy rod ni cza, na pi sa na

w for mie po tocz nej, zo biek ty wi zo wa nej

ga w! dy, któ rej g#ów ny mi bo ha te ra mi s"
pies Lom pi i kot Bon za. Naj bli& sze $ro -

do wi sko na tu ral ne uka za ne jest nie ja ko

z ich per spek ty wy. Do dat ko wo utwór od -

niós# spo ry suk ces czy tel ni czy, sprze da#
si! bo wiem w ci" gu dwóch lat w trzech

wy da niach o wy so kich na k#a dach (np.

wyd. 3 ) 30 tys. egz.). 

Sto j"c nad gro bem Ba ra no wi cza, za -

sta na wiam si!, czy od by# z Bo giem t! sa -

m" roz mo w!, co gór nik z je go ba $ni, któ -

ry za ko cha# si! w ko pal ni. Czy tak

bar dzo uko cha# wiej ski kra jo braz, &e po -

pro si# o mo& li wo$% sp! dze nia wiecz no -

$ci na przy k#ad na Opolsz czy( nie, któ -

ra by #a mu bar dzo bli ska, cho% wi dzia#
ró& ni ce po mi! dzy wsi" opol sk" a Bo rz! -
ci nem w Ma #o pol sce, gdzie si! uro dzi#
w 1906 ro ku. Mo &e cho dzi te raz alej ka -

mi cmen tar ny mi i ro bi no tat ki o tra wach,

krze wach, zio #ach i drze wach, któ re

opla ta j" i ocie nia j" ne kro po li! przy Fran -

cu skiej. A mo &e wal czy z fa na ty ka mi i fi -

lan tro pa mi, któ rzy

„(…) w tro sce ul&e nia bli( nim czy 

z pra gnie nia w#a dzy,

wy ko rzy sta li ludz ki nie po kój, 

skon stru owa li

ar cy prze my$l ne w mi tycz nych kr! gach 

nie bo (…)”. 

(Wie ku isto!" z to mu Zio #o we s#o wa)

Mo& li we wresz cie jest, &e w ogó le ich

tam nie spo tka#, gdy& za miast kil ku pi! -
ter wta jem ni cze nia jest jed na ogrom na, ale

pro sta sa la, na któ rej wszy scy sie dz"
przy okr" g#ym sto le: wie rz" cy i nie wie -

rz" cy. I nie ma miejsc uprzy wi le jo wa nych

ani osób mniej wa& nych.

Baum gard ten

W cia snych przej $ciach i ciem nych

za k"t kach cmen ta rza przy po mi nam so -

bie at mos fe r! uwi! zie nia bo ha te rów

w za wa lo nym ko pal nia nym chod ni ku,

opi sa n" w Brze gach ciem no !ci (1964).

Po lek tu rze nie wszyst kie szcze gó #y po -

wie $ci po zo sta j" w pa mi! ci, ale z pew -

no $ci" utrwa la si! w nas ogól ne wra &e -

nie za mkni! cia pod zie mi", nie mal

sma ku py #u w! glo we go w ustach i l! -
ku, &e nie uda si! nam wy do sta% z pu -

#ap ki. Po dob ne od czu cie to wa rzy szy #o
mi pod czas po by tu w Za byt ko wej Ko -

pal ni „Gu ido” w Za brzu. Alek san der

Baum gard ten bar dzo pla stycz nie i wia -

ry god nie opi sa# gór ni cze pod zie mia,

cho cia& zna# je za pew ne je dy nie z oka -

zjo nal nych wy cie czek, ja kie cz! sto

by #y or ga ni zo wa ne dla li te ra tów szcze -

gól nie w pierw szej po #o wie lat pi!% dzie -

si" tych. 

Sta j"c nad miej scem, w któ rym czas

za trzy ma# si! dla pi sa rza na wiecz -

no$%, my $l!, jak od mien ne Ka to wi ce

mu sia$ po zna', gdy przy by# do nich

po woj nie, jak cz" sto po wra ca$ my (la -
mi do Lwo wa, w któ rym nie gdy$ stu -

dio wa# hi sto ri! i pra co wa#. Echa tej t! -
sk no ty mo& na od na le(% w po wie $ci

Spo tka my si$ ju tro (1962). W niej te& po -

zwo li# so bie au tor na &ar to bli we opi sy

ka to wic kie go $ro do wi ska li te rac kie go,

od twa rza j" ce go si! po oku pa cji. To ro -

dzi we mnie py ta nia: ja ka by $a by po -
wie(' o wspó$ cze snych po etach i pro -
za ikach zwi! za nych z Gór nym
%l! skiem? Kto po tra fi# by uczy ni% z ato -

mi za cji lo kal ne go $ro do wi ska kul tu ry

war to $cio w" fa bu #!?

%l!sk ) pierw szy kra jo braz

Ko' cz! swo j" w! drów k! przy Wil hel -

mie Szew czy ku. On je dy ny w tym gro -

nie uro dzi# si! na *l" sku, zna# go

z wszyst ki mi je go sma ka mi, za pa cha mi,

nie bez pie cze' stwa mi, któ re przyj mo wa#
w sie bie ja ko pierw sze w &y ciu wra &e -

nia. Tyl ko dla nie go %l!sk by$ pierw -
szym kra jo bra zem, wy zna cza j! cym
kr!g swoj sko (ci. Dla resz ty by# wa# n!
przy go d! i eta pem #y cia (Ba ra no wicz,

Baum gard ten, Go# ba) lub cza sa mi trud -
n! dzie jo w! ko niecz no (ci! (Brzo za).

Dla wszyst kich za( ostat ni! przy sta -
ni!, zie mi!, któ rej po wie rzy li swo je
pro chy. Tyl ko Szew czyk móg# jed nak

na pi sa% o niej:

„Za styg# czas, któ ry mnie chcia# 
po rwa%.

Zmil k#y szu my, wy wia ne z czu bów 

drzew.

Sta n! #a$, zie mio, bo w to bie chcia #em 

od na le(% wszyst ko,

i wszyst ko w to bie chcia #em za ora% (…).

To by# *l"sk, kraj mój i czas, któ ry 

za styg#,
to zie mia win do wa na na ob#!d ne 

masz ty (…)”. 

(Chwi la da le ko si$% nych spoj rze&
i mo dli twa, „Fan ta na” 1938, nr 1)

*! czy nas ta sa ma ko niecz no(':
(mier'

Mo ja w! drów ka alej ka mi przy Fran -

cu skiej do bie ga ko' ca. Pod j! #am j" tym

ra zem nie ja ko ba dacz i czy tel nik, ale

cz$o wiek, któ re go $! czy ze zmar $y mi
li te ra ta mi ta sa ma ludz ka ko niecz -
no(': (mier'. Dla mnie jest ona nie okre -

$lo n" per spek ty w", dla nich rze czy wi sto -

$ci". 
Opusz cza j"c cmen tarz wyj $ciem

przy uli cy Dam ro ta, my $l!, jak to dziw nie

to cz" si! nie raz ko le je lo su i jak nie by wa -

#e zda rza j" si! zbie gi oko licz no $ci. W gma -

chu Bi blio te ki *l" skiej prze cho wy wa ny

jest na mi kro fil mie nu mer 11. „Try bu ny

Ro bot ni czej” z 1956 ro ku, a w nim roz mo -

wa za ty tu #o wa na Trzej pa no wie „B”. 

J. Ba ra no wicz, A. Baum gard ten, J. Brzo -

za o swo jej twór czo !ci. No we po wie !ci,

opo wia da nia i… sztu ka te atral na. Po dru -
giej stro nie uli cy „trzej pa no wie «B»”
spo czy wa j! na wie ki. 

!

Szopienice jeszcze jako samodzielne miasto
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ia bli wie dz!, sk!d to si"
lu dziom bie rze. Za miast
pil no wa# swo ich za wo -
do wych spraw, wty ka j!

nos do, jak to si" zwy k$o mó wi#, nie
swo je go pro sa, a efek ty? Cza sem by -
wa j! na praw d" zna ko mi te. Cho# by
ten przy k$ad: mam przed so b! luk su -
so wo wy da n! w 1880 ro ku ksi!% k"
dra An to nie go J. Rol le „Za mecz ki
po dol skie (na Kre sach Mul ta& -
skich)”. To oczy wi 'cie re print, bo
na ory gi na$ nie by $o by mnie za pew -
ne sta#, ale nie w tym rzecz. Za cznij -
my mo %e od po sta ci au to ra. Dr Rol -
le uro dzi$ si" w Hen ry ków ce,
a prak ty ko wa$ i miesz ka$, z krót ki -
mi prze rwa mi, w Ka mie& cu Po dol -
skim. By$ le ka rzem psy chia tr!, 
wy kszta$ co nym na eu ro pej skim po -
zio mie (Ki jów, Dre zno, Pa ry%). Po -
za ka rie r! za wo do w! in te re so wa $a go
prze sz$o'# Pol ski, a szcze gól nie ro -
dzin nych oko lic. Jed nym z efek tów
tych za in te re so wa& jest w$a 'nie owo
trzy to mo we dzie $o, nie tyl ko ka ta lo -
gu j! ce za byt ki ar chi tek tu ry, ale tak -
%e si" ga j! ce g$" bo ko i szcze gó $o wo
w ich hi sto ri", a tak %e w szer szy kon -
tekst geo gra ficz ny i po li tycz ny. S$o -
wem, pal ce li za#, je 'li kto' jest mi -
$o 'ni kiem dzie jów na szych ziem
kre so wych. Praw dzi wa bi blio fil ska
grat ka.

Mo% na dzi' snu# do my s$y, co
do (ró de$ za in te re so wa nia le ka rza
psy chia try, z fran cu ski mi ko rze nia mi,
hi sto ri! i jej ma te rial ny mi po zo sta $o -
'cia mi. Do ja kie go stop nia An to ni
Rol le opa no wa$ warsz tat pi sa rza -hi -
sto ry ka mo g! za 'wiad czy# cho# by na -
g$ów ki roz dzia $ów. Oto je den z nich,
po cho dz! cy z to mu „Ka mie niec
nad Smo try czem”: „Ka mie niec ja ko
wa row nia; za mek sta ry i no wy, je go
dzie je; ufor ty fi ko wa nie mia sta. Zmia -
ny po czy nio ne w okre sie tu rec kie go
pa no wa nia. Nie któ re ulep sze nia
z XVIII. wie ku. Opi sa nie do dzi' po -
zo sta $ych zwa lisk: pa mi!t ki, na pi sy.
Za $o ga kon sy stu j! ca w mie 'cie an te
ho sti cum, ar ty le rya, pusz ka rze”. W in -
nym roz dzia le znaj du je my po czet
daw nych ko men dan tów. Pa sjo nu j! ca
lek tu ra i do bry prze wod nik dla tych,
któ rzy chcie li by od by# wy pra w" szla -
kiem po zo sta $o 'ci pol skiej hi sto rii
na Po do lu. 

Dzia $al no'# w ro dza ju tej, ja kiej od -
da wa$ si" An to ni Rol le w XIX stu le -
ciu, szcze gól nie na za cho dzie Eu ro -
py znaj do wa $a wie lu en tu zja stów.
By $y to, jak mo% na s! dzi# po zo sta $o -
'ci po ro man ty zmie, któ ry fa scy no -
wa$ si" wszyst kim, co wi! za $o si"
z prze sz$o 'ci!, z jej he ro icz nym
aspek tem, a kie dy kry $o w so bie ja -
kie' cie& ta jem ni cy, wte dy by $o cu -

dow nie, bo to da wa $o po le do po pi -
su wy obra( ni, fan ta zji, co ro man tyzm
ce ni$ so bie szcze gól nie. Jed nak au tor
„Za mecz ków” na le %a$ ju% do in nej
epo ki, któ ra nie pod nie ca $a umy -
s$ów tak bar dzo do mnie ma nia mi,
ale na uczy $a si" szu ka# opar cia
i w wie dzy i kon kre tach. Tak wi"c
pró% no by u Rol le go szu ka# eg zal ta -
cji czy ta jem ni czo 'ci. 

Ta kie rze czy wy wo $u j! cz" sto
zmarsz cze nie brwi u za wo dow ców,
ale nie w tym przy pad ku. Do ro bek ka -
mie niec kie go dok to ra li czy po nad
sie dem dzie si!t pu bli ka cji, w'ród któ -
rych, po za 'ci 'le me dycz ny mi, spo ro
by $o prac hi sto rycz nych. Ka mie niec -
ki dwo rek dra Rol le mie 'ci$ im po nu -
j! c! ko lek cj" ró% ne go ro dza ju pa mi! -
tek hi sto rycz nych, któ re, po dob nie jak
twór czo'# w$a 'ci cie la, zro bi $y du %e
wra %e nie na hi sto ry ku li te ra tu ry, Jó -
ze fie Kal len ba chu.

Dzi' okre 'le nie „dy le tant” od no -
si my prze wa% nie do nie udacz ni ka,
któ ry pe $en szla chet nej pa sji wkra -
cza na cien ki lód nie swo jej dzie -
dzi ny i na ogó$ ko& czy si" to dla
nie go lo do wa t! k! pie l! w po sta ci
bez wzgl"d nej kry ty ki ze stro ny
stu pro cen to wych za wo dow ców.
Na to miast na grun cie j" zy ka an giel -
skie go „dil le tan te” brzmi ca$ kiem
dum nie. Sam Ka rol Dar win by$
w za sa dzie przy rod ni kiem -geo lo -
giem i mi mo suk ce sów w dzie dzi -
nie bio lo gii, po zo sta$ wier ny g$ów -
ne mu kie run ko wi swej dzia $al no 'ci.
Ta kie kra je jak An glia czy Fran cja
mia $y do dy le tan tów szcz" 'cie.
Dy plo ma ci, urz"d ni cy ko lo nial ni,
ofi ce ro wie, le ka rze, przed sta wi -
cie le han dlo wi, %e by za bi# nu d"
i smu tek tro pi ków cz" sto od da wa -
li si" pa sji ko lek cjo ner skiej czy ba -
daw czej i to z ca$ kiem nie z$ym
skut kiem. Kil ku z nich da $o pod sta -
wy wspó$ cze snej ar che olo gii 'ród -
ziem no mor skiej, an tro po lo gii czy
et no lo gii, przy czy ni $o si" do po st" -
pu i roz wo ju ba da& hi sto rycz nych. 

A my? Nie mie li 'my ko lo nii, ale
mie li 'my An to nie go Rol le, Sta ni s$a -

wa Vin cen za i kil ku in nych ma nia -
ków. Nie ste ty, mie li 'my te% uprze -
dze nia. Pa mi" tam, jak w m$o do 'ci
obrzy dza no mi 'l! sk! ar chi tek tu r":
a to, %e eklek tycz na, a to, %e ma $o
wy ra fi no wa na, es te tycz nie nie szcze -
gól na, po li tycz nie po dej rza na i (le
si" ko ja rz! ca. Pa $a ce – po zo sta $o 'ci
ger ma ni za cyj nych za bie gów nie -
miec kich kre zu sów i ary sto kra tów,
ka mie ni ce – es te ty ka ob ca kla so wo,
a fa mi lo ki – ob raz n" dzy i roz pa czy
lu du pra cu j! ce go. S$o wem ohy -
da. I ja w'ród cze go' ta kie go mu sia -
$em miesz ka#. Nie szcz" sna mo ja
m$o do'#. A te raz? Po wsta j! mo no -
gra fie, al bu my fo to gra ficz ne, por ta -
le in ter ne to we two rzo ne za rów no
przez za wo dow ców jak i dy le tan tów.
)l!sk wci!% nie mo %e upo ra# si" ze
swo j! prze sz$o 'ci!, by# mo %e dlate -
go, %e to prze bu dze nie na st! pi $o
do'# pó( no. – Ni czy ja wi na – mo -
%e my po wie dzie#. – Co naj wy %ej sa -
mej hi sto rii. Fakt. Pew ne rze czy
i pe wien tok my 'le nia mu si my od -
kry wa# na no wo, co nie jest pro ste
ani ta kie bez bo le sne, jak by 'my
so bie te go %y czy li. 

Apa $a ce? Nie któ re zo sta $y i po wi"k -
sza j! za sób lo kal nych atrak cji, ja ko %e
nie mal ka% dy z nich ma swo je dzie je,
mniej lub bar dziej dra ma tycz ne. In ne
s! ju% tyl ko wspo mnie niem czy za cho -
wa $y si" na po %ó$ k$ych fo to gra fiach.
A o nie któ rych za po mnia no zu pe$ nie.
Ta ki los. Jed nak w tych oka zjo nal nych
i frag men ta rycz nych wy daw nic twach
i por ta lach jest ukry ta ja ka' na dzie ja.
Mo %e 'l! skie pa $a ce, pa $a cy ki i wil le,
te miej skie i te bar dziej ru sty kal ne,
(wie le z nich ca$ kiem nie spo dzie wa nie
zna la z$o si" w ca$ ko wi cie miej skim
oto cze niu; ich ar chi tek to nicz ny blask
nie co przy gas$), do cze ka j! si" swo je -
go dra Rol le i nie skry j! si" wsty dli wie
za no w!, b!d( my szcze rzy, nie za wsze
naj wy% sze go lo tu, ar chi tek tu r!, nie
zo sta n! wy da ne na pa stw" nie od po wie -
dzial nych i nie wy dol nych in sty tu cji.
Niech by po sz$y w pry wat ne r" ce. By -
le prze trwa $y, bo s! one nie tyl ko
'wia dec twem hi sto rii, ale cz" 'ci! 'l! -
skie go cha rak te ru, któ ry, 'l! skiej way
of li fe, któ ra mia $a wie le po zio mów,
wie le po wi! za& z daw n! Eu ro p!, cza -
sem za ska ku j! cych i cho# nie wszyst -
kim si" to mo %e po do ba, war to i te
'wia dec twa na szej od r"b no 'ci nie tyl -
ko za cho wa#, ale tak %e opi sa# i po wi! -
za# z daw nym i obec nym %y ciem. Sa -
dz", %e ta ka zbior cza pu bli ka cja, gdy by
kie dy' po wsta $a, zna la z$a by wie lu
czy tel ni ków, a jej zna cze nie wy ro s$o -
by znacz nie po nad kr!g bi blio fi lów
i ma nia ków. 

WI TOLD TU RANT

Cze ka j!c
na dok to ra

Rol le

D

!Z mo ich Gó rek
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* * *

jestem taka spokojna
niespokojna jestem

wieczny pokój masz 
dobrze wiem od kiedy wynaj!ty 

zap"acili#my za niego s"ono 
teraz nam odp"acasz
najczystsz$ cisz$

mama odwiedza pani! doktor 

mama j$ odwiedzi"a pomarszczon$ #liwk! 
takie kurcz$tko w gniazdeczku po#cieli 
pani$ doktor w#ród bezradnych doktorów
po"o%on$ na szpitalnym "ó%ku jak w ko#ciele
tych kap"anów w bia"ych fartuchach
zna"a od podszewki od stukotu chodaków 
zapachu %elu antybakteryjnego u%ywanego
do mycia r$k po badaniu teraz po spojrzeniu
na ni$ myj$ nawet my#li i nikt nie wie kto j$ 
wrzuci" do tego do"u "ó%ka i ju% za %ycia 
przysypa" garstk$ strachu i lito#ci doktorzy
przychodz$ do niej z twarzami z lodu 
a ona przypomina sobie ile razy patrzy"a tak 
na pacjentów którym nie mog"a 
obieca& nic biedna ma"a pani doktor 
z pust$ torebk$ bez stetoskopu który mog"aby 
przy"o%y& sobie do piersi i stwierdzi& zgon

* * *

boj! si! pisa& o chwili
%eby trwa"a bo taka nietrwa"a
s"o'ce na trawie za oknem
le%y tylko przez chwil! 
dzieci s$ chwil! dzie&mi 
i maliny podnoszone do ust
po chwili rozp"ywaj$ si!
w krwisty s"odki sok
zakochanymi oczami #piewasz hymn
na moj$ cze#& przez chwil!
wierz! %e jeste#my hymnem 
wy#piewanym przez Boga
na cze#& swojego stworzenia
kobiety i m!%czy(ni przechodz$cy
przez ziemi! obdarowani 
tysi$cem zachwytów które 
po chwili zostaj$ im odebrane 
tak jak %ycie chwila 
której Bóg mówi trwaj
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- bezdomnemu Gerardowi

jeszcze niedawno krzycza! na psy
to by! krzyk pieszczotliwy bo inaczej
nie umia! wyra"a# czu!o$ci a te psy
by!y dla niego czu!e nie odst%powa!y go
zim& ani latem kiedy nie mia! do czego
przytuli# g!owy je'dzi! z nimi autobusem
bez biletu kaza! siedzie# cicho pod swoim
siedzeniem zesz!ej jesieni jecha!am obok
niego rozdziela! nas pies patrz&cy na pana
z uwielbieniem a jego pan patrza! na mnie
z innej strony $wiata teraz jest w innym $wiecie
cho# mo"e ca!e "ycie tam by! tylko my 
widzieli$my niewiele ledwie cie( jego g!owy 
i ten krzyk s!ysz% go jeszcze rozk!adaj&c talerze 
w kuchni Gerard idzie mówi B!a"ej
nie ma burzy a on jak piorun uderza
w nasze $niadanie "e nie chce si% je$# ale p!aka#

* * *

coraz mniej znajomych postaci
znikaj& jak strachy na wróble 
wystawione w polu na jedno lato

kto$ nas wystawi! do wiatru

strachy

poblad!e twarze dwójki starych znajomych 
zobaczy!a dzi$ moja mama
powiedzia!a mi o tym 
kiedy usiad!am nad blad& kartk&

przestraszy!a si% "e co$ im si% mo"e sta#
przestraszy!am si% "e nic si% nie stanie kartce
na której to napisz%

* * *

jedna pomara(cza wisz&ca na drzewku 
jak cacko na choince
delikatnie z ni& wietrze "eby nie st!uc koloru

* * *

w porze sjesty wszyscy le"& 
jak po wielkiej bitwie
r%ce w jedn& g!owa w drug& stron% 
w bia!ej po$cieli umarli za "ycia 
z otwartymi ustami i w zbroi z upa!u
ich sny w%druj& w nieznanym kierunku
nie zawstydzone "e nie s& z tej ziemi 
my na tej ziemi tak !atwo poddajemy si%
nieznanym wrogom nadci&gaj&cej suszy
która nie zostawia w oku ani jednej !zy
by j& uroni# nad tym $wiatem
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!l" ska ro dzi na

w za ni ku?
W

spó# cze $ni miesz ka% cy Gór ne go

!l" ska to lud no$& nie jed no rod -

na pod wzgl' dem po cho dze nia.

Oprócz ro dzi mej, któ ra wci"( sta no -

wi trzon spo #ecz no $ci te go re gio nu,

jest tu tak (e spo ra gru pa lud no $ci na -

p#y wo wej (cho& obec nie znacz nie 

za sy mi lo wa nej), po cho dz" cej z ró( -
nych re gio nów Pol ski. Ce ch" cha rak -

te ry stycz n" dla spo #ecz no $ci Gór ne -

go !l" ska jest fakt, i( naj wi'k sz" jej

war to$& sta no wi #a ro dzi na, cho&
w wy ni ku licz nych pro ce sów spo #ecz -

nych i zmian cy wi li za cyj nych ule g#a
znacz ne mu prze obra (e niu. 

Pro ro dzin no!"

P
ro ro dzin no$& prze ja wia #a si' m.in.

w kul ty wo wa niu tra dy cyj nych ról

spo #ecz nych i spo so bie wy cho wa nia

dzie ci. Przy czyn tak sil nej pro ro dzin -

no $ci i od mien no $ci ro dzin $l" skich

od ro dzin w in nych re gio nach Pol ski

po szu ku je pro fe sor Ur szu la Swad) ba,

so cjo log z Uni wer sy te tu !l" skie go,

któ ra od wie lu lat pro wa dzi ba da nia

mi' dzy in ny mi nad ro dzi n" $l" sk"
oraz war to $cia mi w spo #ecz no $ciach

$l" skich.

– Mo je ba da nia wy ka za #y, (e an kie -

to wa ni, któ rzy de kla ro wa li $l" sk" od -

r'b no$& et nicz n" s" bar dziej pro ro -

dzin ni. Wa( nym czyn ni kiem by# fakt,

i( miesz ka li oni w nie wiel kich spo #ecz -

no $ciach. Lud no$& na p#y wa j" ca

na !l"sk w po cz"t kach roz wo ju prze -

my s#u przy by wa #a z ma #ych miej sco -

wo $ci i wio sek. Lu dzie prze wo zi li ze

so b" swo je zwy cza je, mo ral no$& i war -

to $ci. Od kry li $my jed nak, (e rów no cze -

$nie tak (e na st' po wa #a dy fu zja $l" sko -

$ci. To nie zna czy, (e oni wp#y wa li

na $l" skie ro dzi ny, ale na le (y pa mi' ta&,
(e wch#a nia li war to $ci wy zna wa ne

na !l" sku. Tu by #o miej sce, gdzie

przy by wa j" cy znaj do wa li pra c', gdzie

si' le piej za ra bia #o, gdzie pod wy( sza li

swo j" po zy cj' spo #ecz n", dla te go ch#o -

n' li miej sco we war to $ci. Ta kim przy -

k#a dem dy fu zji na pew no jest gwa ra $l" -
ska oraz kwe stie ku li nar ne. 

M'( czy) ni z jed nej dziel ni cy czy

mia sta pra co wa li za zwy czaj w jed -

nym za k#a dzie pra cy, co rów nie( wp#y -

wa #o na to, (e ich ro dzi ny za miesz ki -

wa #y ten sam fa mi lok, a to z ko lei

ge ne ro wa #o ko lej ne czyn ni ki spa ja j" -
ce: wspól n" prze strze% przy do mo w",

wspól ne ob cho dze nie $wi"t ro dzin -

nych ty pu uro dzi ny czy $lub, prak ty ki

i $wi' ta re li gij ne, a na wet wspól ne prze -

by wa nie ko biet w ma glu, gdzie go dzi -

na mi plot ko wa #y i nie $wia do mie prze -

ka zy wa #y so bie ow" „$l" sko$&”, wzor ce

mo ral ne czy styl pro wa dze nia ro dzi ny. 

– O ile w ro dzi nach ch#op skich funk -

cjo no wa# ele ment kon flik tu, bo ist nia -

#a za wsze swo ista „wal ka” o $rod ki eg -

zy sten cji, czy li o zie mi', to na !l" sku

ro dzi ny by #y bli sko zwi" za ne ze so b".
Owa wal ka o $rod ki eg zy sten cji ich nie

do ty czy #a al bo do ty czy #a w mniej -

szym stop niu. Miej sca pra cy nie za le -

(a #y ju( od ro dzi ny, ale od pra co daw -

cy. W okre sie re al ne go so cja li zmu

by #o ich du (o, nie za cho dzi #o zja wi sko

bez ro bo cia, a po nad to pra ca w gór nic -

twie by #a bar dzo do brze op#a ca na – za -

uwa (a pro fe sor Swad) ba. 

W $l" skiej ro dzi nie obo wi" zy wa#
tak (e sys tem wy cho waw czy, któ ry

prze ka zy wa ny by# z po ko le nia na po -

ko le nie. Dzie ci wy cho wy wa ne by #y
w ab so lut nym po s#u sze% stwie i sza cun -

ku wo bec ro dzi ców oraz osób star -

szych, prze ka zy wa no im ta kie war to -

$ci, jak: uczci wo$&, pra co wi to$&,
oszcz'd no$& czy po bo( no$&. Na czel n"
jed nak war to $ci" by #a ro dzi na i w ta kim

du chu wy cho wy wa no m#o dych lu dzi. 

Spe cy fi ka 

Na
pew no ce ch" cha rak te ry stycz n"
ro dzin $l" skich by #o $ci s#e od -

dzie le nie ról ko bie cych i m' skich.

Od ko% ca XIX w. a( do lat trans for ma -

cji po 1989 r. do mi no wa# uk#ad: pra cu -

j" cy m"(, nie pra cu j" ca (o na.

W po cz"t kach roz wo ju prze my s#u
na Gór nym !l" sku, tj. pod ko -

niec XIX w. i na po cz"t ku XX w., m'( -
czy) ni by li za trud nie ni g#ów nie w gór -

nic twie, hut nic twie lub w prze my $le.

Pra cy po $wi' ca li nie mal ca #y dzie%,
gór nik oko #o 12 go dzin, hut nik na -

wet 15. I tak przez ca #y ty dzie%, #"cz -

nie z nie dzie la mi. Za rów no w ko pal -

niach jak i w hu tach pra ca by #a
nie zwy kle ci'( ka i nie bez piecz na, do -

cho dzi #o do wie lu wy pad ków a w hu -

tach cyn ku i o#o wiu tru j" ce wy zie wy

i py #y to wa rzy sz" ce pro duk cji ruj no -

wa #y zdro wie. M'( czy) ni si #" rze czy

nie by li w sta nie zaj mo wa& si' do mem,

dzie& mi czy pra ca mi w go spo dar -

stwie. By li je dy ny mi (y wi cie la mi ro -

dzi ny, przy naj mniej do mo men tu, a(
do pra cy do ra sta li ich sy no wie. W cza -

sach re al ne go so cja li zmu, kie dy w gór -

nic twie by #y bar dzo do bre za rob ki, ko -

bie ty nie mia #y po trze by po dej mo wa nia

pra cy. 

– Ta ki uk#ad by# ty po wy dla ro dzin

gór ni czych, w in nych dzia #ach prze my -

s#u zda rza #o si', (e ko bie ty pra co wa #y.

Dla te go ro dzi ny gór ni cze by #y tak spe -

cy ficz ne w po rów na niu z in ny mi, na -

wet w tym sa mym re gio nie – za uwa (a
so cjo log i do da je: – Istot ne jest jed nak,

(e ro dzin gór ni czych by #o bar dzo du -

(o, bo i ko pal% by #o bar dzo du (o w re -

gio nie. O wzmo (o nym za trud nia niu ko -

biet mo (e my mó wi& ju( od lat 50.

XX w., a na st'p nie w la tach 60., na to -

miast mniej w la tach 70. XX w. Ko bie -

ty, któ re po dej mo wa #y si' pra cy, czy -

ni #y to z ko niecz no $ci, a nie z po wo du

ch' ci za spo ka ja nia oso bi stych am bi cji

za wo do wych. Ale na wet wte dy, na czel -

n" war to $ci" by #a ro dzi na. 

Nad ogni skiem do mo wym czu wa #a
ko bie ta -mat ka. To ona dba #a o wy cho -

wa nie dzie ci, zaj mo wa #a si' go spo -

dar stwem do mo wym, dys po no wa #a za -

so ba mi fi nan so wy mi i de cy do wa #a
o wy dat kach (m"( i pra cu j" cy sy no wie,

do mo men tu o(e nie nia si' mu sie li jej

od da wa& ca #y za ro bek, któ ry by# przez

ko bie ty skru pu lat nie kon tro lo wa ny).

*o na -mat ka by #a g#ów n" or ga ni za tor -

k" (y cia ro dzin ne go. Dba #a o czy sto$&
i po rz" dek w do mu i obej $ciu. Ro dzi -

ny $l" skie naj cz' $ciej by #y wie lo dziet -

ne, ko bie ta za tem mia #a g#ów nie za da -

nia opie ku% czo -wy cho waw cze, w jej

ge stii le (a #o m. in. wy cho wa nie re li gij -

ne i pa trio tycz ne. Jej po win no $ci" by -

#o przy go to wa nie dzie ci do przy sz#ych

ról spo #ecz nych. Pod ra sta j" cych sy -

nów przej mo wa# oj ciec, któ ry w pew -

nym sen sie „szko li#” ich do pra cy

w tym sa mym za wo dzie. Dziew czyn ki

za$ by #y przy go to wy wa ne do ro li go spo -

dy ni do mo wej i mat ki. Dla ko bie ty za -

m"( pój $cie i uro dze nie dzie ci sta no wi -

#o wiel k" war to$& i by #o za ra zem

no bi li ta cj". Ko bie ta za m'( na w hie rar -

chii spo #ecz nej by #a wy (ej ce nio na ni(
ko bie ta wol ne go sta nu, st"d okre $le nie

„sta ra pan na” mia #o wy d)wi'k pe jo ra -

tyw ny. A( do cza sów trans for ma cji

w 1989 r. ko bie ta bez (en na, ale w „od -

po wied nim” wie ku by #a oce nia na, ja ka

ta, któ rej nikt nie chce, a nie ta, któ ra ta -

ki styl (y cia wy bra #a. Do pie ro ca# kiem

nie daw no, na prze #o mie XX i XXI w.,

po ja wi #o si' no we okre $le nie, nie pe jo -

ra tyw ne – „sin giel ka”. 

Wspo mnia ny mo del wy cho wa nia

dziew cz"t wspie ra# Ko $ció# ka to lic ki,

któ ry pod kre $la#, (e miej sce ko bie ty jest

w do mu. Bar dzo po moc ne w tym

wzgl' dzie by #y licz ne pi sma re gio nal -

ne ta kie jak „Ka to lik” (wy da wa ny

w la tach 1868–1931) wraz z do dat ka -

mi, jed nym z nich by #a „Ro dzi n"” po -

$wi' co na wy cho wa niu i na uce do mo -

wej. Pi sma in stru owa #y go spo dy nie

do mo we jak po ra dzi& so bie w go spo -
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dar stwie do mo wym z ró! ny mi pro ble -

ma mi, jak przy rz" dzi# ta nie i smacz ne

po tra wy, uczy $y tak !e hi sto rii Pol ski,

za% po ucza j" ce opo wiast ki z dy dak tycz -

nym mo ra $em wska zy wa $y, ja kie s"
kon se kwen cje po st& po wa nia nie zgod -

ne go z za le ce nia mi Ko %cio $a czy tra dy -

cj" oj ców. 

Oczy wi %cie zda rza $o si&, !e ko bie ty

na 'l" sku przed I woj n" %wia to w" zmu -

szo ne by $y do po dej mo wa nia pra cy.

By $a to naj cz& %ciej pra ca po moc ni cza

w ko pal niach, ale na po wierzch ni,

a tak !e w hu tach cyn ku, !e la za i o$o -

wiu. W okre sie ko niunk tu ry ko bie ty

by $y ch&t niej za trud nia ne, gdy! ich p$a -

ce by $y ni! sze ni! m&! czyzn. Za trud -

nia ne by $y wy $"cz nie m$o de ko bie ty

przed za m"! pój %ciem lub wdo -

wy. I cho# pra ca m$o dych dziew cz"t
mo g$a przy s$u !y# si& po pra wie wa run -

ków eko no micz nych ro dzi ny, Ko %ció$
nie pa trzy$ na to przy chyl nym okiem.

Tak !e wie lu m&! czyzn nie kry $o nie -

za do wo le nia z pra cy có rek. Au tor ar -

ty ku $u opu bli ko wa ne go w 1887 r.

„Ka to li ku” (3 czerw ca 1887, nr 42, R.

XX) pi sa$:
„(…) przez to, !e ko bie ty, a mia no -

wi cie dziew czy ny pra cu j" w ko pal niach

i hu tach, nisz cz" si& ro dzi ny, a na wet

po rz"d ne ro dzi ny ro bot ni cze s" wy j"t -
kiem. W gmi nach pa nu je przez to bie -

da. Sko ro opu %ci dziew czy na szko $&, to
j" do ro bo ty przyj m", mia no wi cie je -

!e li $ad na i je !e li si& pa nom urz&d ni kom

po do ba. Nim mi nie dzie wi&# mie si& cy,

to urz&d nik ro bi ze szle pra ha je ra,

pod wa run kiem, !e si& o!e ni z t" a z t".
A cho# i pó( niej ro bot ni ca wyj dzie

za m"!, to nie wie, jak wa rzy#, jak

uszy# ko szu l&, jak $a t& przy szy#, chleb

upiec itd. Nad spo dzie wa nie wcze %nie

ro dzi na si& po wi&k sza. Z dziec kiem

m$o da mat ka ob cho dzi# si& nie umie,

w do mu nie po rz" dek, je dze nie z$e,

m"! po ro bo cie mu si wo d& no si#
i obiad go to wa#. Ch$op wi&c za miast i%#
do do mu z ro bo ty, wst& pu je do knaj py,

aby si& za grza# „jed nym”, przy cho dzi

pod chmie lo ny do do mu, klnie, wy zy -

wa, bi je. Szcz& %cie ro dzi ny zni k$o
na za wsze, o do brym wy cho wa niu

dzie ci mo wy nie ma.(…) Dla du cha

i oby cza jów chrze %ci ja) skich jest ro bo -

ta ko biet i dziew czyn we fa bry kach tru -

ci zn", praw dzi wa mo ral na cho le ra i za -

ra za. Ko rzy %ci pie ni&! nych te! nie ma

!ad nych, bo li chy za ro bek nie star czy

na wy !y wie nie i odzie!, tem mniej, !e
pan ny ro bot nicz ki bar dzo si& stro j".
Gdy by nie by $o wol no przyj mo wa# ko -

biet do prac fa brycz nych, to by na ich

miej sce mu sia no przyj mo wa# m&! -
czyzn, mu sia no by im wi& cej p$a ci#,
m&! czy( ni nie cho dzi li by bez za rob ku,

ro dzi ny mia $y by wi& cej pie ni& dzy”.

Po dej %cie do ak tyw no %ci za wo do wej

ko biet za cz& $o zmie nia# si& na po -

cz"t ku XX w. Mi mo up$y wu lat i zmia -

ny po dej %cia do te ma tu pra cu j" cych ko -

biet, a tak !e zmia ny sta no wi ska

Ko %cio $a ka to lic kie go a! do okre su

trans for ma cji w 1989 r. na Gór nym 'l" -
sku po wszech ny by$ mo del %l" skiej ro -

dzi ny, w któ rej do mi no wa$ pra cu j" cy

m"! -oj ciec i nie pra cu j" ca !o na -mat ka. 

Prze obra !e nia

W
okre sie mi& dzy wo jen nym, po

przy $" cze niu znacz nej cz& %ci

Gór ne go 'l" ska do Pol ski, a jed no cze -

%nie po usta no wie niu au to no mii te go re -

gio nu, ro dzi na %l" ska zna la z$a si& w no -

wej sy tu acji spo $ecz no -po li tycz nej.

W 1935 ro ku Emil Ku jaw ski w „Ku( -
ni cy” (nr 4/5, R. 1, 1935, s. 13–14) pi -

sa$ na wet o kry zy sie ro dzi ny %l" skiej:

„Rzu ce ni w wir !y cia skom pli ko wa -

ne go, zwi" za ni z niem emo cjo nal nie

i du cho wo, szyb ko rwie my ni ci $" cz" -
ce nas z po kre wie) stwem krwi i po cho -

dze nia. Po zo sta je ma $a ko mór ka ro dzin -

na, ja k" jest m"!, !o na i dzie ci. Ale i ta

si& kur czy w swej li czeb no %ci. Re gu -

la cja uro dzin, sil nie dzi% zwal cza na

przez gru py ko %ciel ne, do cie ra do pew -

nych sfer pro le ta ria tu ro bot ni cze go”. 

I rze czy wi %cie, do ko) ca XIX w. ro -

dzi ny %l" skie by $y licz ne i wie lo po ko -

le nio we. Do gro na %ci s$ej ro dzi ny za -

li cza no nie tyl ko dzie ci (dzie si& cio ro,

a na wet dwa na %cio ro), ale rów nie!
dziad ków (sta rzy ków), wuj ków, bra ci

i sio stry z ro dzi na mi. W pierw szej po -

$o wie XX w. licz ba dzie ci w prze ci&t -
nej ro dzi nie zma la $a do o%mior ga, sze -

%cior ga, a na wet mniej. Wi&k sza licz ba

dzie ci by $a po !" da na w ro dzi nach go -

spo dar skich, by spraw nie wy ko ny wa#
pra ce po lo we. W ro dzi nach ro bot ni -

czych po sia da nie licz ne go po tom stwa

nie by $o ju! tak do god ne, zw$asz cza

w okre sie kry zy su i bez ro bo cia przy pa -

da j" ce go w la tach 1927–1933. 

Do%# istot ne prze obra !e nia w %l" skiej

ro dzi nie za cz& $y na st& po wa# w okre sie

re al ne go so cja li zmu. Za cz& $o zmie -

nia# si& oto cze nie spo $ecz ne i ró! no rod -

ne czyn ni ki ze wn&trz ne, któ re do tych -

czas wp$y wa $y na trwa $o%# ro dzi ny

w tra dy cyj nym kszta$ cie. Ro dzi na

po II woj nie %wia to wej by $a moc no do -

%wiad czo na, zo sta $a rów nie! zbu rzo na

jej na tu ral na struk tu ra de mo gra ficz -

na – zgi n& $o wie lu m$o dych m&! czyzn.

Z po wo du prze obra !e) po li tycz no -ad -

mi ni stra cyj nych spo $e cze) stwo %l" -
skie zo sta $o zró! ni co wa ne ze wzgl& du

na sym pa tie na ro do we, a po dzia $y cz& -
sto prze cho dzi $y we wn"trz jed nej ro dzi -

ny. Za cz& $y po ja wia# si& zwi"z ki mie -

sza ne z oso ba mi spo za 'l" ska. Po wo li

wzra sta$ sto pie) zak ty wi zo wa nia za wo -

do we go ko biet, któ ry by$ kon se kwen -

cj" po dej mo wa nia przez nie wcze -

%niej na uki w szko $ach za wo do wych

i %red nich. 'l" zacz ki co raz cz& %ciej $" -
czy $y ro le ro dzi ciel skie i za wo do we,

kon ty nu uj"c pra c& za wo do w" tak !e
po uro dze niu dzie ci. Wie le ko biet za -

cz& $o znaj do wa# za trud nie nie w han dlu,

o%wia cie, s$u! bie zdro wia, nie mal !e do -

mi nu j"c nie któ re dzia $y go spo dar ki.

Pro ce so wi te mu sprzy ja $o po ja wie nie

si& w re gio nie Uni wer sy te tu 'l" skie -

go – du !ej uczel ni kszta$ c" cej na kie -

run kach hu ma ni stycz nych.

Wy d$u !a j" cy si& pro ces edu ka cji,

a za tem od dzia $y wa nia szko $y na m$o -

dych lu dzi, po wo do wa$ zmniej sza nie

si& wp$y wu na nich ro dzi ny. Pro ces ten

po g$& bia $y rów nie! po ja wia j" ce si&
me dia. Tra dy cje gór ni cze nie by $y ju!
prze ka zy wa ne sy nom, znaj do wa li oni

za trud nie nie w in nych ga $& ziach prze -

my s$u. Dzi& ki wy kszta$ ce niu za cz& li
zaj mo wa# kie row ni cze sta no wi ska,

któ re kie dy% za re zer wo wa ne by $y dla

Niem ców. Cz& sto po dej mo wa li rów nie!
pra c& po za 'l" skiem, co po wo do wa $o
roz lu( nie nie wi& zi z ro dzi n", a na wet

ich zry wa nie. Przy czy ni $a si& do te go

tak !e sy tu acja po li tycz na w la -

tach 80. XX. Wie lu m$o dych 'l" za ków

wy je cha $o za gra ni c&, g$ów nie do Nie -

miec. Wspo mnia ne pro ce sy spo wo do -

wa $y stop nio we za ni ka nie tra dy cyj -

ne go mo de lu ro dzi ny %l" skiej. 

Po 1989 r. pro ces trans for ma cji sys -

te mo wej po wa! nie zmie ni$ %ro do wi sko

gór ni cze. Li kwi da cja ko pal), bez ro bo -

cie i zu bo !e nie od bi $y si& na %l" skich

ro dzi nach. Za cz& to od no to wy wa# spa -

dek za wie ra nych ma$ !e)stw, m$o dzi lu -

dzie opo wie dzie li si& za wspól nym

utrzy my wa niem ro dzi ny i po dzia $em

obo wi"z ków. Ce ch" cha rak te ry stycz n"
sta $a si& tak !e ni! sza dziet no%# %l" skich

ro dzin. Na st" pi$ pro ces upo dab nia nia

si& ro dzi ny %l" skiej do ro dzin w ca $ym

kra ju. Na wet gwa ra %l" ska jest co raz

rza dziej u!y wa na, a kul ty wo wa na jest

wy $"cz nie przez oso by o %l" skiej iden -

ty fi ka cji et nicz nej.

Obec nie na 'l" sku mo! na ob ser wo -

wa# znacz ne roz lu( nie nie wi& zów ro -

dzin nych. Krew ni roz sia ni s" po ró! -
nych, od le g$ych miej sco wo %ciach.

Brak bli sko %ci te ry to rial nej spo wo -

do wa$ za nik tra dy cyj ne go spo so bu

sp& dza nia wol ne go cza su czy kul ty wo -

wa nia ro dzin nych zwy cza jów i uro czy -

sto %ci (uro dzin, Abra ha ma…). 'l" ska

ro dzi na nie mo !e rów nie! w ta kim

stop niu, jak kie dy% li czy# na po moc

krew nych. Zwy cza je i oby cza je, któ -

re kie dy% wy ró! nia $y 'l"sk od in nych

re gio nów Pol ski, obec nie ogra ni cza j"
si& do prak tyk re li gij nych (np. piel -

grzym ka m&! czyzn do Pie kar 'l" -
skich), po traw kuch ni %l" skiej, szcze -

gól nie pod czas %wi"t. Na py ta nie, ja ka

jest dzi% ro dzi na na 'l" sku, mo! na 

wi&c od po wie dzie#: ta ka jak w ca $ej

Pol sce i bo ry ka si& z ty mi sa my mi pro -

ble ma mi. 

!

Wy ko rzy sta na li te ra tu ra:

Ur szu la Swad( ba, War to !ci – pra cy,
ro dzi ny i re li gii – ci" g#o!$ i zmia na. So -
cjo lo gicz ne stu dium spo #ecz no !ci !l" -
skich, Ka to wi ce 2012.

Ire na Bu kow ska -Flo re) ska, Ro dzi na
na Gór nym %l" sku, Ka to wice 2007.
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Wma ju od by! si" ostat ni Eu ro pej ski
Kon gres Go spo dar czy w Ka to wi -

cach; ostat ni, zor ga ni zo wa ny po za Mi" -
dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so -
wym. Po nie wa# pra ce przy bu do wie id$
ju# wresz cie pe! n$ pa r$, na le #y przy -
pusz cza%, #e w przy sz!ym ro ku uczest -
ni cy Kon gre su spo tka j$ si" w MCK.
Czy spo wo du je to, #e sta nie si" in ny?
Jak twier dzi Woj ciech Ku& pik – pre zes
Gru py PTWP, ale przede wszyst kim ini -
cja tor i or ga ni za tor Kon gre su – ju#
sam fakt spo tka nia si" w MCK b" dzie
wy star cza j$ c$ no win k$, wi"c ra czej
nie na le #y spo dzie wa% si" po or ga ni za -
to rach ja kich& ko lej nych, no wych „atrak -
cji”. Py ta nie tyl ko, co tak na praw d"
okre &la my t$ na zw$?

Pierw sz$ i bez dy sku syj n$ atrak cj$
te go rocz ne go Kon gre su by !o nie w$t pli -
wie wy st$ pie nie pre mie ra RP Do nal da
Tu ska. Jak ni gdy do t$d, w cza sie uro czy -
sto &ci otwar cia #ad ne go z po przed nich
Kon gre sów, pa d!o w tym wy st$ pie niu ty -
le cie p!ych s!ów o gór nic twie, ale i po -
nie k$d o 'l$ sku, ty le na dziei, ty le wia -
ry w lep sz$ przy sz!o&%, ty le za pew nie(
wspar cia i po mo cy, #e na wet oso by nie
in te re su j$ ce si" po li ty k$ mu sia !y doj&%
do wnio sku, #e chy ba zbli #a j$ si" ja kie&
wy bo ry. Je &li jed nak oso ba ta po zo sta -

!a na Kon gre sie i po s!u cha !a kil ku przy -
naj mniej de bat, mu sia !a te# doj&% do in -
ne go wnio sku – #e #ad ne „za kli na nie rze -
czy wi sto &ci” ju# nie po mo #e, a cza sy
przed gór nic twem !a twe nie b" d$, na wet
je &li pa( stwo oto czy t" bran #" jesz cze
lep sz$ opie k$. Ale o tym za chwi l".

Ko lej n$ atrak cj$ by !o nie w$t pli wie to,
#e Kon gres w!a &ci wie od by wa! si"
w dwu miej scach. Wpraw dzie in au gu -
ra cja na st$ pi !a w trze cim, ale ob ra dy tak
na praw d" za mkn" !y si" w dwu ho te lach
i by !ym ki nie, cho% w!a &ci wie na le #a !o -
by po wie dzie% – by !ym mul ti plek sie. Da -
!o to przed smak przy sz!o rocz ne go spo -
tka nia. Po raz pierw szy wie lu go &ci
kon gre so wych mo g!o si" po pro stu spo -
tka% i po roz ma wia% ze so b$, a mi" dzy in -
ny mi o to prze cie# cho dzi.

W te go rocz nym spo tka niu wzi" !o
udzia! sze&% ty si" cy stu go &ci, oby !a si"
set ka se sji, de bat i wy da rze( to wa rzy sz$ -
cych, uczest ni czy !o w nich sied miu set
pa ne li stów. po nad pó! ty si$ ca dzien ni ka -
rzy z dwu stu ty tu !ów pra so wych re la cjo -
no wa !o wy da rze nia, a licz ba pu bli ka cji
prze kro czy !a pi"% i pó! ty si$ ca. Na Kon -
gre sie zna la z!y si" ta kie pol skie fir my
jak: Enea, Lo tos, JSW, KGHM, Or len,
PGE, PKP czy Tau ron. I glo bal ne fir my
jak: Ar ce lor Mit tal, Go ogle, Hi ta chi,

ING, Kapsch, Mi cro soft, Oran ge, Sie -
miens. W&ród pre le gen tów by li m.in.
László An dor, ko mi sarz UE ds. za trud -
nie nia, spraw spo !ecz nych i in te gra cji,
Ka mel Ben na ceur, mi ni ster prze my s!u,
ener ge ty ki i gór nic twa Tu ne zji, Igna cio
Gar cia Ber ce ro, g!ów ny ne go cja tor
trans atlan tyc kie go part ner stwa z ra mie -
nia UE, El# bie ta Bie( kow ska, wi ce -
pre mier, mi ni ster in fra struk tu ry i roz wo -
ju RP, Je rzy Bu zek, po se! do Par la men tu
Eu ro pej skie go, by !y prze wod ni cz$ cy
PE i pre mier RP, Ho no ro wy Prze wod ni -
cz$ cy Ra dy Pa tro nac kiej EEC, Jo han nes
Hahn, ko mi sarz UE ds. po li ty ki re gio nal -
nej, Zoltán Cséfa lvay, mi ni ster sta nu
z mi ni ster stwa go spo dar ki na ro do wej
W" gier, Ma ciej Gra bow ski, mi ni ster
&ro do wi ska RP, Ja ro slav Ne ve ro vi), mi -
ni ster ds. ener gii na Li twie, W!o dzi mierz
Kar pi( ski, mi ni ster skar bu pa( stwa RP,
Khur ram Da st gir Khan, mi ni ster han dlu
Pa ki sta nu, Le na Ko lar ska -Bo bi( ska,
mi ni ster na uki i szkol nic twa wy# sze go
RP, pro fe sor Grze gorz W. Ko !od ko,
W!a dy s!aw Ko si niak -Ka mysz, mi ni ster
pra cy i po li ty ki spo !ecz nej RP, Jan Kul -
czyk, prze wod ni cz$ cy RN Kul czyk In -
ve st ments, za !o #y ciel CE ED In sti tu te,
Es sos sim na Leg zim -Ba lo uki, mi ni ster
han dlu i pro mo cji sek to ra pry wat ne go
To go, Mul la ney, g!ów ny ne go cja tor
TTIP z ra mie nia USA, Ja nusz Pie cho ci( -
ski, wi ce pre mier, mi ni ster go spo dar ki RP,
An tonín Pra cha*, mi ni ster trans por tu
Czech, Ma te usz Szczu rek, mi ni ster fi -
nan sów RP, Ra fa! Trza skow ski, mi ni ster
ad mi ni stra cji i cy fry za cji RP, Do nald
Tusk, pre mier RP, oraz Lech Wa !" sa, pre -
zy dent RP w la tach 1990-1995.

I tak oto do ty ka my rze czy, któ ra we
wszyst kich do tych cza so wych kon gre -
sach jest war to &ci$ szcze gól n$. Czy li te -
ma ty ki. Sta !o si" ju# chy ba zna kiem roz -
po znaw czym Eu ro pej skich Kon gre sów
Go spo dar czych, #e za ka# dym ra zem,
po ja wia si" ja ki& te mat, któ ry wa# ny
oka #e si" za ja ki& czas. Od pierw sze go
Kon gre su sta ra li &my si" po ka za% Eu ro -
pie, #e Pa kiet Kli ma tycz ny nie jest naj -
lep szym roz wi$ za niem, g!ów nie dla te -
go, #e wy py cha prze mys! po za gra ni ce
Eu ro py. Dzi siaj to my &le nie sta je si" co -
raz cz" &ciej obec ne, zy ska !o na wet
swo j$ !ad n$ na zw" – „re in du stria li za -
cja”. Po wta rza j$ to s!o wo pro mi nent ni
po li ty cy. Eu ro pej ski Kon gres Go spo dar -
czy po sta wi! swe go cza su py ta nie o eu -
ro pej sk$ in fra struk tu r" ener ge tycz n$,
mi" dzy in ny mi o po ziom in te gra cji sie -
ci prze sy !u ga zu po mi" dzy pa( stwa mi,
su ge ru j$c ko niecz no&% bu do wy wi"k szej
licz by po !$ cze( w osi pó! noc – po !u dnie,
a nie tyl ko wschód – za chód. Dzi siaj wi -
dzi my, jak wa# na jest to kwe stia. EKG
po sta wi! rok te mu py ta nie o pol sk$, ale
i eu ro pej sk$ obec no&% w Afry ce, a ostat -
nie dwa na &cie mie si" cy po ka za !o, jak
wie le w dzie dzi nie wspó! pra cy Pol ski
z Afry k$ si" wy da rzy !o. W tym ro ku naj -
wa# niej szym bo daj te ma tem spo tka -
nia by !a umo wa TTIP, czy li utwo rze nie
stre fy wol ne go han dlu po mi" dzy Sta na -
mi Zjed no czo ny mi a Uni$ Eu ro pej sk$.

EKG – próba
podsumowania

JÓZEF WYCISK
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Sza cu je si!, "e po ro zu mie nie przy czy -
ni si! do o"y wie nia go spo dar ki unij nej
o 120 mi liar dów Eu ro oraz go spo dar ki
USA o 100 mi liar dów Eu ro. I w tym
miej scu – ku za sko cze niu wszyst kich 
– wra ca my do gór nic twa, o czym 
wspo mnia #em na po cz$t ku. Prze wa gi
kon ku ren cyj ne Sta nów Zjed no czo nych
nad Uni$ Eu ro pej sk$ s$ licz ne. Ale
dwie s$ istot ne. Go spo dar ka ame ry ka% -
ska jest mniej ob ci$ "o na so cjal ny mi zo -
bo wi$ za nia mi ni" go spo dar ki eu ro pej -
skie. Po dru gie – po roz po cz! ciu
prze my s#o wej eks plo ata cji ga zu #up ko -
we go ener gia w Sta nach sta #a si! re la -
tyw nie ta% sza. Ju" nie wspo mi na j$c
o tym, "e jest to ener gia w#a sna. Co na to
Eu ro pa? Czy zde cy du je si! na we ry fi -
ka cj! swo je go mo de lu so cjal ne go, z któ -
re go jest tak dum na? Po mi mo te go, "e
w Eu ro pie po wsta je je dy nie jed -
na czwar ta glo bal ne go PKB, to tu wy -
da je si! 60 pro cent wszyst kich so cjal -
nych wy dat ków &wia ta. Czy za tem
zde cy du je si! na ru chy w dzie dzi nie
ener gii? Ener gia w UE jest ob ci$ "o -
na wie lo ma da ni na mi. Po dru gie – jest
to w znacz nej mie rze ener gia z im por -
tu. Jak do ko na' re in du stria li za cji go spo -
dar ki w ta kich wa run kach? I jak si!
w tym wszyst kim od naj dzie pol ski mix
ener ge tycz ny? Je &li im port ta% szej ener -
gii ze Sta nów i na cisk na ob ni "a nie ce -
ny ener gii w Eu ro pie sta n$ si! fak tem,
jak si! do te go b! d$ mia #y ce ny wy do -
by cia w! gla i ener gii elek trycz nej w Pol -
sce? To s$ py ta nia, przed któ ry mi 
na praw d! stoi pol skie gór nic two. 
Za po wied( stwo rze nia pa% stwo wych
sk#a dów w! gla, czy od ra cza nie sp#at na -
le" no &ci wo bec ZUS, to ru chy, któ re 
po ka zu j$, jak da le ko je ste &my od roz -
wi$ za% stra te gicz nych do ty cz$ cych 
go spo dar ki. I jak bar dzo je ste &my zwi$ -
za ni ko niecz no &ci$ po dej mo wa nia do -
ra( nych de cy zji, i jak bar dzo ta „do ra( -
no&'” za s#a nia nam wi dok na to, co
dzie je si! za ho ry zon tem. Eu ro pej ski
Kon gres Go spo dar czy wska zu je ho ry -
zont. Kto chce z te go sko rzy sta', mo "e
to uczy ni'.

Nali &cie obec no &ci tak zwa nych
„za cnych go &ci” ja ko pierw -

szy – g#ów nie z po wo du al fa be tycz ne -
go po rz$d ku – wy mie nio ny jest si!
László An dor, ko mi sarz UE ds. za trud -
nie nia, spraw spo #ecz nych i in te gra cji.
Jest to wa" ne i zna mien ne. Kon gres po -
sta no wi# zwi!k szy' swo je za in te re so wa -
nie spra wa mi spo #ecz ny mi. Nie cho dzi
tyl ko o dys ku sj! o mi gra cji, któ ra by #a
ow szem in te re su j$ ca, nie tyl ko dla te go,
"e w gro nie pre le gen tów zna laz# si! dr
Jan Kul czyk, Lech Wa #! sa czy Zde nek
Ba ka la. Te go rocz ny Kon gres po sta wi#
rów nie" wi!k szy na cisk na Spo #ecz n$
Od po wie dzial no&' Biz ne su. By' mo "e
Kon gres w przy sz#o &ci nie po wi nien
ucie ka' od kwe stii spo #ecz nych. Po kry -
zy sie w &wie cie i w Eu ro pie, po nie miec -
kiej re for mie so cjal nej Ger har da Schro -
ede ra, po wiel kiej imi gra cji na Wy spy
Bry tyj skie miesz ka% ców no wych kra jów
Unii, po ja wi #o si! w Eu ro pie dziw ne zja -

wi sko, któ re po le ga na tym, "e m#o dzi
prak tycz nie wy je" d"a j$ dzi& z ka" de go
kra ju, nie tyl ko z Pol ski. Wy je" d"a j$ dzi&
tak "e i z Nie miec i z Ir lan dii, i z Hisz -
pa nii i tak da lej. Za zwy czaj ucie ka j$
przed pu #ap k$ ni skich wy na gro dze%,
ucie ka j$ przed tym, aby nie zna le(' si!
w gro nie „ubo gich pra cu j$ cych”. Go spo -
dar ki eu ro pej skie nie ma j$ dzi& ofer ty dla
tych, któ rych kwa li fi ka cje nie s$ „to po -
we”. Go spo dar ki Unii Eu ro pej skiej, po -
zba wio ne prze my s#u wy py cha ne go po -
za jej gra ni ce, ma j$ dzi& ofer t! tyl ko
i wy #$cz nie dla wy so ko wy kszta# co nych
z do &wiad cze niem za wo do wym. Nie
roz wi$ "e te go na wskro& go spo dar cze -
go pro ble mu ta ki lub in ny pro gram ak -
ty wi za cji m#o dych opra co wa ny przez
Uni!, a przez ko mi sa rza An do ra w cza -
sie Kon gre su przed sta wio ny. Je &li go spo -
dar ka nie kreu je okre &lo nych miejsc
pra cy, urz!d ni cy mo g$ je dy nie uda -
wa', "e roz wi$ zu j$ ja ki& pro blem. A pro -
ble mem sta je si! co raz licz niej sza gru -
pa pra cu j$ cych na tzw. mi ni jobs, czy
na umo wach cy wil no praw nych. W ka" -
dym eu ro pej skim kra ju. By' mo "e war -
to o tym po roz ma wia' za rok. 

Jed nak z obec no &ci$ ko mi sa rza Lasz -
lo An do ra wi$ "e si! jesz cze pew na za -
po wied(, któ r$ przed Kon gre sem z#o "y#
prze wod ni cz$ cy Ra dy Pro gra mo wej
Kon gre su Je rzy Bu zek. Po wie dzia# mia -
no wi cie, "e pla no wa ne jest spo tka nie
sze fów pol skich cen tral zwi$z ko wych
z ko mi sa rzem An do rem. Jak si! pó( niej
oka za #o, do ta kie go spo tka nia nie do -
sz#o. I w#a &ci wie na wet nie in te re su je
mnie od po wied( na py ta nie dla cze go. Bo
jest ma #o istot ne to, ja kie po wo dy po wy -
my &la j$ spe ce od PR w tym czy in nym
zwi$z ku. Nie in te re su je mnie, po nie wa"
w#a &nie w tym kra ju, w#a &nie w tym ro -
ku, po 25. la tach od cz! &cio wo wol nych
wy bo rów, war to by #o spo tka' si! z Lasz -
lo An do rem aby po roz ma wia' o tym, jak
wy gl$ da ta „so cjal na Eu ro pa” w kra jach,
któ re do #$ czy #y do daw nej pi!t nast ki. Jak
mo "e wy gl$ da' przy sz#o&' lu dzi pra cy
w Eu ro pie, je &li na dal za wszel k$ ce n!
b! dzie ona chcia #a wy klu cza' ze swe go
pej za "u dzia #al no&' wy twór cz$, czy li
ja ki kol wiek prze mys#. Mo "e war to by -
#o po roz ma wia' z ko mi sa rzem o tym, "e
„Po pierw sze go spo dar ka,...”, a po tem
roz wi$ za nia w sfe rze spo #ecz ne go wspar -
cia i in te gra cji spo #ecz nej.

Ja kie s$ naj wa" niej sze wnio ski te go -
rocz ne go Kon gre su? Jak po wie dzia#
pre mier Je rzy Bu zek – naj wa" niej sze
kwe stie, któ re w cza sie te go rocz nych
dys ku sji i roz mów po ja wia #y si! naj cz! -
&ciej, kon cen tru j$ si! wo kó# dwu kwe -
stii. Pierw sz$ jest oba wa o to, czy Eu -
ro pie nie gro zi wej &cie na wie le lat
w sta gna cj!, czy li w tem po roz wo ju
na po zio mie od pó# do jed ne go pro cen -
ta. I – jak do da je pre mier Bu zek – tak -
"e Pol sce gro zi wej &cie w pu #ap k! &red -
nie go wzro stu, czy taj – &red nie go
do cho du. Wie lu uwa "a bo wiem, "e uda -
#o nam si! tak wie le prze tych 25 lat, "e
w#a &ci wie nie trze ba ju" nic zmie nia'.
Obie te oba wy po ja wia #y si! na wie lu se -

sjach, wra ca #y w cza sie wie lu dys ku sji.
Ale i od po wie dzi na to, jak nie da' si!
ta kiej pu #ap ce, jak wyj&' z te go za gro -
"e nia by #o co naj mniej kil ka. Pierw sz$
jest do st!p no&' ta niej ener gii. Ko lej ne
szan se to od blo ko wa nie wspól ne go eu -
ro pej skie go ryn ku ale i umo wa ze Sta -
na mi Zjed no czo ny mi. A ko lej nym pa na -
ceum mo "e by' re in du stria li za cja, ale
ta ka, w któ rej in no wa cyj no&' go spo dar -
ki jest na pierw szym pla nie. 

Otym, w ja kim du chu wy po wia da no
si! na Kon gre sie naj le piej &wiad czy

kil ka cy ta tów. Jan Kul czyk – prze wod -
ni cz$ cy Ra dy Nad zor czej Kul czyk In -
ve st ments: „UE stra ci !a po mys! na swo -

j" przy sz!o#$. Za po mnie li #my, %e po to

stwo rzy li #my UE, %e by po pra wi$ wa run -

ki go spo dar cze go funk cjo no wa nia w UE.

Mo %e sy tu acja na Wscho dzie u#wia do -

mi, %e UE po win na sta$ si& kon ku ren -

cyj n" cz& #ci" #wia to wej go spo dar ki. Po -

li ty ka ener ge tycz na to stwo rze nie

in fra struk tu ry ener ge tycz nej. W UE

jest 28 in fra struk tur fa tal nie ze so b" po -

!" czo nych. Mu si my w UE stwo rzy$ je -

den sys tem ener ge tycz ny, któ ry do pro -

wa dzi do ob ni %e nia cen ener gii

i zwi&k sze nia bez pie cze' stwa ener ge -

tycz ne go.” Lech Wa #! sa po wie dzia#
mi! dzy in ny mi: „Je #li chce my two rzy$
wi&k sze struk tu ry, a prze cie% mu si my je

two rzy$, to po win ni #my po sta wi$ so bie

py ta nie, któ re naj wa% niej sze te ma ty

wy ma ga j" po wi&k szo nych struk tur,

a któ re ich nie wy ma ga j". Dla któ rych

sto sow ne s" struk tu ry kon ty nen tal ne,

a dla któ rych ju% glo bal ne?” Pier re
Bruh ler am ba sa dor Fran cji w Pol sce:
„By li #my w for pocz cie pi sa nia eu ro pej -

skiej kon sty tu cji, ale oby wa te le otwo rzy -

li nam oczy, kie dy od rzu ci li ten pro jekt

w re fe ren dum. Obo wi" zu j" cy obec nie

Trak tat Li zbo' ski nie jest ide al ny, ale

wci"% da je eu ro pej skim po li ty kom du %e
po le do dzia !a nia. Te za pi sy nie zo sta -

!y jesz cze w pe! ni wdro %o ne. Mo %e za -

miast roz po czy na$ de ba t& nad no wym

trak ta tem, naj pierw na le %a !o by w pe! -
ni wy ko rzy sta$ mo% li wo #ci, ja kie da je

obec ny?”. Da nu ta Hu eb ner po se# do Par -
la men tu Eu ro pej skie go, prze wod ni cz$ -
ca Ko mi sji ds. Roz wo ju Re gio nal ne go:
„Eu ro pa to te% kwe stia na stro jów i emo -

cji. Kry zys wie le do da! do ne ga tyw ne -

go my #le nia o Eu ro pie. Na to po t& go wa -

nie ne ga tyw nych na stro jów na k!a da

si& jesz cze jed na s!a bo#$ wspól no -

ty – Unia Eu ro pej ska jest nie efek tyw na

w kwe stii ko mu ni ka cji z lud( mi.” 
Jak wi da' Eu ro pej ski Kon gres Go spo -

dar czy to pew na ofer ta. Biz ne so wa, ale
i in te lek tu al na. O jej zna cze niu i prak tycz -
nym wy mia rze nie sta no wi$ dzia #a nia or -
ga ni za to rów, bo wiem oni wspi na j$ si!
na naj wy" sze po zio my. O zna cze niu
Kon gre su sta no wi to, ilu chce, i w ja kim
stop niu, sko rzy sta' z tej ofer ty. Je &li kto&
chce za da' g#o &no py ta nie: ja kie jest zna -
cze nie Kon gre su, wi nien naj pierw od po -
wie dzie' so bie – „czy w ogó le chcia #em
z tej ofer ty sko rzy sta'”. 

!
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Cho rzów, cen trum. Za es ta ka d! po s"p na sza ro#$
oczo do %u w zie mi po hu cie Ko #ciusz ko i kloc ko wa -
te bry %y hal hu ty Kró lew skiej. Sk! py wjazd na
ul. Me ta low ców ta ra su je tram waj i dwa TIR -y.
Cia sno, #li sko, nie wy god nie, mgli sto. 

Trzeba poczeka",
na drugie #ycie

ia sto ma prze bu -

do wa! dro g"
w ta ki spo sób, by umo# li wi! do jazd

do nas od stro ny By to mia – mó wi Ra do -
s$aw Ba nach, pre zes Za rz% du Al stom
Kon stal, od po wia da j%c na mo j% uwa g&
o ko mu ni ka cyj nej pu $ap ce. – Te raz trze -

ba zro bi! run d" przez es ta ka d".
Biu ro za rz% du nie ma od dziel ne go bu -

dyn ku, wto pio no je w blok ha li pro duk -
cyj nej. Mo der ni stycz na re cep cja na par -
te rze, utrzy ma ny w po dob nym sty lu
ga bi net na pi& trze. Su ro wa ele gan cja, bez
prze py chu i kor po ra cyj ne go za d& cia. 

Kon stal na le #y od 1997 ro ku do glo bal -
ne go kon cer nu Al stom, po ten ta ta na ryn -
ku ener ge ty ki i trans por tu szy no we go.
Za p$o tem ma hu t& Kró lew sk%, w któ rej
rz% dy spra wu je Ar ce lor Mit tal. Hu t& Ko -
'ciusz ko, ko lej ne go s% sia da, zmiót$ wol -
ny ry nek. Ode sz$a w prze sz$o'" z cie niem
PRL pod r& k&, zo sta wia j%c po so bie gi gan -
tycz n% dziu r& w zie mi. To, co dla mia sta
sta no wi $o przez dzie si& cio le cia po wód
do chwa $y, te raz jest przy czy n% utra pie nia.

Utwo rzo ny w 1864 ro ku za k$ad umia$
zna le(" si& w re aliach go spo dar czych ka# -
dej epo ki i moc no wrós$ w prze my s$o wy
pej za# Cho rzo wa i )l% ska. Pro du ko wa$

ró# ne rze czy: pod ze spo $y do ta bo ru ko le -
jo we go, wa go ny to wa ro we, kon struk cje
sta lo we i tram wa je, któ re sta $y si& je go
zna kiem roz po znaw czym. W su mie 4,5 ty -
si% ca wo zów. Ich cz&'" na dal je( dzi
po uli cach naj wi&k szych pol skich miast. 

W la tach 80. i 90. ubie g$e go stu le cia fa -
bry k& do tkn& $a wy nisz cza j% ca cho ro ba
nie mo cy tra wi% ca za k$a dy prze my s$u
ci&# kie go. Nie mia $a no wo cze snej tech -
no lo gii, ka pi ta $u, po my s$u, wi zji roz wo -
ju. Ale mia $a tra dy cje, na któ re zwró ci$
uwa g& fran cu ski Al stom, zwi&k sza j% cy
wów czas zdol no 'ci pro duk cyj ne w Eu -
ro pie g$ów nie po przez akwi zy cje. I zde -
cy do wa$ si& za in we sto wa". Przej mu j%c
Kon stal, ku pi$ roz po zna wal n% mar k&. 

Z ja k% my 'l% in we stor wy k$a da$ swo -
je pie ni% dze?

– Wie le czyn ni ków de cy do wa $o – mó -
wi R. Ba nach. – G$ów nie do %wiad cze nia

fir my. W Eu ro pie, a Kon stal jest te go przy -

k$a dem, Al stom przej mo wa$ spó$ ki z hi -

sto ri&, tra dy cja mi, do brze zlo ka li zo wa ne,

ma j& ce po ten cjal ne mo# li wo %ci roz wo ju.

Zmia na w$a 'ci cie la (Al stom na by$ fir -
m& od Skar bu Pa* stwa) na st% pi $a w chwi -
li, kie dy prze mys$ ci&# ki prze sta$ by" wi -
zy tów k% Cho rzo wa i re gio nu. Daw na

pod sta wa roz wo ju )l% ska zna la z$a si&
po dru giej stro nie, w cza sie prze sz$ym do -
ko na nym. Nad cho dzi $o no we, nie sio ne
o#yw czy mi po dmu cha mi prze kszta$ ce*
struk tu ral nych w go spo dar ce i fa l% li kwi -
da cji nie ren tow nych przed si& biorstw,
któ ra prze to czy $a si& ci&# kim wal cem
zw$asz cza przez gór nic two i hut nic two. 

Cho rzów zmie ni$ go spo dar cze ob li cze.
Kie dy' funk cjo no wa $o tu taj pi&" ko pal*,
te raz nie ma ani jed nej. Wy czer pa $y si&
z$o #a. Cho"…

Ko pal ni& „Bar ba ra -Cho rzów” za -
mkni& to mi mo #e po sia da $a du #e po k$a -
dy w Cho rzo wie Sta rym. Za k$ad wy do -
byw czy chce te raz re ani mo wa"
za gra nicz ny in we stor. Pro wa dzi od -
wier ty, kal ku lu je, spraw dza wa run ki,
ba da ryn ko we mo# li wo 'ci. Jest wi&c
szan sa, #e gór nic two wró ci do Cho rzo -
wa. W$a dze miej skie re ak ty wo wa $y
na wet kla s& gór ni cz% w daw nym tech -
ni kum przy ul. Spor to wej.
)l%sk boi si& jed nak w& gla, szkód, ja -

kie nie sie. Przed je go eks plo ata cj%
gmi ny bro ni% si& jak przed ka ta kli -
zmem. Za tem? 

– Pa trzy my po zy tyw nie na to, co ro bi&
po ten cjal ni in we sto rzy – mó wi Mar cin
Mi cha lik, za st&p ca pre zy den ta mia sta
do spraw go spo dar czych. – Oni chc& wy -

do by wa! w" giel na te re nach nie zur ba ni -

zo wa nych, na pó$ no cy mia sta, na 'a bich

Do $ach w Ma ciej ko wi cach. 

Do wie dziaw szy si& o szy ko wa nej in -
we sty cji, by li gór ni cy ju# przy cho dz%
do ma gi stra tu, a na wet do pro bosz cza pa -
ra fii w Ma ciej ko wi cach, i py ta j%, co z t%
ko pal ni%, kie dy ru szy. Bo oni szu ka j% ro -
bo ty, chc% wró ci", zje# d#a" na dó$. 

W mie 'cie zo sta $a hu ta Ba to ry i Kró -
lew ska. Ale to ju# nie te gi gan ty sprzed
lat. Kie dy' za trud nia $y po kil ka ty si& cy lu -
dzi, te raz ma j% po kil ku set pra cow ni ków.
Trzy ma j% si& Azo ty, in we stu j%, zwi&k sza -
j% na wet za trud nie nie.

Na prze ciw le g$ym bie gu nie zna la z$a si&
hu ta Ko 'ciusz ko. Po sz$a w nie byt.
Przy g$ów nej uli cy, $% cz% cej Ka to wi ce,
Cho rzów z By to miem mia $a pie ce mar -
te now skie i wy ta pia $a stal. Jej ko mi ny sta -
$y si& sym bo lem mia sta.

– Za baj tla, jak je cha $em tram wa jem,

wi da! by $o jak ta czer wo na stal wy le wa

si" z pie ców. To by$ na tu ral ny kra jo braz

Cho rzo wa – ko men tu je M. Mi cha lik. 
Upa d$y Za k$a dy Che micz ne Haj du ki,

syn dyk zga si$ 'wia t$o, sprze da$ te ren. Po -
wsta$ park lo gi stycz ny i prze my s$o wy,
w któ ry gru pa przed si& bior ców pró bu je
tchn%" no we #y cie go spo dar cze.

We d$ug sza cun ków, Cho rzów w wy ni -
ku prze mian spo $ecz no -go spo dar czych
stra ci$ po 1989 ro ku oko $o 30 tys. miejsc
pra cy, g$ów nie w gór nic twie i hut nic twie.
Kie dy Pol ska wcho dzi $a do UE bez ro bo -
cie si& ga $o 24 – 25 proc. Dra mat! Od te -
go mo men tu licz ba bez ro bot nych top nia -
$a, a wie le firm uro s$o po uzy ska niu
do st& pu do unij nych ryn ków. 

Spa dek po daw nych fir mach przy -
gniót$ mia sto: kil ka dzie si%t hek ta rów
zde gra do wa nych te re nów po prze my s$o -
wych, nie któ re w cen trum, obok Ryn ku.

Ra do s$aw Ba nach, pre zes Za rz& du Al stom Kon stal

– M
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Ta kich ob sza rów ju! na szcz" #cie nie
przy b" dzie, bo co mia $o upa#%, upa d$o.

– Na tym tle wy ró! nia si" Al stom Kon -
stal – oce nia M. Mi cha lik. – To jed na
z naj wi"k szych firm w mie #cie, je den z am -
ba sa do rów cho rzow skiej go spo dar ki.

W chwi li prze j" cia Kon stal (w tym ro -
ku fir mie stuk nie rów no 150 lat) nie by$
w kwit n& cym sta nie tech nicz nym i in -
fra struk tu ral nym. Wy ma ga$ prze bu do -
wy, któ r& zre ali zo wa no eta pa mi. Naj wi" -
cej wy da$ Al stom w ostat nich trzech
la tach, pra wie 80 mln z$ z kwo ty 267
mln z$, ja k& w su mie za in we sto wa$
w ci& gu 17 lat. Po wsta $y m. in. no we ha -
le pro duk cyj ne, w tym la kier nia, za in -
sta lo wa no no wo cze sne li nie tech no lo -
gicz ne. 

– Zro bi li #my wi" cej ni! by $o za k$a da -
ne – po wie krót ko R. Ba nach.

Od mie nio na fa bry ka (w 2013 ro ku
osi& gn" $a 800 mln z$ ob ro tów) wy sfo ro -
wa $a si" na czo $o cho rzow skich przed si" -
biorstw, jest naj wi"k szym pra co daw c&
w mie #cie. Za trud nia pra wie 1000 pra -
cow ni ków oraz oko $o 200 osób pro wa -
dz& cych dzia $al no#% go spo dar cz& pod
w$a snym szyl dem. To efekt roz wo ju
i wpro wa dza nia ko lej nych pro jek tów
pro duk cyj nych, któ re fir ma re ali zu je sa -
mo dziel nie, jak cho% by po ci& gi me tra, al -
bo wspól nie z in ny mi za k$a da mi Al sto -
mu w Eu ro pie – w Niem czech, Fran cji,
W$o szech i Hisz pa nii. 

W kon cer nie zaj mu je do#% wy j&t ko we
miej sce, sta $a si" cen trum pro duk cji ta bo -
ru dla me tra. Do Bu da pesz tu wy s$a $a
dwa dzie #cia dwa 5-wa go no we sk$a dy dla
li nii „2” i pi"t na #cie 4-wa go no wych sk$a -
dów dla li nii „4” o $&cz nej war to #ci kil ka -
set mln z$. Te raz re ali zu je rów nie du !y kon -
trakt dla Am ster da mu. Co mie si&c z jej hal
wy je! d!a je den 6-wa go no wy po ci&g. 

Wspól nie z in ny mi fa bry ka mi kon cer -
nu przy mie rza si" do ko lej nej do sta wy po -
ci& gów me tra ty pu Me tro po lis. Tym ra -
zem tra fi& one do Ri ja du. W sa mym
Kon sta lu pro duk cja ru szy% ma za kil ka -
na #cie mie si" cy. Pro jekt jest zna cz& cy, po -
dob ny do am ster dam skie go, prze wi du je
do sta w" oko $o 150 wa go nów. 

W tym ro ku spó$ ka zwi"k szy za trud nie -
nie. Mo !e so bie po zwo li% na ta ki luk sus,
bo ma za mó wie nia, któ re wcho dz& te raz
w fa z" sil ne go wzro stu. To g$ów nie kon -
trak ty pod pi sa ne z ope ra to ra mi ko lei
w$o skich i fran cu skich. 

Kil ka lat te mu zde cy do wa no w Al sto -
mie, !e po ci& gi re gio nal ne dla ko lei we
W$o szech b" d& ro bio ne w Cho rzo wie i fi -
nal nie kom ple to wa ne w fa bry ce w Sa vi -
glia no ko $o Tu ry nu. Ta k& sa m& za sa d"
przy j" to or ga ni zu j&c wspó$ pra c" z fir m&
we fran cu skim Re ich shof fen, któ ra ma
w port fe lu za mó wie' du !y pro jekt dla ko -
lei re gio nal nych we Fran cji.

Pra wie 100 proc. pro duk cji idzie z Cho -
rzo wa na eks port, co ozna cza, !e ry nek
pol ski jest wci&! do wzi" cia. W$a dze pol -
skich miast pu ka j& co praw da do kon cer -
nu, py ta j& o tram wa je, ale zle ce' nie ma.
A Kon stal ro bi tram wa je, w ko ope ra cji
z Fran cu za mi, na tam tej szy ry nek. Zle -
ce nie fi nan su je rz&d fran cu ski. W Pol sce

kon ku ren tem jest byd go ska Pe sa, li cz& -
cy si" gracz w bran !y. 

Cho rzów po wi& za no z Pen do li no. Fa -
bry ka ser wi so wa% b" dzie 20 po ci& gów
du !ych pr"d ko #ci w od dzia le zbu do wa -
nym od pod staw na war szaw skim Gro -
cho wie. To je den z trzech ele men tów kon -
trak tu Al sto mu z PKP In ter ci ty (w ma ju
br. roz go rza$ kon flikt mi" dzy stro na mi
na tle przy go to wa' Pen do li no do jaz dy
pol ski mi to ra mi), któ ry obej mu je pro duk -
cj" po ci& gów we W$o szech oraz bu do w"
za k$a du na praw cze go i cen trum us$ug ser -
wi so wych w War sza wie. 

– Ja kie miej sce zaj mu je my w gru pie Al -
sto mu? – za sta na wia si" R. Ba nach. – Je -
ste #my, je #li nie naj wi"k sz%, to jed n%
z dwóch naj wi"k szych fa bryk kon cer nu
na #wie cie. W ni czym nie ust" pu je my in -
nym fir mom na szej gru py. Ka! da ma swo -
j% spe cy fi k", kom pe ten cje, jak cho& by we
W$o szech, gdzie po wsta je Pen do li no,
czy w La Ro chel le we Fran cji, gdzie pro -
du ko wa ny jest TGV.

Cho rzów z$a pa$ od dech w ostat nich la -
tach. W lu k" po wy mie cio nych ko pal -
niach i sta low niach we sz$y przed si" bior -
stwa in nych, l!ej szych bran!. Jak cho% by

Tro pi cal, pro du cent po kar mu dla ryb. Te -
re ny na po $u dniu mia sta, zwol nio ne
przez hu t" Ba to ry, zaj mu je bo daj naj -
wi"k sza w Pol sce ba za lo gi stycz na ame -
ry ka' skie go kon cer nu Pro Lo gis. Wcze -
#niej by $y tam nie u!yt ki, ha$ dy i po li gon
woj sko wy, gdzie pod da wa no te stom
wy ro by hu ty Ba to ry, czy li ar ma ty czo$ -
go we. 

Czym za szy% dziu r" po hu cie Ko #ciusz -
ko? Mo !e ga le ri& han dlo w&, jak w D& bro -
wie Gór ni czej, gdzie na daw nych te re nach
hu ty Ban ko wej wy bu do wa no „Po go ri"”,
biu row cem, a mo !e ja kim# za k$a dem
z czy st& eko lo gicz nie tech no lo gi& i czy sty -
mi wy ro ba mi – s$y sz" w ma gi stra cie. 

A roz grze ba ny Sta dion (l& ski, ko lej ny
sym bol Cho rzo wa? Dzi siaj sym bol pro -
mo cyj nej pust ki, pró! ni w biz ne sie, nie -
udol no #ci go spo dar czej, wi ze run ko wej
ha' by re gio nu. Wy rwa w kon cer tach.
Na wy st" py roc ko wych me ga gwiazd,
cho% by U2, przy je! d!a $a ca $a Eu ro pa. By$
ruch, by $y pie ni& dze. Stra ci$ Cho rzów,
stra ci$ (l&sk. 

Trze ba po cze ka%. Na dru gie !y cie.
Jak w Kon sta lu…

!

Metro Budapeszt

Lakiernia Chorzów
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Dla
m!od szych czy tel ni ków ta

na zwa jest ca! ko wi t" abs -

trak cj", a w lep szym wa rian cie – ar cha -

izmem, ko ja rz" cym si# z daw no mi nio -

n" hi sto ri". Dla nie co star szych 

– czym$ rów nie% mi nio nym, ale jak

naj bar dziej re al nym, ko ja rz" cym si#
z m!o do $ci", wy wo !u j" cym nut k# me -

lan cho lii. Cze cho s!o wa cja, bo to o niej

mo wa – ju% na wet naj star si lu dzie daw -

no prze sta li u%y wa& te go okre $le nia,

cho& po cz"t ko wo przy zwy cza je nie

bra !o gó r# nad zmia na mi geo po li -

tycz ny mi. Dzi$ ju% pra wie nikt w Pol -

sce nie mó wi o „cze skich Ta trach”,

a od r#b no$& obu na szych s" sia dów sta -

!a si# dla nas czym$ oczy wi stym.

W ko' cu 21 lat, któ re mi n# !o od roz -

pa du na sze go po !u dnio we go s" sia da,

to ka wa! cza su – wy star cza j" cy, by

w pe! ni przy zwy cza i& si# do zmian.

Gdy by w dru giej po !o wie lat 90. Po -

lak po my li! Cze chy ze S!o wa cj" lub po -

wie dzia!, %e nie wi dzi mi# dzy obo ma

kra ja mi ró% ni cy, nie spo tka !o by si# to
z po zy tyw n" re ak cj" za rów no ze stro -

ny Cze chów, jak i S!o wa ków. Dzi$
jed nak, po kil ku na stu la tach bu do wy

w!a snej pa' stwo wo $ci, na st# pu je co$
w ro dza ju po now nej in te gra cji obu

kra jów i spo !e cze'stw. Pa ra dok sem hi -

sto rii jest to, %e Cze cho s!o wa cja naj pierw

si# z hu kiem (cho& po ko jo wo) roz pa d!a,

by po eta pie bu do wa nia za sie ków

i przej$& gra nicz nych rów nie en tu zja -

stycz nie je li kwi do wa& po wej $ciu obu

kra jów do stre fy Schen gen. A jesz cze

wi#k szy chi chot hi sto rii po le ga na tym,

%e do pie ro te raz, gdy oba kra je s" nie -

pod le g!e, sto sun ki cze sko -s!o wac kie

s" wr#cz wzo ro we. Nie ma ju% nie sna -

sek, któ re ci" gn# !y si# od sa me go po -

cz"t ku po wo !a nia wspól ne go pa' stwa

w 1918 ro ku. To tak jak w sta rym ma! -
%e' stwie, któ re ci" gle si# k!ó ci i nie mo -

%e doj$& do po ro zu mie nia – a% w ko' -
cu kul tu ral nie go dzi si# na roz wód,

po któ rym... k!ót nie usta j" i ex -ma! %on -

ko wie sta j" si# przy ja ció! mi. Ka% dy %y -

je na swój ra chu nek, nikt od dru gie go

nie za le %y, nie ma wi#c wza jem nych

oskar %e', któ re wcze $niej psu !y re la cje.

Ma! "e# stwo z roz s$d ku

C
ze cho s!o wa cja by !a w za sa dzie

ma! %e' stwem z roz s"d ku, w któ -

rym a prio ri po zy cja S!o wa cji by !a ni% -

sza, ni% Czech. Bez po !" cze nia ze

S!o wa ka mi Cze chy nie uzy ska !y by nie -

za le% no $ci od Niem ców i Au stria ków,

z ko lei bez cze skie go wspar cia S!o wa -

cy nie wy rwa li by si# z w# gier skie go

zwierzch nic twa. W do dat ku, w geo po -

li tycz nej uk!a dan ce for mo wa nej przez

zwy ci#z ców I woj ny $wia to wej, po -

trzeb ne by !o w mia r# sil ne pa' stwo

cze cho s!o wac kie, któ re w ja ki$ spo sób

rów no wa %y !o by si !# Nie miec, okro jo -

nych W# gier i od ro dzo nej Pol ski.

Z tych sa mych geo po li tycz nych po wo -

dów po wsta !a nie za le% na Re pu bli ka

Au strii, cho cia% wi#k szo$& nie miec ko -

j# zycz nych miesz ka' ców daw nych

Au stro -W# gier opo wia da !a si# za przy -

!" cze niem do Nie miec. 

Tym nie mniej, po 1918 ro ku oba na -

ro dy trak to wa !y Cze cho s!o wa cj# ja ko

au ten tycz n" oj czy zn# i spe! nie nie wie -

lo wie ko wych ma rze' o nie pod le g!o $ci:

od Nie miec i Au strii (Cze si) oraz W# -
gier (S!o wa cy). Nie sna ski po ja wi !y si#
do pie ro pó( niej (pod ko niec lat 20.),

a ich sens mo% na stre $ci& bar dzo pro -

sto. Cze si uwa %a li, %e ja ko ci le piej roz -

wi ni# ci mu sz" do p!a ca& do bied nej,

rol ni czej i le ni wej S!o wa cji, któ ra jest

ku l" u no gi wspól ne go pa' stwa. Z ko -

lei S!o wa cy skar %y li si#, %e ich kraj jest

trak to wa ny przez Pra g# jak we wn#trz -

na ko lo nia, a ca !o$& po li ty ki go spo dar -

czej jest pod po rz"d ko wa na roz wo jo -

wi Czech, Mo raw i cze skie go )l" ska.

Ta kie na stro je by !y szcze gól nie sil -

ne w la tach 30. XX wie ku i trwa !y a%
do roz pa du pa' stwa w 1993 ro ku. Nic

dziw ne go, %e w pew nym mo men cie

wspól ne %y cie dwóch na ro dów w jed -

nym or ga ni zmie pa' stwo wym oka za -

!o si# nie mo% li we. – Roz pad Cze cho -

s!o wa cji by! nie unik nio ny. Hi sto ria

po ka za !a, "e g!ów na ro la wspól ne go

pa# stwa po le ga !a na ochro nie

przed Niem ca mi (wzgl$d nie Au stria ka -

mi) i W$ gra mi. A gdy w ci% gu dzie si$ -
cio le ci to za gro "e nie mi n$ !o, S!o wa cy

i Cze si prze ko na li si$, "e mo g% so bie

po zwo li& na sa mo dziel ny byt pa# -

stwo wy. Ten „roz wód” pa ra dok sal nie

tyl ko wzmoc ni! przy ja'# mi$ dzy obo -

ma na ro da mi – uwa %a s!o wac ki hi sto -

ryk Luká* Kraj+ir. W po dob nym to nie

wy po wia da si# dzi$ wi#k szo$& S!o wa -

ków, na wet tych, któ rzy w 1993 ro ku

nie za bar dzo so bie wy obra %a li, %e Cze -

cho s!o wa cji mia !o by ju% nie by&.

Ak sa mit ny roz wód

O
po ko jo wym roz wo dzie mi# dzy

Cze cha mi a S!o wa cj" na pi sa no ju%
to my ksi" %ek i ar ty ku !ów pra so wych,

Cze cho s!o wa cja

wiecz nie %y wa
JA KUB 

,O GI NOW

Bratys!awa
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dla te go po wy! sze s"o wa mo g# wy da -
wa$ si% ba nal ne i oczy wi ste. Ale tym
nie mniej war to przy po mnie$, !e w mo -
men cie gdy za pa da "y de cy zje o po dzia -
le kra ju, wi%k szo&$ oby wa te li obu re -
pu blik zwi#z ko wych by "a te mu
prze ciw na. Za rów no Cze si, jak i S"o -
wa cy uwa !a li Cze cho s"o wa cj% za swo -
j# au ten tycz n# oj czy zn%, mi mo wspo -
mnia nych ju! nie sna sek. Przy czym
za wspól nym pa' stwem bar dziej t% sk -
ni# Cze si, ni! S"o wa cy. – Roz pad
Cze cho s!o wa cji w 1993 ro ku by! na -
st"p stwem fe de ra li za cji kra ju, wy mu -
szo nym przez Mo skw" po in wa zji
wojsk Uk!a du War szaw skie go. Po
upad ku ko mu ni zmu za cz" to dys ku to -
wa# nad kwe sti$ ustro ju no we go de -
mo kra tycz ne go pa% stwa, a w tym
nad u!o &e niem re la cji mi" dzy Cze cha -
mi i S!o wa ka mi. Nie ste ty, w tym cza -
sie do sz!y do g!o su na cjo na li stycz ne
i eks tre mi stycz ne si !y, któ re w efek cie
do pro wa dzi !y do roz bi cia pa% stwa.
Dzi' naj cz" 'ciej roz pad kra ju t!u ma -
czy si" tym, &e Me(iar chcia! wy two -
rzy# w!a sne au to ry tar ne pa% stwo,
w któ rym móg! by bez ogra ni cze% pa -
no wa#, a Václav Klaus ja ko eko no mi -
sta wy kal ku lo wa!, &e dla Cze skiej Re -
pu bli ki sa mo dziel no'# b" dzie bar dziej
op!a cal na – t"u ma czy przy czy ny roz -
pa du Mi lan Mi na rik, mo raw ski Czech,
sla wi sta i za "o !y ciel cze skiej or ga ni -
za cji „Wol na Bia "o ru&” (Slo bod ne
Be lo ru sko).

Z ko lei pre sti !o wy s"o wac ki ty go -
dnik „Ty! de'” w ar ty ku le pod su mo -
wu j# cym dwu dzie sto le cie s"o wac kiej
de mo kra cji, sta wia do&$ cie ka w#
zw"asz cza z pol skiej per spek ty wy te -
z%. Mia no wi cie, to nie S"o wa cja og"o -
si "a nie pod le g"o&$ od Czech, ale Cze -
chy – od S"o wa cji. Po cz#t ko wo
Vla di mir Me(iar, pre mier S"o wac kiej
Re pu bli ki w ra mach Cze cho -S"o wa cji
(tak j# za pi sy wa li w la tach 1990-92
S"o wa cy), lub Cze cho s"o wa cji (tak
za pi sy wa li na zw% pa' stwa Cze si),
chcia" po pro stu wy drze$ od Pra gi jak
naj wi% cej ko rzy &ci w ra mach wspól -
ne go pa' stwa. „Daj cie nam to, daj cie
nam tam to, przez wie le dzie si% cio le -
ci nas eks plo ato wa li &cie, po ra wi%c wy -
ka za$ si% so li dar no &ci# i te raz S"o wa -
cj% do in we sto wa$, tak aby osi# gn% "a
ona po ziom Czech” – mniej wi% cej
w tych s"o wach mo! na by "o stre &ci$
prze s"a nie ra dy ka li zu j# ce go si% Me(ia -
ra. I po cz#t ko wo Cze si rze czy wi &cie
szli na ust%p stwa. Zw"asz cza !e na fa li
wzra sta j# cych na stro jów na ro do wych
na S"o wa cji, Me(iar czu" za so b# si "%
i wy su wa" co raz to no we !# da nia, gra -
ni cz# ce z szan ta !em. „Je &li nie da cie
nam te go i te go, my je ste &my go to wi

og"o si$ nie pod le g"o&$ i wyj&$ z Fe de -
ra cji” – co raz bar dziej zu chwa le g"o -
si li s"o wac cy przed sta wi cie le, trak tu -
j#c to bar dziej ja ko ele ment gry
ne go cja cyj nej, ni! re al ne za mie rze nie.
Zda niem „Ty! nia”, w pew nym mo -
men cie cier pli wo&$ cze skiej stro ny si%
wy czer pa "a. „Chce cie nie pod le g"o -
&ci – to j# og"o &cie. Je &li nie, to Re pu -
bli ka Cze ska ja ko pierw sza wyj dzie
z Fe de ra cji i b% dzie wstyd dla was, !e
bo ga te Cze chy w ten spo sób po zby wa -
j# si% bied nej S"o wa cji” – mia" po wie -
dzie$ w roz mo wie z Me(ia rem cze ski
pre mier Vac lav Klaus.

Efekt by" ta ki, !e obie stro ny do sz"y
do po ro zu mie nia. Tak czy ina czej,
po wy bo rach do par la men tu fe de ral ne -
go i par la men tów obu re pu blik zwi#z -
ko wych, wspól nie rz# dzi$ si% nie da -
"o. W Cze chach do w"a dzy do szli
pro za chod ni li be ra "o wie na cze le
z Klau sem, na S"o wa cji – pro ro syj scy
na cjo na li &ci o so cja li stycz nych po gl# -
dach go spo dar czych na cze le z Me(ia -
rem (tak w du !ym uprosz cze niu).
Efekt kil ku mie si%cz nych ne go cja cji:

ka! dy z nas ma swo je in te re sy, roz sta -
je my si% i idzie my w swo j# stro n%.
Przy czym cze scy po li ty cy na iw nie li -
czy li, !e bied na S"o wa cja nie po ra dzi
so bie sa mo dziel nie i po pó" ro ku sa ma
po pro si o po now ne od two rze nie Fe de -
ra cji – ale ju! bez na cjo na li sty Me(ia -
ra, któ ry (na co li czy li Cze si) zd# !y si%
w tym cza sie skom pro mi to wa$ i od da$
w"a dz% pro za chod nim de mo kra tom.

Od roz wo du 

do Unii Eu ro pej skiej

Roz pad Cze cho s"o wa cji mia" by$
we d"ug nie któ rych po li ty ków tak -

tycz nym za gra niem, któ re po kil ku
mie si# cach mo! na od wró ci$, po wo "u -
j#c do !y cia np. Kon fe de ra cj% Czech
i S"o wa cji – jak to pla no wa" np. s"o -
wac ki dy sy dent Jan Czar no gór ski.
A prze ro dzi" si% w trwa "y i nie od wra -
cal ny fakt geo po li tycz ny. Wbrew ocze -
ki wa niom Cze chów, Me(iar po ra dzi"
so bie z nie pod le g"o &ci# S"o wa cji. Kraj

Praga



32

by! co praw da tak sa mo de mo kra tycz -
ny, jak Ser bia Mi lo sze wi cza czy Ukra -
ina Kucz my, ale go spo dar czo ra dzi! so -
bie nie naj go rzej. W od ró" nie niu
od Ukra iny, Bia !o ru si, Ru mu nii czy
Bu! ga rii, qu asi -au to ry tar na S!o wa cja
nie za no to wa !a spad ku PKB, ale wr#cz
nie naj gor szy wzrost. Bu do wa no au -
to stra dy, roz wi ja !a si# tu ry sty ka, kraj
by! co praw da izo lo wa ny na po zio mie
po li tycz nym przez Uni# Eu ro pej sk$,
ale rów no cze %nie otwar ty na %wiat
z punk tu wi dze nia zwy k!e go cz!o wie -
ka. A pa mi# ta& na le "y, "e S!o wa cja za -
czy na !a w 1993 ro ku z po zio mu lep -
sze go, ni" Pol ska – i na dal PKB
na miesz ka' ca ma lep sze od nas. S!o -
wac ka nie pod le g!o%& sta !a si# wi#c fak -
tem, kraj nie zban kru to wa!, cho cia"
pod rz$ da mi Me(ia ra sta wa! si# co raz
mniej de mo kra tycz ny i co raz bar dziej
po pa da! w mi# dzy na ro do w$ izo la cj#.

Prze !o mem oka za !y si# wy bo ry par -
la men tar ne w 1998 ro ku. Wsku tek
mak sy mal nej mo bi li za cji opo zy cji i or -
ga ni za cji po za rz$ do wych, w wy bo rach
zwy ci# "y li prze ciw ni cy Me(ia ra, a pre -
mier wbrew po cz$t ko wym oba wom
po ko jo wo od da! w!a dz#. No wy, pro eu -
ro pej ski i re for ma tor ski rz$d Mi ku la -
sa Dzu rin dy opie ra! si# na do%& eg zo -
tycz nej ko ali cji „od pra wa do le wa”,
któ rej je dy nym spo iwem by !a nie -
ch#& wo bec Me(ia ra. Dzu rin d# wy bra -
no tyl ko dla te go, "e wy da wa! si# by&
po li ty kiem s!a bym i ni ko mu nie za gra -
"a j$ cym – ot ta ki pre mier tech nicz ny,
do szyb kie go od strza !u. Dzu rin da star -
to wa! z po zy cji „pion ka w r# kach sze -
ro kiej ko ali cji”, a oka za! si# by& spraw -
nym re for ma to rem, któ ry prze trwa!
dwie ka den cje i wpro wa dzi! kraj
do Unii Eu ro pej skiej i NA TO w 2004
ro ku. Do pie ro pó) niej oka za !o si#, "e
rz$ dy te go „s!o wac kie go Bal ce ro wi -
cza” – to nie tyl ko re for my i in te gra -
cja z Eu ro p$, ale te" nie ja sne po wi$ za -
nia ze %wia tem wiel kie go biz ne su,
któ ry na wiel k$ ska l# ko rum po wa!
po li ty ków od pra wa do le wa, w tym by -
!e go pre mie ra i je go lu dzi. Te wszyst -
kie zja wi ska ko rup cyj ne uj rza !y %wia -
t!o dzien ne za spra w$ s!yn nej afe ry
„Go ri la” z prze !o mu 2011 i 12 ro -
ku – tym nie mniej ja sne jest, "e bez
Dzu rin dy i je go re form o S!o wa cji
w Unii mo" na by !o by tyl ko po ma rzy&.

Cze chy i S!o wa cja 
zno wu ra zem

Pozmia nie w!a dzy w 1998 ro ku
nie daw ny au tsaj der Eu ro py

szyb ko za cz$! do ga nia& swo ich s$ sia -

dów z Gru py Wy szeh radz kiej – rów -
nie" w tem pie za li cza nia ko lej nych
roz dzia !ów w ne go cja cjach ak ce syj -
nych z UE. Wte dy te" za cz# to S!o wa -
cj# na zy wa& „ty gry sem go spo dar -
czym Eu ro py”, kraj przy ci$ ga!
za gra nicz ne in we sty cje, w tym s!yn -
ne fa bry ki sa mo cho dów. I sta !o si#: 1
ma ja 2004 S!o wa cja do !$ czy !a do Unii
Eu ro pej skiej ra zem z Re pu bli k$ Cze -
sk$, od któ rej za le d wie de ka d# wcze -
%niej si# od dzie li !a. Hi sto ria za to czy -
!a ko !o: na pr#d ce two rzo ne po 1993
ro ku cze sko -s!o wac kie przej %cia gra -
nicz ne i szla ba ny na po lnych dro gach
jesz cze nie zd$ "y !y si# ze sta rze&, a ju"
sta !y si# bez u "y tecz ne. Ca! ko wi te
„zjed no cze nie” na st$ pi !o trzy la ta
pó) niej, kie dy to oba kra je, a tak "e s$ -
sied nia Pol ska i W# gry, sta !y si#
cz!on ka mi Stre fy Schen gen.

Dzi% z punk tu wi dze nia zwy k!e go
oby wa te la Czech lub S!o wa cji sy tu acja
nie wie le ró" ni si# od tej z ro ku 1992,
kie dy ist nia !o wspól ne pa' stwo. Ró" -
ni ca jest tyl ko ta ka, "e oba kra je rz$ -
dz$ si# sa mo dziel nie i nie ma nad ni -
mi w!adz fe de ral nych. Ale umów my
si#: pod ko niec ist nie nia Cze cho s!o wa -
cji (czy te", zgod nie ze s!o wac kim za -
pi sem, Cze cho -S!o wa cji) w!a dze fe de -
ral ne i tak mia !y ma !o kom pe ten cji,
o wi#k szo %ci spraw de cy do wa! par la -
ment i rz$d obu re pu blik sk!a do wych.
Dzi% na to miast rów nie" sa mo dziel no%&
Re pu bli ki Cze skiej i Re pu bli ki S!o -
wac kiej jest ogra ni czo na w!a dz$ nad -
rz#d n$ – z t$ ró" ni c$, "e prze pi sy i de -
cy zje nie p!y n$ ju" z Pra gi, ale
z Bruk se li.

Dzi# ki obec no %ci w UE i Schen gen
nie tyl ko nie ma kon tro li gra nicz nych
pod czas po dró "y z Bra ty s!a wy
do Brna i na od wrót, ale te" ka" dy
oby wa tel S!o wa cji mo "e si# swo bod -
nie osie dla&, po dej mo wa& pra c# i stu -
dia w Cze chach – i vi ce ver sa. Przy
czym te wi# zi s$ sil niej sze, ni" by to
wy ni ka !o z sa mych po sta no wie' unij -
nych trak ta tów. Po lak rów nie" mo "e
osie dli& si# w Po pra dzie czy Ostra wie,
ale za wsze wi$ "e si# to z ja k$% ba rie -
r$ j# zy ko w$ i men tal n$. Pol sko -s!o -
wac ka czy pol sko -cze ska gra ni ca,
mi mo znie sie nia kon tro li, jest na dal
od czu wal na – cho& by po nie wiel kiej
ilo %ci po !$ cze' au to bu so wych i ko le -
jo wych i wy" szej ich ce nie w po rów -
na niu z po !$ cze nia mi kra jo wy mi (bi -
let ko le jo wy z Ka to wic do bli skiej
Ostra wy jest dro" szy, ni" do da le kie -
go Szcze ci na, chy ba "e ku pi my „przej -
%ciów k#”). W przy pad ku ko lei cze -
skich i s!o wac kich ten pro blem
od pa da – po dró "u j$c z Cze skie go
Cie szy na do s!o wac kiej *y li ny zu pe! -

nie nie od czu wa my, "e jest to po !$ cze -
nie mi# dzy na ro do we: po ci$ gi je" d"$
rów nie cz# sto, jak we wn$trz kra ju
i kosz tu j$ jak kra jo we. S!o wa cy ma -
so wo stu diu j$ w Pra dze i Brnie, a eg -
za mi ny wst#p ne swo bod nie zda j$
w swo im j# zy ku – nie mu sz$ si# na -
wet wy si la& i mó wi& !a ma nym cze -
skim. Ni ko go nie dzi wi pu blicz ne
wy st$ pie nie cze skie go po li ty ka, uro -
dzo ne go na S!o wa cji, w j# zy ku s!o -
wac kim – ta kich osób jest ju" co raz
mniej, ale si# zda rza j$. Z ko lei s!o wac -
kie sta cje te le wi zyj ne cz# sto pusz cza -
j$ cze skie fil my i pro gra my roz ryw -
ko we – i w ta kich sy tu acjach ni ko mu
do g!o wy nie przy cho dzi ro bi& s!o wac -
kie go prze k!a du. W bra ty s!aw skich
ksi# gar niach po !o w# asor ty men tu sta -
no wi$ cze sko j# zycz ne ksi$" ki, w kio -
skach obok s!o wac kich s$ te" cze skie
ty tu !y. W dru g$ stro n# to ju" tak nie
dzia !a, ale zna le zie nie s!o wac ko j# -
zycz nej ksi$" ki w ksi# gar ni w Brnie
czy Pra dze rów nie" nie jest ni czym
nad zwy czaj nym.

In te gra cj# u!a twia fakt, "e oba kra je
nie s$ jed no li te j# zy ko wo i kul tu ro wo.
Na Mo ra wach mó wi si# in n$ od mia n$
cze skie go, któ ra bar dziej przy po mi na
j# zyk s!o wac ki. Z ko lei w Bra ty s!a wie
i oko li cach do mi nu je spe cy ficz na „bla -
vac ka” gwa ra, któ rej cha rak te ry stycz -
n$ ce ch$ s$ za po "y cze nia z cze skie go.
Pro ble my mo g$ wy st$ pi& w!a %ci wie tyl -
ko w przy pad ku, gdy spo tka j$ si# oso -
by z za chod nich i wschod nich kra' ców
daw nej Cze cho s!o wa cji – a wi#c mó -
wi$ cy spe cy ficz nym dia lek tem miesz -
ka niec Pra gi z przy by szem ze s!o wac -
kich Biesz cza dów, u"y wa j$ cy
wschod nio s!o wac kiej gwa ry. M!o dzi
pra "a nie, uro dze ni ju" po 1993 ro ku,
ma j$ trud no %ci z ro zu mie niem j# zy ka
s!o wac kie go. Ale na Mo ra wach i +l$ -
sku ten pro blem nie ist nie je. Z punk tu
wi dze nia Brna, Bra ty s!a wa jest tak sa -
mo bli ska i „swo ja”, jak nie zbyt lu bia -
na na Mo ra wach Pra ga.

Jed nym s!o wem, Cze cho s!o wa cja
pe! n$ g# b$. Unia Eu ro pej ska spra wi -
!a, "e for mal ne ist nie nie wspól ne go
pa' stwa nie jest ju" do ni cze go po -
trzeb ne. W 1993 ro ku ta kie go sce na -
riu sza nie spo dzie wa li si# na wet naj -
wi#k si opty mi %ci – wszak to tyl ko
Cze chy mia !y pój%& na Za chód, a S!o -
wa cja mia !a ra czej zwró ci& si# w stro -
n# Ro sji. Czy wo bec te go war to by !o
dzie li& pa' stwo? Dzi% wi#k szo%& Cze -
chów uwa "a, "e nie ko niecz nie, na to -
miast S!o wa cy s$ prze ko na ni, "e jed -
nak do brze si# sta !o – wi docz nie ta ka
by !a dzie jo wa ko niecz no%&.

!
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a pi sa no ju! wszyst ko. "e ro man tyk,
!e wiel ki jak Mic kie wicz i Cho pin.
"e pol sko#$, po wsta nia, nie by wa -

%a eks pre sja i #mia %e po ci& gni' cia p'dz la.
Mam jed nak cie ka we po rów na nie, chy -

ba do t&d nie zau wa !o ne i da j& ce wa! n& per -
spek ty w'. Piotr Mi cha %ow ski – Fe liks To -
pol ski. Obaj by li ge nial ny mi ry sow ni ka mi,
mi strza mi b%y ska wicz nych szki ców. Obaj
z k%' bo wi ska li nii wy do by wa li moc niej szy -
mi, za wsze szyb ki mi po ci& gni' cia mi piór -
ka lub o%ów ka isto t' ob ser wa cji, cha rak ter,
ruch, sy tu acj'. Obaj wy czu wa li, !e w tej
szki co wo #ci jest ja ka# ar ty stycz na war to#$
prze wy! sza j& ca ob ra zy wy stu dio wa ne. Mi -
cha %ow ski cz' sto ob ra zów nie wy ka( cza%,
zo sta wia% p%asz czy zny pod obra zia, al bo
ma lo wa% na sta rych, zo sta wia j&c nie dba le
po przed nie frag men ty. I tak – spod por tre -
tu ch%o pa ka wiej skie go wy %a nia si' dziew -
czy na, a po ni !ej twa rzy ster cz& ko( skie
uszy. W szki cach piór kiem po dob ne na %o -
!e nia i jesz cze uwa gi co trze ba za sia$ lub
ku pi$. Co po wsta je? Za ska ku j& cy dzien nik
cz%o wie ka czy nu: ma la rza, rol ni ka, ad mi -
ni stra to ra, fi lan tro pa, in !y nie ra, oj ca, po li -
ty ka, roz jem cy i mi %o #ni ka Na po le ona.
A co ro bi% To pol ski? Ry sun ko w& i ma lar -
sk& kro ni k' cza su. By% wsz' dzie tam, gdzie
dzia %o si' co# wa! ne go, w' dro wa% z ar mi&
An der sa i uwiecz nia%, bo wie dzia%, !e
w tych szki cach b' dzie epo pe ja. A przy tym
nic z za d' cia i po wa gi. To pol ski i Mi cha -
%ow ski ze swo je go ro zu mie nia pa trio ty zmu
wy ru go wa li ca% ko wi cie pol sk& za #cian ko -
wo#$.

W M) ma my czte ry pra ce Mi cha %ow -
skie go: B!" kit ni Hu za rzy (oko %o 1837)
z ryt mem wy pro sto wa nych nie bie skich syl -
we tek i syn te z& ru chu ko( skie go. Wy t' !o na
pra ca mi' #ni. Spo sób ma lo wa nia – smu gi,
#mia %o#$ – jak by mi' #nie wi dzia ne w prze -
kro ju. Ama zon ka (1853 – 1855) jak z van
Dyc ka, tyl ko ma lo wa na sto ra zy szyb ciej. Tym
ob ra zem rz& dzi wer ty ka lizm, wszyst ko jest
smu k%e – arab, p' ci ny jak u dziew czy ny,
a w sio dle dziew czy na de li kat na, smu k%a. Jest
to Ce li na, cór ka ar ty sty, naj pierw ma lar ka,
pó* niej za kon ni ca. Ona to na pi sa %a pierw sz&
mo no gra fi' ar ty sty. Wzru sza j& ce jest to, !e nie
da %a na ok%ad ce swo je go na zwi ska, nie da %a
na zwi ska w ogó le, jak by chc&c od da$ ca %&
cze#$ i po dziw oj cu. B!" kit ny ch!o piec

(1853 – 1855) to je den z sy nów ar ty sty. War -
to po dej#$ i zo ba czy$ przed nie no gi ko nia,
gdzie szyb kie po ci& gni' cia p'dz la ro bi& ilu -
zj' ru chu. Mi cha %ow ski ope ro wa% ogra ni czo -
n& ga m& br& zów, zga szo nych b%' ki tów i zie -
le ni, wszyst ko ka pi tal nie har mo ni zu j&c w tym
w& skim za kre sie. T%o jest naj cz' #ciej abs trak -
cyj nie roz ma lo wa ne w pla my, któ re rów nie
do brze mo g& by$ #cia n& drzew, wzbu rzo n& fa -
l& jak i chmu ra mi. W%a #ci wie nie in te re su je
go to i nas nie po win no in te re so wa$, bo cho -
dzi tu o roz wi& za nia ma lar skie. W s%yn nej „Sa -
mo sie rze” – zyg za ku, z któ re go wy %a nia j& si'
sk%' bio ne cia %a lu dzi i ko ni, któ ra jest ab so -
lut n& i osta tecz n& syn te z& ru chu, jest da le kie
#wia t%o apo ka lip sy nad w& wo zem, tak jak by
otwo rzy %y si' ja kie# ot ch%a nie i Hie ro ny mus
Bosch ru szy% w ma lar skie ta ny z Wil lia mem
Tur ne rem.

Piotr Micha%owski

„Ama zon ka”, ok. 1853-1855, olej na p!ót nie, 63 x 49,3 cm

KOLEKCJA 
MALARSTWA+

POLSKIEGO

Fo
t. 

ze
 zb

io
 ró

w 
M

u z
eu

m
 "

l#
 sk

ie
 go

 w
Ka

 to
 wi

 ca
chN

Jest tak !e w Mu zeum )l& skim skrom na,
ale #wiet na akwa re la – Sta jen ni z ko# mi

i psem (1845 – 1855). To jest w%a #nie ta kie
szki co we jak u To pol skie go. Na %o !e nia i pl& -
ta ni na. At mos fe ra in ten syw ne go dzia %a nia,
pul su j& ce go !y cia jak na tar gu.

Dla cze go Mi cha %ow ski tak bar dzo ró! ni si'
od in nych XIX -wiecz nych pol skich ma la rzy?
Bo ma lo wa% lek ko i jak by od nie chce nia. Ta -
ki Pod ko wi( ski zbyt d%u go si' za sta na wia%,
zbyt si' zma ga% z ma te ri&, a! wresz cie mu -
sia% po ci&$ ob raz, któ ry mi mo przed sta wio -
ne go „sza %u” by% zbyt wy spe ku lo wa ny.
A Mi cha %ow ski ma lu je wie czo rem, po obo -
wi&z kach, przy her ba cie, bez wy si% ku i bez
pla nu. By$ mo !e sa me mo ty wy de cy du j& ce
o tym, dla cze go si' jest ar ty st& od gry wa j& naj -
wi'k sze zna cze nie? Mi cha %ow ski by% ma la -
rzem obok stu in nych za j'$ (co nie zna czy,
!e nie po #wi' ca% si' tej dzie dzi nie w ca %o #ci).
AW%a dy s%aw Pod ko wi( ski, Alek san der Gie -
rym ski by li ar ty sta mi bez wyj #cia, za mkni' -
ty mi w pu %ap ce sztu ki przez du !e „S”. Tak
bar dzo chcie li by$ wiel cy, !e do pro wa dzi %o

to ich do ob%' du, al bo do przed wcze snej
#mier ci. I do brze, !e Mi cha %ow ski dzia %a% pó%
wie ku wcze #niej, kie dy ko niecz no#$ by cia
„ar ty st& to tal nym” nie mo g%a go jesz cze do -
pa#$, i po pro stu szki co wa%. Dzia %a% wpraw -
dzie pó% wie ku wcze #niej, ale my #lo wo wy -
prze dza% in nych. Ro man tyk Mi cha %ow ski by%
w grun cie rze czy po zy ty wi st&: ry sun ki prze -
pla ta %y si' z uwa ga mi o za sie wach. I ro zu -
mo wa%, !e jak si' nie da zbroj nie, to trze ba
po wo lut ku bu do wa$ pa( stwo wo#$, b' d&c
m& drym urz'd ni kiem. Po dej mo wa$ de cy zje,
za k%a da$ sie ro ci niec z w%a snej pen sji i so bie
na bocz ku szki co wa$ dla roz lu* nie nia r' ki.
Co nie prze szka dza %o mu !y wi$ kul tu dla Na -
po le ona i Sa mo sier ry. 

Mi cha %ow ski – swo bod ny Eu ro pej czyk, ja -
kich nie wie lu w pol skiej sztu ce. 

Z li stu do przy ja cie la: „Z tych krów, któ -
re spro wa dzo no dla P., nie za po mnij za trzy -
ma$ 3 lub 4 dla mnie, tak ze wzgl' du
na ma lar stwo, jak i dla ulep sze nia ra sy kra -
jo wej.”

WOJCIECH+GRABOWSKI
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F
il my o Gór nym !l" sku z lat czter -

dzie stych i pi#$ dzie si" tych XX wie -

ku to fil my pro pa gan do we, wy ra %a j" ce

to ta li tar ne my &le nie o re gio nie. Ty tu 'o -

we „gwiaz dy, któ re mu sz" p'o n"$”
z fil mu Mun ka i Le sie wi cza to gwiaz -

dy na wie %ach ko pal nia nych za pa la ne

po wy ko na niu rocz ne go pla nu wy do by -

cia. W'a &nie o to cho dzi 'o w tym fil mie

z 1953 ro ku.

Do te go te fil my trak to wa 'y Gór ny

!l"sk i Gór no &l" za ków za zwy czaj

z pro tek cjo nal n" wy% szo &ci". Zna -

mien ne s" „Sta lo we ser ca” Sta ni s'a -

wa Urba no wi cza z 1948 ro ku (we d'ug

sce na riu sza Gu sta wa Mor cin ka, któ -

ry pó( niej od %e gny wa' si# od fil mu),

gdzie przed sta wio no Gór no &l" za ków

ja ko po czci wych gór ni ków i hut ni -

ków, któ rzy uczest ni cz" w ru chu

opo ru pod czas II woj ny &wia to wej,

lecz za przy wód c# ma j" dzia 'a cza ko -

mu ni stycz ne go z War sza wy. 

Po dob n" wi zj# re gio nu po wie la 'y
mi gaw ki &l" skie w Pol skiej Kro ni ce

Fil mo wej, któ ra przed epo k" te le wi -

zji mia 'a naj wi#k sze mo% li wo &ci

kszta' to wa nia je go ob ra zu w&ród ma -

so wej wi dow ni. Jak za pi sa' Ma rek Ko -

sma Cie &li) ski, któ ry obej rza' set ki

wy da) Pol skiej Kro ni ki Fil mo wej,

Gór ny !l"sk po ka zy wa no g'ów nie

opty mi stycz nie: „z oka zji &wi"t pa) -

stwo wych, &wi# ta gór ni cze go czy

cho cia% by uru cha mia nia no wych za -

k'a dów pra cy”. Jak po li czy' Cie &li) -

ski, bu do wa hu ty „Ka to wi ce” po ja wi -

'a si# w de ka dzie Edwar da Gier ka

w po nad 30 wy da niach Pol skiej Kro -

ni ki Fil mo wej! 

Gwiaz dy mu sz! p"o n!#

J
e &li fil my fa bu lar ne z okre su PRL

opo wia da 'y o Gór nym !l" sku, to

prze wa% nie w for mie dra ma tu hi sto rycz -

ne go i spo 'ecz ne go, a cz# sto '" czy 'y oba

mo ty wy. Ale je &li po wra ca 'y do prze -

sz'o &ci, to naj ch#t niej do cza su II woj -

ny &wia to wej i naj da lej do okre su po -

wsta) cze go. Nie zda rzy 'o si# ani ra zu,

by si# gn# 'y do hi sto rii dzie wi#t na sto -

wiecz nej, gdy wy ra sta 'a po t# ga Gór ne -

go !l" ska ja ko okr# gu prze my s'o we go

o eu ro pej skim i &wia to wym zna cze niu. 

Znacz nie ch#t niej fil my z okre su

PRL sta ra 'y si# le gi ty mi zo wa$ rz" dy ko -

mu ni stycz ne, na wi" zu j"c do kon spi ra -

cji wo jen nej ko mu ni stycz nej („Sta lo we

ser ca” z 1947 ro ku). Do brym przy k'a -

dem jest film Ju lia na Dzie dzi ny „Umar li

rzu ca j" cie)” we d'ug po wie &ci An -

drze ja Wy drzy) skie go (z 1978 ro ku).

Ak cja eks po no wa 'a se kre ta rza Edwar -

da, któ re go pier wo wzo rem by' Edward

*a bi) ski, oj ciec An drze ja *a bi) skie go,

ów cze sne go I se kre ta rza KW PZPR

w Opo lu. Z lo kal ne go dzia 'a cza ko mu -

ni stycz ne go film kre owa' po sta$ cha ry -

zma tycz n", wpi su j"c si# po nad to w ak -

tu al ne kon ste la cje po li tycz ne (z lat

sie dem dzie si" tych XX wie ku), co za -

pew nia 'o mu po li tycz n" pro mo cj#. 
Do pie ro z cza sem, ju% w la tach

sze&$ dzie si" tych i sie dem dzie si" tych,

fil my &l" skie za cz# 'y pre zen to wa$
wi#k sze zró% ni co wa nie. Po ja wia j" si#
na wi" za nia do po wsta) &l" skich, jak

w „Ro dzi nie Mil car ków” Jó ze fa Wy -

szo mir skie go i w fil mie „Pi# ciu” Paw -

'a Ko mo row skie go, a tak %e pierw sze sy -

gna 'y po wi k'a) na ro do wo &cio wych

re gio nu, cho cia% roz wi" zy wa ne wte dy

kon wen cjo nal nie. Naj le piej bro ni si#
jesz cze film „Pi# ciu” Paw 'a Ko mo row -

skie go z 1964 ro ku, sy gna li zu j" cy

w mia r# obiek tyw nie pro blem Gór no -

&l" za ków wcie lo nych do We hr mach tu.

Daw niej sze fil my &l" skie, nie za le% nie

od po dej mo wa nej te ma ty ki, sa me mia -

'y to ta li tar n" for mu '# my &le nia o Gór -

nym !l" sku. Prze no si 'y to ta li tar ne my -

&le nie o re gio nie w stro n# po ten cjal ne go

wi dza. Jed nak fil my wy my &la ne w War -

sza wie nie po tra fi 'y opo wia da$ o re al -

nym Gór nym !l" sku. Ju% to, %e ple bej -

scy bo ha te ro wie po s'u gi wa li si# nie raz

li te rac k" pol sz czy zn" by 'o dla wi dza

gór no &l" skie go nie do przy j# cia. 

Z ko lei w fil mach o te ma ty ce wspó' -
cze snej pa no wa 'a kon wen cja pro duk cyj -

nia ka, do mi nu j" ca przez wie le dzie si# -
cio le ci, a w fil mach te le wi zyj nych a%
do lat osiem dzie si" tych XX wie ku, czy li

do kre su sys te mu ko mu ni stycz ne go.

Dzie 'em cha rak te ry stycz nym dla tam tej

per swa zji mo% na okre &li$ film Ja na Ryb -

kow skie go „Au to bus od je% d%a 6.20”

z 1954 ro ku. Je go za mie rze niem by 'a
pre zen ta cja awan su spo 'ecz ne go ko -

Ju$ ty tu "y mó wi "y wie le: fa bu lar ne „Sta lo we ser ca” i fa bu la ry zo wa ne
„Gwiaz dy mu sz! p"o n!#”. A do ku men tal ne: „Bry ga da za czy na szturm”,
„Na przód, m"o dzie $y gór ni cza”… brzmia "y mi li tar nie. Nie mal pa da "y w nich
ko men dy: Ma cie ko pa! w" giel i sie dzie! ci cho! 

JAN F. LEWANDOWSKI

Dwa to ta li ta ry zmy

ki na &l" skie go

W fil mie „Gwiaz dy mu sz! p"o n!#” cho dzi "o o gwiaz dy na wie $ach ko pal nia nych za pa la ne po wy -
ko na niu pla nu wy do by cia.
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biet w Pol sce ko mu ni stycz nej.
To hi sto ria m!o dej fry zjer ki
z Pol ski cen tral nej, któ ra od -
cho dzi od lek ce wa "# ce go j#
m$ "a i wy je" d"a na Gór ny
%l#sk, by zo sta& przo dow ni c#
pra cy w gór no 'l# skiej hu cie.
Z jej per spek ty wy to kra ina
awan su, oczy wi 'cie z po r$ ki
or ga ni za to ra spo !ecz nej prze -
mia ny, czy li par tii ko mu ni -
stycz nej.

Ta ki mo del wi dze nia Gór ne -
go %l# ska i s# sied nie go Za g!$ -
bia D# brow skie go po wie la !y
fil my ki no we, a pó( niej te le -
wi zyj ne, by wspo mnie& se rial
te le wi zyj ny „%lad na zie mi”
w re "y se rii Zbi gnie wa Chmie -
lew skie go o bu do wie hu ty
„Ka to wi ce” z lat sie dem dzie -
si# tych XX wie ku (ro ze gra ny
aku rat w Za g!$ biu D# brow -
skim). Po la tach Ste fan Szlach -
tycz w te le wi zyj nym fil mie
„Kto da wi$ cej co ja” o przo -
dow ni ku pra cy Win cen tym
Pstrow skim pró bo wa! po wie -
dzie& nie co wi$ cej praw dy
o je go lo sie (w fil mie z 1977
ro ku). Pró b$ ko me dio we go
po trak to wa nia pro duk cyj nia -
ka mo" na by !o za uwa "y&
w „Pej za "u ho ry zon tal nym”
Ja nu sza Ki da wy z 1978 ro ku (tak "e o hu -
cie „Ka to wi ce”).

Pa cior ki jed ne go ró !a" ca

Wogl# da niu Gór ne go %l# ska ja ko
kra iny prze my s!u i awan su, jed -

no cze 'nie za ple cza ko mu ni stycz nej
w!a dzy, nie spo sób by !o szu ka& au ten -
tycz nej 'l# sko 'ci. Te fil my by !y z niej
wy pre pa ro wa ne. Zmia n$ przy nio s!y
do pie ro fil my Ka zi mie rza Kut za z prze -
!o mu lat sze'& dzie si# tych i sie dem -
dzie si# tych XX wie ku: „Sól zie mi czar -
nej” i „Per !a w ko ro nie”, któ re ja ko
pierw sze mia !y in n# per spek ty w$ wi dze -
nia, per spek ty w$ we wn$trz n# – gór no -
'l# sk#. Mi mo zgod no 'ci z ofi cjal n#
po li ty k# hi sto rycz n# (po wsta nia 'l# skie),
przy no si !y zu pe! nie no we ak cen ty. Za -
s!u g# Kut za by !o wpro wa dze nie na pol -
skie ekra ny fe no me nu kul tu ro we go
Gór ne go %l# ska z je go oby cza jo wo 'ci#,
te fil my by !y ma ni fe sta cj# je go od r$b -
no 'ci. Ju" przez to zmie nia !y to ta li tar -
ne wi dze nie gór no 'l# skiej pro win cji.

Naj bar dziej zna cz# c# ma ni fe sta cj$
po sta wy an ty to ta li tar nej przy nio s!y
do pie ro „Pa cior ki jed ne go ró "a) ca”
Kut za z 1979 ro ku. Bo ha ter fil mu, eme -
ry to wa ny gór nik Ka rol Ha bry ka, bun -
tu je si$ he ro icz nie prze ciw ko w!a dzy,
gdy chc# mu za bra& do mek na Gi szow -
cu, w któ rym miesz ka! od dzie si$ cio -
le ci. Film opo wia da! si$ za ra cja mi sta -

re go Ha bry ki, któ ry pro te stu je prze ciw -
ko nisz cze niu tra dy cji. Ko) czy! si$ po -
grze bem Ha bry ki z udzia !em gór ni czej
or kie stry, a po grze bo wy ko ro wód prze -
mie nia! si$ w sym bo licz ny po grzeb
daw ne go Gór ne go %l# ska, któ ry od cho -
dzi do prze sz!o 'ci.

Dzi siaj mo" na na zwa& „Pa cior ki jed -
ne go ró "a) ca” fil mem gra nicz nym,
sko ro Kutz po ka za! gór no 'l# skie go bo -
ha te ra ple bej skie go w kon flik cie z to -
ta li tar n#, cho cia" mniej ju" opre syj n#
w!a dz#. Dla te go „Pa cior ki jed ne go ró -
"a) ca” po zo sta j# naj wa" niej szym fil -
mem o gór no 'l# skim do 'wiad cze niu to -
ta li ta ry zmu, wi dzia nym z per spek ty wy
zbun to wa ne go nie ja ko wbrew swej
wo li ple be ju sza. Po „Pa cior kach” trud -
no by !o o wia ry god n# afir ma cj$ sys te -
mu, co przed tem sta no wi !o isto t$ ki -
na 'l# skie go.

Dla te go nie licz ne fil my 'l# skie z lat
osiem dzie si# tych, przy naj mniej ki no we,
sta wa !y si$ wo bec sys te mu co raz bar -
dziej kry tycz ne. W „Trzech sto pach
nad zie mi#” Ja na Ki da wy -B!o) skie go
z 1984 ro ku re alia de ka dy Gier ka po ka -
za no w krzy wym zwier cia dle, a gro te -
ska ude rza !a w pom pa tycz n# wi zj$ re -
gio nu z ko mu ni stycz nej pro pa gan dy.
Z ko lei te le wi zyj na „Tram wa ja da” Bo -
le s!a wa Pa wi cy (ju" z 1989 ro ku) mia -
!a to na cj$ zde cy do wa nie wol no 'cio w#,
cho cia" opo wia da !a tyl ko o dzie ciach,
któ re w noc syl we stro w# po rwa !y tram -
waj, by po je( dzi& nim po 'l# skich mia -
stach.

Tak fil my 'l# skie po zby -
wa !y si$ to ta li tar nej mo wy,
po dob nie jak to do ko na !o si$
w ki ne ma to gra fii pol skiej
z na dej 'ciem tzw. ki na mo -
ral ne go nie po ko ju. Ju"
w cza sach PRL ki no 'l# skie
prze sz!o dro g$ od afir ma cji
sys te mu do kry ty ki.

Trzy sto py nad zie mi#

No we spoj rze nia re tro -
spek tyw ne na la ta ko -

mu ni zmu po je go upad ku to
ko lej ne dwa fil my Kut -
za („%mier& jak krom ka
chle ba” i „Za wró co ny”),
a tak "e dwa fil my Le cha
Ma jew skie go („Wo ja czek”
i „An ge lus”). Dla Kut za wal -
ka gór ni ków z to tal n# w!a -
dz# mia !a pod !o "e mo ral ne
i bun tow ni cze. Je go „%mier&
jak krom ka chle ba” prze ka -
zy wa !a ro man tycz n# su ge -
sti$ me sja ni stycz n#, "e krew
prze la na na „Wuj ku” sta !a
si$ po sie wem wol no 'ci. Na -
to miast Ma jew ski opo wia da!
o zbun to wa nych ar ty stach,
któ rzy nie mie 'ci li si$ w to -

ta li tar nej re al no 'ci, co na grun cie ki -
na 'l# skie go by !o to tal n# no wo 'ci#.

Dzie !o Ma jew skie go o po ecie Wo -
jacz ku z Mi ko !o wa by !o nie tyl ko dra -
ma tem nie po kor ne go ar ty sty, lecz i kre -
acj# 'wia ta sk!a nia j# ce go do bun tu.
Fil mem o umie ra niu, za nu rzo nym w re -
aliach pe ere low skiej pro win cji z prze -
!o mu Go mu! ki i Gier ka. Do te go asce -
tycz ne zdj$ cia ope ra to ra Ada ma Si ko ry
pod kre 'la !y brzy do t$ 'wia ta, w ja kim
przy sz!o "y& po ecie. Za sad ni cze par tie
pó( niej sze go „An ge lu sa” roz gry wa !y si$
w la tach sta li now skich, gdy dla gru py
ar ty stów o ro do wo dzie ple bej skim, ale
ze sk!on no 'cia mi do okul ty zmu, sta !o
si$ oczy wi ste, "e wy pe! nia si$ pro roc -
two o rz# dach be stii i na dej dzie za g!a -
da z Sa tur na. Oba fil my Ma jew skie go
przy no si !y po chwa !$ po szu ki wa nia
wol no 'ci i wol nej sfe ry du cho wo 'ci.

Po dob na opty ka kry tycz ne go spoj rze -
nia z per spek ty wy zbun to wa ne go 
ar ty sty zna la z!a jesz cze je den wy raz
w „Ska za nym na blu esa” Ja na Ki da wy -
-B!o) skie go z 2005 ro ku, opo wia da j# -
cym bio gra fi$ le gen dar ne go wo ka li sty
D"e mu Ry szar da Rie dla, tak "e za nu rzo -
n# w gór no 'l# skich re aliach spo !ecz nych
PRL, cho cia" po szu ku j# c# dla tra ge dii
bo ha te ra klu cza psy cho ana li tycz ne go. 

Za le d wie kil ka fil mów fa bu lar -
nych po wra ca !o do Gór ne go %l# ska
w epo ce ko mu ni zmu po je go upad ku.
Na le "y wspo mnie& nie zbyt uda n#,
cho cia" am bit n# pró b$ ogar ni$ cia
ca !o 'ci gór no 'l# skie go (ale i pol -

Dzie !o Ma jew skie go o Wo jacz ku by !o tak "e kre acj# $wia ta sk!a nia j# ce go
do bun tu.
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skie go) do !wiad cze nia to ta li tar ne go

w „Pa mi"t ni ku zna le zio nym w gar -

bie” Ja na Ki da wy -B#o$ skie go z 1992

ro ku. Je go za mie rze niem by #o opo -

wie dze nie o lu dziach zde ter mi no wa -

nych przez hi sto ri" XX stu le cia, lecz

w na zbyt po wi k#a nej kon struk cji fa -

bu lar nej za gu bi #a si" praw da gór no -

!l% skie go lo su. Nie po tra fi# jej wy ra -

zi& fra pu j% cy Bo gu s#aw Lin da

w gór ni czym mun du rze.

Do gó ry no ga mi

Z
ko lei mo ty wy na zi stow skie po ja wia -

#y si" wpraw dzie w wie lu pol skich

fil mach z ak cj% na Gór nym 'l% sku

w la tach II woj ny !wia to wej, lecz nie -

mal za wsze mar gi nal nie. W fil mach wo -

jen nych Niem cy s% po pro stu wro -

giem, z któ rym si" wal czy, jak

przy k#a do wo w „Sta lo wych ser cach”

Urba no wi cza, „Pi" ciu” i „Pta ki pta kom”

Ko mo row skie go. Al bo w fil mie „Do gó -

ry no ga mi” Sta ni s#a wa J" dry ki (z 1982

ro ku) opo wia da j% cym o tym, jak dla

ch#op ców w Wiel kich Haj du kach !wiat

sta n%# na praw d" do gó ry no ga mi z chwi -

l% wej !cia We hr mach tu. Nie znaj dzie -

my w tych fil mach re flek sji o na zi zmie.

Z cza sem, od lat sze!& dzie si% -
tych XX wie ku, w nie licz nych fil mach

po ja wia j% si" ak cen ty spe cy ficz nie gór -

no !l% skie zwi% za ne z okre sem II woj ny

!wia to wej: kwe stia Gór no !l% za ków

w We hr mach cie (w fil mie „Pi" ciu”

Ko mo row skie go), spra wa volks li sty

(w fil mie „Na stra (y swej sta& b" d"”
Kut za z 1983 ro ku) i w ogó le po gra nicz -

no !ci na ro do wo !cio wej Gór ne go 'l% ska

(w fil mie „S#aw na jak Sa ra je wo” Ja nu -

sza Ki da wy). 

Przy nie raz sil nie eks po no wa nej sym -

bo li ce na zi stow skiej, jak we wspo mnia -

nym fil mie Kut za (Ka to wi ce w okre sie

oku pa cji nie miec kiej), na zizm jest w fil -

mach !l% skich prze wa( nie czym! ze -

wn"trz nym. Jesz cze jed n% pla g% dla

spo #ecz no !ci gór no !l% skiej, czym!, co

przy cho dzi z ze wn%trz. Nie pod le ga

re flek sji hi sto rycz nej, so cjo lo gicz nej

czy fi lo zo ficz nej. Je dy nie w „Ma gna cie”

Fi li pa Ba jo na o dzie jach gór no !l% skie -

go ro du ary sto kra tycz ne go po ja wia si"
mo tyw uwie dze nia na zi zmem. Naj wi" -
cej jed nak in te re so wa #a Ba jo na uni -

wer sal na iro nia hi sto rii.

Zna mien na jest nie uda na ko me dia Ja -

nu sza Ki da wy „S#aw na jak Sa ra je -

wo”, opar ta na !wiet nej po wie !ci Le -

ona Bie la sa, zre ali zo wa na w 1987

ro ku. Dla miesz ka$ ców osa dy Ko -

new ka, któ rzy nie za bar dzo wie dz%, czy

chc% by& Niem ca mi czy Po la ka mi,

a naj pew niej czu j% si" Gór no !l% za ka mi,

na zizm jest po zo rem, do któ re go trze -

ba si" chwi lo wo przy sto so wa&. Nie

trak tu j% go po wa( nie, wi dz%c w nim ra -

czej ma ska ra d", a film opo wia da o ich

Najbardziej znacz!c! manifestacj" postawy antytotalitarnej przynios#y dopiero „Paciorki jednego
ró$a%ca” Kutza z 1979 roku.

W „S#awnej jak Sarajewo” nazizm jest pozorem, do którego trzeba si" chwilowo przystosowa&.

do !wiad cze niu z na zi zmem w kon wen -

cji iro nicz nej. 

Mo( na po wie dzie& ge ne ral nie, (e
acz kol wiek fil my !l% skie nie po mi ja #y
na zi zmu, wi dz%c w nim frag ment gór -

no !l% skie go do !wiad cze nia, czy to gro) -
ne go, czy to oswo jo n% ma ska ra d", to nie

pod j" #y po wa( niej szej pró by ana li zy na -

zi zmu ja ko do !wiad cze nia to ta li tar ne -

go. Naj ch"t niej pod kre !la #y nie co wy -

mi ja j% co, (e na zizm nie przy sta je

do gór no !l% skiej men tal no !ci.

Nie na kr" co no jesz cze przej mu j% ce -

go dra ma tu zde rze nia gór no !l% skiej

spo #ecz no !ci z do !wiad cze niem to ta li -

tar nym XX wie ku, do ko nu j% ce go je go

uogól nie nia z per spek ty wy cza su. Nie

jest to za da niem #a twym, sko ro po trze -

ba tu za pew ne ki na epic kie go. Mo( li -
we, (e ki no !l% skie te go za da nia do pie -

ro si" po dej mie. Po trze ba tyl ko no we go

ar ty sty na mia r" Ka zi mie rza Kut za.

!
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Po nad 30 lat sp! dzi" na #l$ skich sce nach.
Po uko% cze niu szko "y te atral nej za de -

biu to wa" w Te atrze „Ba ga te la” w Kra ko -
wie, sk$d prze niós" si! na dwa se zo ny
do Te atru im. Wan dy Sie masz ko wej
w Rze szo wie. Ko lej nym i jak si! oka za -
"o, ostat nim przy stan kiem by" &l$sk, gdzie
wy st! po wa" na sce nach Te atru No we go
w Za brzu i przez trzy de ka dy – Te atru &l$ -
skie go im. S. Wy spia% skie go. Nie za le' nie,
czy wcie la" si! w ro le ko micz ne, czy tra -
gicz ne za wsze stwo rzo ne przez nie go po -
sta ci by "y wy ra zi ste i z naj wy' sz$ pre cy -
zj$ do pra co wa ne. W 1991 r. za kre acj!
Tul liu sza w „Mar mu rze” Jo si fa Brod -
skie go, w re'. Bog da na To szy zo sta"
na gro dzo ny Z"o t$ Ma sk$, kil ka lat pó( niej,
w 1995 ro ku, po wtó rzy" suk ces, na któ ry
tym ra zem z"o 'y "y si! trzy ro le: Grze go -

rza w „Nie ucho dzi, nie ucho dzi, czy li
Da my i hu za ry” Alek san dra Fre dry w re'.
Ma cie ja Woj tysz ki, Kró la w „Bam bu ko”
Ma cie ja Woj tysz ki w re'. Ta de usza Wi -
#niew skie go i !o pa chi na w „Wi #nio wym
sa dzie” An to nie go Cze cho wa w re'. Bog -
da na To szy. 

Po zo sta "y zdj! cia ze spek ta kli, po zo sta -
"y tak 'e ta #my fil mo we, wszak Wie s"aw
Ka% toch za gra" w wie lu fil mach, m.in.
w gi gan tach Ka zi mie rza Kut za: „&mier)

jak krom ka chle ba” (1994) czy w „Na stra -
'y swej sta) b! d!” (1984). Jed nym z ostat -
nich fil mów pa na Wie s"a wa by" „Be -
nek” Ro ber ta Gli% skie go (2007). Mo' na
go by "o zo ba czy) tak 'e w se ria lach
(„Trze cia gra ni ca” „6 mi lio nów se kund”,
„Zda niem obro ny”). Mi "o #ni cy te atru za -
pa mi! ta j$ go za pew ne z ostat nich zna ko -
mi tych wcie le%, czy to z „Ma ne ki na czy -

li Ko chan ka Hi tle ra” Sta ni s"a wa Dej cze -
ra, gdzie ba wi" w gro te sko wych ro lach Jo -

jo i Hi tle ra -wo dza (2006), czy z „G$ ski”
Ni ko "a ja Ko la dy (2006), w któ rej je go
Ju liusz, szef ar ty stycz ny nie tyl ko #mie szy",
ale jak pi sa" Wi told Ko ci% ski by": zna ko -

mi ty, Cze cho wow ski (pi"k na sce na przy -

wo #u j$ ca pa mi"% „Wi &nio we go sa du”),

za baw ny. W no stal gicz nych ob ra zach -
-dra ma tach Jac ka Ry ka "y: „Dom prze zna -
czo ny do wy bu rze nia” (2005) i „Mle czar -
nia” (2007) stwo rzy" po sta ci burz li we, ale
cie ple i nie zwy kle wia ry god ne. O An drzej -

ku z „Mle czar ni” tak pi sa "a Hen ry ka
Wach -Ma lic ka: to ty le' ka bo tyn, co cz#o -

wiek zwy czaj nie przez swo j$ wiecz n$
nie doj rza #o&% po gru cho ta ny. (…) Ma

twarz dziec ka i od ru chy dziec ka, zw$t pie -

niem ob da ro wa# by jed nak kil ku zgorzk nia -

#ych star ców. (wiet na ro la!

W mo jej pa mi! ci po zo sta nie jed nak
ro la Mic ka Do wda w „Czasz ce z Con ne -
ma ry” Mar ti na McDo na gha. Nie zwy kle
po nu ra po sta), ale dzi! ki Wie s"a wo wi
Ka% to cho wi – nie pod da j$ ca si! "a twym
os$ dom, do bó lu tra gicz na, bez wzgl!d nie
szorst ka z g"! bo ko skry wa ny mi na mi!t no -
#cia mi i jesz cze g"! biej za ka mu flo wa -
nym li ry zmem…

MA RIA SZTU KA

Chy ba by" wsz! dzie – za wsze we w"a #ci -
wym mo men cie i wszyst ko wi dzia".

Pro fe sjo na li sta w ka' dym ca lu. W re dak -
cji „&l$ ska” by" za le d wie kil ka ra zy, ale je -
go fo to gra fie wie lo krot nie by "y zna cz$ cym
ko men ta rzem do tek stów hi sto rycz nych czy
po li tycz nych. 

Je go przy ja cie le: fo to re por te rzy i dzien -
ni ka rze tak go wspo mi na li: „O so bie nie lu -
bi" opo wia da), a ju' o fo to gra fii – w ogó -
le. Pro sz! na pi sa) tyl ko „uro dzi" si!
i jesz cze dy cha” – mó wi" z w"a #ci wy mi so -
bie dy stan sem i iro ni$. Opo wia da" jak
w 1987 r. ca "$ noc (oczy wi #cie nie le gal nie)
ko czo wa" na ple ba nii, by przez okno zro -
bi) zdj! cia pa pie 'a Ja na Paw "a II od wie -
dza j$ ce go grób ksi! dza Po pie "usz ki. Jak fo -
to gra fo wa" msz! na Mu chow cu w cza sie
piel grzym ki pa pie 'a w 1983 r. na zle ce nie
ku rii (bo z pra cy go zwol nio no, nie prze -
szed" we ry fi ka cji w 1982 r.). Ob ser wo wa"
bu do w! Hu ty Ka to wi ce, do ku men to wa"
pra c! gór ni ków, ale i piel grzym ki do Pie -
kar &l$ skich. Fo to gra fo wa" wi zy t! Char -
le sa de Gaul le'a, par tyj ne zjaz dy, straj ki
(np. w Ja strz! biu -Zdro ju w 1980 r.).
W cza sie po grze bu Zbi gnie wa Cy bul -
skie go w Ka to wi cach t"um tak na pie ra", 'e
ra zem z dwo ma in ny mi fo to gra fa mi wpad"
do #wie 'o wy ko pa ne go gro bu. Do ku -
men to wa" Bar bór ki, po cho dy pierw szo ma -
jo we, po ci$ gi z ma "y mi fia ta mi wy je' d'a -
j$ ce z Ty chów, ko lej ki po cu kier.
Pó( niej – np. An to nie go Ma cie re wi cza
wkra cza j$ ce go ze s"yn ny mi tecz ka mi do
Sej mu. 

W 2013 ro ku zo sta" lau re atem na gro dy
Wiel ki Splen dor &l$ skiej Fo to gra fii Pra so -
wej przy zna wa nej za s"u 'o nym twór com.
Jak wów czas po wie dzia no, otrzy ma" j$ cz"o -
wiek, na oczach któ re go roz gry wa "a si!
wiel ka hi sto ria. 

Za wód fo to gra fa zdo by" w li ceum fo to -
gra ficz nym w Ka to wi cach – Pio tro wi cach.
W 1966 r. roz po cz$" pra c! fo to re por te ra

w „Dzien ni ku Za chod nim”, a na st!p nie
w 1972 r., zwi$ za" si! z „Try bu n$ Ro bot -
ni cz$”, sk$d zo sta" usu ni! ty w 1982 r.
Pó( niej w la tach 1990-2004 pra co wa" dla
„Try bu ny &l$ skiej”, a w la tach 2004-2008
po now nie dla „Dzien ni ka Za chod nie go”.
W 2008 r., prze szed" na eme ry tu r!. By"
cz"on kiem SDP i po sta ci$ zna n$ w #ro do -
wi sku.  

W roz mo wie z Ar ka diu szem Go l$, jak
on – fo to re por te rem „Dzien ni ka Za chod nie -
go” – tak mó wi" o so bie: „W ostat niej kla -
sie ogól nia ka prze nio s"em si! do li ceum fo -
to gra ficz ne go w Pio tro wi cach, gdzie
zdo by "em za wód fo to gra fa. Ale pod j$ "em
pra c! w za k"a dach che micz nych, by "em pra -
cow ni kiem fi zycz nym. Swo je pierw sze
zdj! cie opu bli ko wa "em w „Gwar ku Tar no -
gór skim” jak mia "em 22 la ta. To by "o
zdj! cie Da nie la Ol brych skie go, wte dy do -
brze za po wia da j$ ce go si! ak to ra. In te re so -
wa "em si! fil mem, fo to gra fi$, zda wa "em
do szko "y fil mo wej trzy ra zy, nie ste ty nie
do sta "em si!. Naj bar dziej in te re so wa "a

mnie fo to gra fia do ku men tal na. Wzor cem
dla mnie by" ty go dnik „&wiat”. 

A czym by "o dla nie go fo to gra fo wa nie? 
Na py ta nie Ar ka Go li od po wie dzia" tak:

„Fo to gra fo wa nie to dla mnie pro ces prze -
twa rza nia swo je go spoj rze nia, my #li i spo -
so bu opo wia da nia na pa pier. Gdy bym si!
uro dzi" jesz cze raz, to pa trzy" bym po dob nie.
W 1966 ro ku za cz$ "em pra c! w „Dzien ni -
ku Za chod nim”. W 1972 prze sze d"em
z „Dzien ni ka” do „Try bu ny Ro bot ni czej”.
Po wy bu chu sta nu wo jen ne go wy rzu co no
mnie z pra cy. Za wsze in te re so wa "y mnie te -
ma ty, z któ rych mo g"em wy do by) co# wi! -
cej ni' tyl ko me cha nicz n$ re je stra cj! wy da -
rze nia, ja ka# me ta fo ra, dru gie dno. Dla te go
tez w 1966 ro ku przy go to wu j$c si! do eg -
za mi nów do*ódz kiej Szko "y Fil mo wej po -
je cha "em na Ja sn$ Gó r!, 'e by sfo to gra fo wa)
#wi! to 3 Ma ja. W la tach 60., 70. nikt ni ko -
mu nie za bra nia" cho dze nia, szu ka nia, po -
zna wa nia. Ina czej jed nak jest, jak z fo to gra -
fii si! 'y je, a ina czej jak fo to gra fi! si!
upra wia. W pew nym mo men cie zda "em so -
bie spra w!, 'e mam rzad k$ oka zj!, ja ko fo -
to re por ter pra so wy, ob ser wo wa nia w"a dzy
„od #rod ka”, jak ten ca "y sys tem funk cjo nu -
je. Wy nio s"em z do mu pe wien na wyk ro zu -
mie nia hi sto rii – 'e trze ba j$ czy ta) mi! dzy
wier sza mi. 

Za wsze in te re so wa" mnie kon tekst ni by
ba nal nych fo to gra fii. Kie dy# zro bi "em ni by
zu pe" nie przy pad ko we zdj! cie prze chod niów
na uli cy. Po pro stu t"um lu dzi. Na za jutrz wy -
buch" stan wo jen ny. Ta zwy czaj na fo to gra -
fia, spo koj ne twa rze lu dzi w przed dzie% wy -
bu chu woj ny do mo wej ma j$ dla mnie
do dzi# wy j$t ko we zna cze nie. W mo ich zdj! -
ciach nie ma 'ad nej es te ty ki, ale nie uwa -
'am te go za wa d!. Dla mnie na pierw szym
miej scu stoi tre#). Hi sto rycz na i do ku men -
tal na war to#) zdj! cia po zy cjo nu je w mo im
prze ko na niu war to#) da nej fo to gra fii. (…)”.

WIES*AWA KONOPELSKA

WIES*AW KA+TOCH
(1954 – 2014)

W*ADYS*AW „OTEK”
MORAWSKI
(1943 – 2014)

F
o
t.

 K
r
z
y
s
z
 to

f 
L

i s
ia

k



38

Modny pojazd
fin de siècle’u
Pierw si cy kli !ci bu dzi li po strach. Gdy

na ogrom nym ko le zwa nym we lo cy -
pe dem po ja wia li si" w od le glej szych za -
k#t kach do li ny Ra wy lub Bry ni cy, prze -
ra $e ni %l# za cy $e gna li si" zna kiem
krzy $a. Ta jem ni cze zja wy ob rzu ca li ka -
mie nia mi b#d& szczu li psem spusz czo -
nym z uwi" zi. Po dob nie re ago wa li
miesz ka' cy oko lic Kra ko wa, Wro c(a wia
i War sza wy. Prze ja$d$ ki po ci# ga (y m"$ -
czyzn o zdro wych ner wach, gu stu j# cych
w pe ry pe tiach z dresz czy kiem. Na wy -

po sa $e niu po jaz du mie li me ta lo w# szpi -
cru t" na zy wa n# „pre zer wa ty w#
od psów” lub re wol wer z krót k# lu f#
o wdzi"cz nej na zwie – bul dog. Na kra -
w" dzi stu le ci ich gro& ny rynsz tu nek
i szyb ko bie$ ne ma szy ny sta no wi (y za -
po wied& „ry ch(e go ko' ca !wia ta”. Nic
wi"c dziw ne go, $e gdy Niem com przy -
sz(o op(a ki wa) kl" sk" wil helmi' skie go
im pe rium, cy kli stów po spo (u z *y da mi
wpi sa li do aneg doty – ja ko win nych ka -
ta stro fy II Rze szy. 

Dwu ko !o wy szla gier XIX wie ku

WKa to wi cach pierw szym w(a !ci -
cie lem bi cy kla by( Ro bert Ol len -

dorf miesz ka j# cy w neo kla sy cy stycz nej
wil li na prze ciw dwor ca ko le jo we go,
tam gdzie dzi siaj znaj du je si" ho tel
„Mo no pol”. W Za wo dziu mia( fa bry k"
wy ro bów me ta lo wych. We hi ku( zmon -
to wa( oko (o 1868 ro ku. Szcze gó (ów
kon struk cji nie zna my. Mo $e my przy -
pusz cza), $e by( po dob ny do naj star szych
jed no !la do wych dwu ko (ow ców u$y wa -
nych wte dy we Fran cji. Po my ka( dzi" ki
pe da (om na p" dza j# cym o! przed nie go
drew nia ne go ko (a, po nad któ rym znaj do -
wa (o si" sio de( ko cy kli sty. %red ni ca je -
go me ta lo wej ob r" czy si" ga (a pra wie
dwóch me trów i by (a kil ka krot nie wi"k -
sza od !red ni cy tyl ne go, wspie ra j# ce go
kó( ka. Aby przy po mnie), $e jest to po -
jazd nie bez piecz ny, na któ rym za bra wu -
r" p(a ci si" po (a ma niem r#k, nóg b#d&
kr" go s(u pa, na zy wa no go ko !cio t(u -
kiem. W Ka to wi cach, War sza wie, Lwo -
wie i Kra ko wie ta ka roz ryw ka no si (a na -
zw" – jaz dy na ko le al bo „na cy klu”;
pe da (u j# cych na zy wa no „ko (o wni ka mi”
b#d& „cy kli sta mi”.

Ko leb k# cy kli zmu w Niem czech by(
Frank furt nad Me nem, gdzie Hen ryk
Kley er, w po (o wie lat 80. tam te go stu -
le cia otwo rzy( pierw sz# fa bry k" ro we -
rów, pierw szy we lo drom i pierw sz#
szko (" jaz dy. To on by( pro du cen tem
„Ad le ra”, wi zy tów ki nie miec kie go prze -
my s(u ro we ro we go. Je den z tych bia (ych
kru ków, bu dz# cy po dziw eu ro pej skich
re tro cy kli stów i kil ka krot nie przez nich
na gra dza ny, jest ozdo b# ko lek cji Woj cie -
cha Mszy cy. 

W!ród ka to wi czan, pierw sze eg zem pla -
rze uno wo cze !nio ne go we hi ku (u po ja wi -
(y si" na po cz#t ku ostat niej de ka -
dy XIX stu le cia. By (y jed nym z hi tów fin
de siec le’u. Cie szy (y tych, któ rzy wy $ej
so bie ce ni li kon takt z na tu r# ni$ szel mow -
skie „zry wa nie bo ków” w ka ba re tach, me -
lan cho lie w za dy mio nych ka wiar niach
b#d& no bli we od siad ki na kon cer tach
ode ono wych. Cy kli !ci wo le li re laks w ru -
chu. Wo zi li si" po nie zbyt d(u gich od cin -
kach za bru ko wa nych jezd ni !ród mie -
!cia, wiej ski mi trak ta mi al bo !cie$ ka mi
pod miej skie go la sku na zbo czach Ka -
mion ki Ka tow skiej, pó& niej na zy wa nej
wzgó rzem Be aty. 

Skrzy dla ty Pe gaz na ko !ach

Po jazd pro du ko wa ny przez bry tyj sk#
fir m" „Ro ver com pa ny z Co ven try”,

na zy wa no z an giel ska bi cy kle, z nie -
miec ka fahr rad b#d& nie der rad, z fran cu -
ska: we lo cy ped, a na %l# sku i w Pol sce ko -
(o lub ro wer. Ta ostat nia upo wszech ni (a
si" nad Wi s(#, Od r# i Bu giem. Tyl ko Po -
la cy na zwa li go ro we rem, i nie po to aby
upo wszech ni) mar k" fir my, ale g(ów nie
ze wzgl" du na se man tycz ne ko no ta cje an -
giel skie go okre !le nia. Ro ver w j" zy ku
Bry tyj czy ków zna czy „obie $y !wiat” i t#
je go bar dziej ro man tycz n# funk cj" do -

Woj ciech Mszy ca zgro ma dzi! kil ka dzie si"t za byt ko wych ro we rów. Jest
w#ród nich praw dzi wy ra ry tas – stu la tek z 1914 ro ku. Wszyst kie po trze bo -
wa !y uzdro wi cie la. Cho$ wcze #niej by! dzien ni ka rzem, prze mie ni! si% w mi -
strza ima d!a i #ru bo kr% ta. Jak Pig ma lion w mar mu ro w" bry !%, w zde ze lo -
wa ne we lo cy pe dy tchn"! iskr% &y cia przy wra ca j"c im daw n" uro d%
i spraw no#$. 'ci ga si% na nich i pa ra du je pod czas naj wi%k szych cy kli stycz -
nych ga li Eu ro py. Z je go eks po na ta mi fo to gra fu j" si% po li ty cy, ar ty #ci i mi -
strzo wie spor tu. Jest w!a #ci cie lem uni kal nych zbio rów – ku sto szem pierw -
sze go w Ka to wi cach Mu zeum Tech ni ki. Dla mnie, je go la mus sta! si%
pre tek stem do wy szpe ra nia cie ka wo stek zwi" za nych z le gen d" cy kli zmu kaj -
ze row skich i mi% dzy wo jen nych Ka to wic. 

Cykli!ci w Katowicach

HEN RYK SZCZE PA+ SKI

Wojciech Mszyca w podró!y na polskim Ebeco z 1925 roku.
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strze gli miesz ka! cy Kró le stwa Kon gre -
so we go. Przy pad" im do gu stu ja ko
„skrzy dla ty Pe gaz na ko "ach”, prze my ka -
j# cy po nad kor do na mi trzech za bor ców.
Szyb ko bie$ no%& urz# dze nia eks po nu je
rów nie$ fran cu skie „ve lo ci pe de”, co
w swo bod nym t"u ma cze niu ozna cza
„pr'd k# no g'”. 

Na ro dzi ny cy kli zmu na !l" sku

Zra zu pe da "o wa nie by "o roz ryw k# eli -
tar n# upra wia n# przez m"o dych, za -

mo$ nych m'$ czyzn. Do je go en tu zja -
stów na le $a" Fritz Si win na, ka to wic ki
wy daw ca i re dak tor po pu lar nej „Kat to wit -
zer Ze itung” („Ga ze ty Ka to wic kiej”). To
on ja ko pierw szy w mie %cie nad Ra w# je( -
dzi" na ro we rze z ogu mio ny mi ko "a mi
o me ta lo wych raf kach. By" za "o $y cie lem
i wie lo let nim pre ze sem „Rad fah rer -Club”,
miej sco we go klu bu cy kli stów za wi# za ne -
go la tem 1894. W trzy la ta pó( niej w mie -
%cie ist nia "y ju$ czte ry ta kie zrze sze nia.
Na Gór nym )l# sku do naj star szych na le -
$a "o gli wic kie „Rad und Mo to rve re in
„Sport” 1895 Gle iwitz”, któ re od 1900 r.
dys po no wa "o w"a snym to rem ko lar skim.
)l# skie to wa rzy stwa cy kli stycz ne zrze szy -
"y si' w ogól no pa! stwo wej or ga ni za cji
o na zwie: Bun des Deut scher Rad fah rer
(Ogól no nie miec kie go Zwi#z ku Ko lar -
skie go) i na le $a "y do okr' gu nr 35 z sie -
dzi b# w By to miu. 

Na prze "o mie wie ków na wi'k szych
po dwór kach i pla cach, do %wiad cze ni
tre ne rzy usta wia li we lo dro my. Tam,
za pa r' fe ni gów mo$ na by "o prze &wi czy&
sztu k' pro wa dze nia fahr ra da. Te cu dow -
ne ma szy ny do po dró $o wa nia, sp' dza "y
sen z po wiek wy rost ków a cza sem by "y
przy czy n# ich de spe rac kich de cy zji.
Na "a mach „Ka to li ka” alar mo wa" bez rad -
ny oj ciec: „Ch"o piec mój, Ry szard
Krzew ski 11 lat sta ry, uciek" ze szko "y 9
t. m. i do dzi% nie wró ci". Ma sta ry szto -
fo wy si wy ubiór, sta ry ka pe lusz i jest bo -
so. kto by o nim co% wie dzia" pro sz' do -
nie%& po li cyi lub mnie sa me mu Jan
Krzew ski Brze zi na (Bir ken ha in).” Wnet
si' do wie dzia", $e cie ka we %wia ta pa cho -
l', po je cha "o ra zem z ob wo( nym sprze -
daw c# we lo cy pe dów, po nie miec ku zwa -
nym fahr rad tra ine rem.

Od po cz#t ku XX wie ku w Ka to wi cach
przy Ni ko la istras se 44 (obec nie: Mi ko "ow -
skiej) funk cjo no wa "o „Ben hard Jo hann,
Fahr rad -Geschäft” – przed si' bior stwo
ro we ro we Jo ha na Bern har da, wy spe cja -
li zo wa ne w han dlu i na pra wie. Na Sta rów -
ce, opo dal ra tu sza, przy Post stras se 8
(obec nie: Pocz to wa), ku piec Vik tor
Deutsch, pro wa dzi" naj wi'k szy w mie %cie
sk"ad ro we rów i ma szyn do szy cia, dys -
po nu j# cy fa cho wym ser wi sem re pe ra cyj -
nym. Sprze da$ b#d( na pra w' we lo cy pe -
dów pro po no wa": Paul Grund mann,
przy dzi siej szej 3 Ma ja 21 oraz Franz
Orzel, przy Holt ze stras se 30 (obec nie: Ma -
riac ka). Rów nie za sob ne sk"a dy ro we rów
pro spe ro wa "y w po bli skiej Kró lew skiej
Hu cie i Gli wi cach.

„Skrzy dla ty Pe gaz na ko "ach” kosz to -
wa" wte dy oko "o 230 ma rek. To by "a war -

to%& jed nej to ny do brej pszen nej m# ki al -
bo 10 ton ziem nia ków. 
)l# za cy i ka to wi cza nie je( dzi li na we -

lo cy pe dach pro du ko wa nych przez fir -
my: Ad ler, Bren na bor, Loh mey er, Ren ner,
Opel, Ly ra i kil ka in nych funk cjo nu j# cych
na ob sza rze II Rze szy. Nie mo$ na wy klu -
czy&, $e w ra mach im por tu z Ro sji, do cie -
ra "y do nich po jaz dy pro du ko wa ne przez
wy twór nie *o dzi lub War sza wy. )l# scy
ko lek cjo ne rzy nie tra c# na dziei. Prze czu -
wa j#, $e gdzie% pod kor cem ma ku ukry -
wa si' ja ki% eg zem plarz „Wi chra” – ne -
sto ra pol skich we lo cy pe dów, a mo $e
i wah re now skie go „Dia b"a” b#d( „Sy re -
ny”. – Na ra zie, 23 kwiet nia 2014 ro ku 
– mó wi red. Mszy ca – aku rat na swo je
imie ni ny, po sta wi "em na ko "a m' ski ro -
wer „)wia to wit Extra” w 1937 ro ku wy -
pro du ko wa ny przez fa bry k' w Mysz ko -
wie, a w ty dzie! pó( niej, na ma jów ko we
prze ja$d$ ki mia "em ju$ od re stau ro wa ne
war szaw skie „Tor pe do” z 1935. 

W wer sji dwu ko "o wej z przy czep k#,
b#d( ja ko trój ko "o wa rik sza, ro wer do sko -
na le spraw dza" si' w ob s"u dze ku rier skiej
i ba ga $o wej. Kur so wa li na nim umun du -
ro wa ni po s"a! cy. Do r' czy cie le dla po "u -
dnio wych Ka to wic mie li blu zy zie lo ne a dla
pó" noc nych czer wo ne. Prze wo zi li de pe sze
i kil ku ki lo gra mo we pacz ki. Rik sze pa sa -
$er skie mia "y po stój przed gma chem
dwor ca ko le jo we go. We lo cy ped ry ch"o sta"
si' cha rak te ry stycz nym atry bu tem li sto no -
sza i po li cjan ta. Dla prze ci't nie za ra bia j# -
ce go oby wa te la wci#$ by" za dro gi. 

Trze ba by #o trzy ma$ fa son

No wej mo dzie i oby cza jo wo %ci sprzy -
ja "a roz bu do wa dróg pu blicz nych

i udo sko na la nie ich na wierzch ni. Nie ba -
wem, ro wer w Ka to wi cach i na)l# sku sta"
si' po wszech nie u$y wa nym urz# dze niem
a cy kli stów ka – p"a ska, okr# g"a czap ka
z dasz kiem – po pu lar nym na kry ciem g"o -
wy. Po cz#t ko wo obo wi# zy wa "a bia "a,
prze wi# za na czar n# wst#$ k# z mo ry. Dla
po wsta! ców %l# skich, w cza sie III po wsta -

nia, by "o to jed no z obo wi# zu j# cych na -
kry& g"o wy. Bia "# cy kli stów k' do ame ry -
ka! skiej ma ry nar ki za k"a da" Jan Kie pu ra,
a w kra cia stej – zwa nej cza sem opry chów -
k# – cho dzi" mi ni ster Sta ni s"aw Grab ski.
Sza nu j# cy si' cy kli sta do jaz dy za k"a da"
pum py, kurt k' i swe ter a pod to ko szu l',
naj pierw ze sztyw nym ko" nie rzy kiem
i man kie ta mi, pó( niej z mi'k kim, wy k"a -
da nym. W okre sie se ce sji w je go stro ju do -
mi no wa "a czer! i biel. 

Anio# na ro we rze

Miej sce za ro we ro w# kie row ni c#,
przez d"u gie la ta by "o nie do st'p ne dla

)l# za czek. Cho& nie bra ko wa "o w%ród nich
ama to rek re lak su j# ce go cy kli zmu i szyb -
kiej jaz dy, nie od ra zu po ko na "y ba rie ry
oby cza jo we, uod por ni "y si' na za bo bon -
ne prze stro gi i prze mo de lo wa nie swo ich
ubio rów. Ko bie ty i dziew cz' ta ostrze ga -
no, $e je$ d$#c na „ko le” b' d# mia "y
skrzy wio ne mied ni ce, utra c# dzie wic -
two, a do zna j#c po bu dze nia sek su al ne go
pod wp"y wem sio de" ka mi' dzy po %lad ka -
mi sta n# si' ofia ra mi ero tycz nej roz wi# -
z"o %ci. W Kra ko wie spu ne ry %ci z kr' gu
Boya, oku pu j# cy „Ja m' Mi cha li ko w#”,
na wi dok pan ny na bi cy klu po wta rza li ru -
basz ny ka lam bur „kup ka na do" ku”. Na -
to miast, z po dzi wem i w $ycz li wym to nie
o pe da "u j# cych nie wia stach pi sa" war sza -
wia nin Ar tur Op p man:

„To bie to wie ku dzie wi't na sty
sk"a dam sw# pie%! w ofie rze,
da "e% nam ob raz wprzód nie zna ny
– anio "a na ro we rze...”

W re ak cji na sta ro %wiec k# in dok try na -
cj' i g"u pie dow ci py, co bar dziej nie za le$ -
ne ko "o wnicz ki zre zy gno wa "y z no sze nia
d"u gich lub %ci %le do pa so wa nych su kien,
sztyw nych gor se tów, ozdob nych r' ka wów
z fal ban ka mi i wst# $ecz ka mi a la Gi got.
Do la mu sa wy rzu ci "y tiur niu ry i szmi zet -
ki. Za miast cza pek za cz' "y no si& ma "e ka -
pe lu sze o m' skim kro ju, z sze ro kim ron -
dem lub piór kiem, $a kie ty, bluz ki

Na Adlerze z 1914 r.
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ko szu lo we i spód ni ce tak zwa ne dzie lo -
ne spód ni co -spodnie, w cza sie jaz dy
pod wi! zy wa ne sznur kiem lub rze my -
kiem. Nie bra ko wa "o zwo len ni czek lu# -
nej spód ni cy, opusz cza nej na os"o no wej
siat ce, spe cjal nie w tym ce lu za mon to wa -
nej nad tyl nym ko "em. Na po cz!t -
ku XX wie ku mod ny mi ko lo ra mi by "y
czar ny i bia "y ale nie uni ka no pa ste lo wych
i z"a ma nych – ta kich jak ta bacz ko wy. 

Pro du cen ci ro we rów wpro wa dzi li na ry -
nek spe cjal ny mo del – „dam k$”, bi cykl
z ra m! o sko %nej ru rze. Ele gant kom oszcz$ -
dza" nie co kr$ pu j! ce go za dzie ra nia no gi
i prze rzu ca nia jej przez sio de" ko. Je den
z tych eks po na tów – „Dia mant 69” z 1938
r., re kla mo wa ny wte dy ja ko „Pi$k no%&
z Sak so nii”, oca la" w zbio rach ka to wic kie -
go ko lek cjo ne ra red. Woj cie cha Mszy cy. 

Ci wspa nia li cy kli !ci

Na'l! sku ro wer za cz!" pe" ni& funk cje
re kre acyj no -spor to we. Jak grzy by

po desz czu za wi! zy wa "y si$ sto wa rzy -
sze nia: „1899” Sie mia no wi ce, „Ar be iter -
-Rad fah re rve re in” czy li Ro bot ni czy 
Zwi! zek Ro we rzy stów w Ka to wi cach,
To wa rzy stwo Cy kli stów „1905” Ka to wi -
ce, „Po lo nia” My s"o wi ce, TC „Sport”
We" no wiec i wie le in nych na te re nie po wia -
tu. Naj bar dziej ak tyw na by "a „Sza rot ka”
z Ma "ej D! brów ki, zrze sza j! ca 65 cz"on ków.
Wio sn! 1923, w pol skich ju( Ka to wi cach
mi "o %ni cy ko lar stwa zrze szy li si$ w Zwi!z -
ku Cy kli stów i Mo to cy kli stów Wo je wódz -
twa 'l! skie go, do któ re go przy st! pi "o kil -
ka na %cie to wa rzystw lo kal nych. Je go
pierw szy mi pre ze sa mi by li: Got fryd Gryt -
zman, a po nim Au gu styn Ski ba. Se kre ta -
riat Zwi!z ku mie %ci" si$ przy pla cu Wol no -
%ci 12, a w la tach 30. w ka mie ni cy
Strza" kow skie go przy 3. Ma ja 34. 
'l! za cy star to wa li w za wo dach war -

szaw skich i ogól no pol skich zdo by wa j!c
na gro dy i me da le. Wy ró( ni li si$ w ko lar -
stwie szo so wym – mi strzem Pol ski w wy -
%ci gu gór skim w 1932 r. zo sta" An to ni Wlo -
kas z To wa rzy stwa Cy kli stów w )o rach.

Upra wia li tu ry sty k$ ro we ro w! a przez ca -
"y okres mi$ dzy wo jen ny sta wa li na naj -
wy( szym po dium w tak ory gi nal nych
dys cy pli nach jak akro ba cja ro we ro wa al -
bo pi" ka ro we ro wa, w Pol sce eg zo tycz nych
a po pu lar nych w%ród Cze chów, Niem ców
i S"o wa ków. W tej dzie dzi nie mi strza mi
Pol ski by li: bra cia Hen ryk i Mak sy mi lian
Je lin ko wie z ka to wic kie go To wa rzy stwa
Cy kli stów „1905”, bra cia Wal ter i Pa we"
Po rem bo wie z sie mia no wic kie go TC oraz
tan dem „Pa szek Szam pe ra” z TC „Strza"”
w Pszczy nie. Pi" k$ do bram ki prze ciw ni -
ka pro wa dzi li i wbi ja li wy "!cz nie ko "em
swo je go we lo cy pe du. Wio sn! 1939 r.
w Sie mia no wi cach od by "y si$ mi strzo stwa
Pol ski w tej dys cy pli nie. Roz gry wa no je
na bo isku i w Sa li Jó ze fa Uhe ra przy uli -
cy Mi cha" ko wic kiej. By "y g"ów nym punk -
tem pro gra mu ob cho dów 40-le cia tu tej sze -
go klu bu cy kli stów za "o (o ne go w ostat nim
ro ku XIX stu le cia. 

Po pu lar n! nie dziel n! im pre z! dla
wszyst kich by "y „bie gi ro we ro we” na dy -
stan sie 105 km., któ rym pa tro no wa "a
ka to wic ka Fa bry ka Ro we rów „Ebe co”,
spon so ru j! ca klub spor to wy z jej fir mo -
w! na zw!. W jej bar wach je# dzi li m. in.:
bra cia Er win i Ewald Li go nio wie, Er win
Czech i Mul ler. Zrze sze ni i nie zrze sze ni
cy kli %ci wal czy li o pu char i me da le or ga -
ni za to ra. Je den z za byt ko wych me da li, na -
by ty za gru be pie ni! dze, tra fi" do zbio rów
red. Mszy cy. 

Pe da "y jak ostro gi

Od1870 r. we lo cy ped zna laz" si$
na wy po sa (e niu si" zbroj nych

Fran cji od pie ra j! cej pru sk! in wa zj$. W kil -
ka na %cie lat pó# niej za cz$ "y na nim je# dzi&
woj ska au stro w$ gier skie, bel gij skie
i szwaj car skie. Re ich sweh ra pe da "o wa "a
od 1906 r. Naj le piej spraw dza" si$ ja ko po -
jazd wy wia dow ców, "!cz no %ciow ców
i s"u(b me dycz nych. W 1902 r. Au stria cy
wy na le# li ro wer sk"a da ny, po szyb kim de -
mon ta (u pe" ni! cy funk cj$ no szy. Zna laz"
za sto so wa nie ja ko po jazd u(y wa ny przez

sa ni ta riu szy %pie sz! cych do ak cji. Ko rzy -
sta "o z nie go woj sko we po go to wie me -
dycz ne i stra( po (ar na. Chwa li li go stra -
(a cy z sek cji me dycz nej ka to wic kie go
od dzia "u po (ar ni ków, któ ra wte dy pe" ni -
"a ro l$ miej skie go po go to wia ra tun ko we -
go. Ro wer za li cza no do po jaz dów stra te -
gicz nych. W cza sie dzia "a* wo jen nych
spraw nie prze miesz cza "y si$ na nim od -
dzia "y strze lec kie, w tym tak (e ob s"u ga ka -
ra bi nów ma szy no wych. Od tam tej po ry
ko la rze by li nie mniej wa lecz ni ni( ka wa -
le rzy %ci a warsz ta ty %lu sar skie na te re nie
ko szar nie mniej wa( ne ni( staj nie wraz
z po wo zow ni!. Pe da "y by "y jak ostro gi.
W%ród w! sa tych dra go nów i ru basz nych
ro we rzy stów ma wia "o si$: „Moc niej ci -
%niesz szyb ciej p$ dzisz.”

W bi twach z po wsta* ca mi %l! ski mi
nie miec kie plu to ny i kom pa nie cy kli stów
pa tro lo wa "y zaj mo wa ne te re ny i ata ko wa -
"y na li nii fron tu. Uzbro je ni ko la rze wal -
czy li pod czas woj ny bol sze wic kiej.
W okre sie mi$ dzy wo jen nym w Woj sku
Pol skim, na ka( d! bry ga d$ ka wa le rii i dy -
wi zj$ pie cho ty przy pa da "a przy naj mniej
jed na kom pa nia zbroj nych ro we rzy stów. 

Gdy la tem 1922 r. p"k Sta ni s"aw M"od -
nic ki przej mo wa" %l! sk! ko men dan tu r$
Po li cji, wraz z wy po sa (e niem ka to wic kie -
go gar ni zo nu odzie dzi czy" 200 ro we -
rów. Wie le z nich po cho dzi "o z warsz ta -
tów tu tej sze go „Ebe co”. 

En tu zja stom ko lar stwa z kr$ gu ka to wic -
kiej Szko "y Po li cji prze wo dzi" star szy po -
ste run ko wy Jan Du bla szew ski, szef tu tej -
szej sek cji ro we ro wej, le gi ty mu j! cy si$
tak (e mi strzow ski mi me da la mi w nar ciar -
stwie oraz bie gach %red nio i d"u go dy stan -
so wych. 

Jesz cze we wrze %niu 1939 r. od dzia"
zbroj nych cy kli stów pod do wódz twem
Pio tra Re ro nia przy by" z So snow ca do Ka -
to wic aby uczest ni czy& w bo ha ter skiej
obro nie mia sta przed hi tle row ca mi. Pod -
czas oku pa cji, nie miec kie w"a dze woj sko -
we re kwi ro wa "y ro we ry b$ d! ce w"a sno -
%ci! Po la ków a na kre sach wschod nich
zaj mo wa nych przez Ar mi$ Czer wo n!,
na u(y wa nie ro we ru trze ba by "o uzy ski -
wa& spe cjal ne ze zwo le nie. Przy po mi na -
j! o tym mu ze al ne pa mi!t ki i do ku men -
ty ze zbio rów red. Mszy cy. 

Dom i fa bry ka Strza" kow skie go

W1913 r. w ka mie ni cy przy Grund -
man n stras se 34 (obec nie 3 Ma ja)

za miesz ka" Erich Bern hardt, me cha nik
a po tem ku piec, je den z udzia "ow ców
„Ebe co” Obe rschle si sche Fahr rad fa -
brik – Gór no %l! skiej Fa bry ki Ro we rów;
tu taj, w ofi cy nach fir ma prze trwa "a we -
lt krieg i po wsta nia %l! skie. W kil ka mie -
si$ cy po przy "! cze niu Ka to wic do Pol ski,
W"a dy s"aw Strza" kow ski i Wil helm
Schützer prze j$ li ru cho mo %ci i nie ru cho -
mo %ci Fa bry ki „Ebe co”, któ ra na le (a "a
do spó" ki Erich Bern hardt & Com pa ny. 

Jesz cze te go ro ku, w warsz ta tach na za -
ple czu ka mie ni cy uj rza" %wiat pierw szy %l! -
ski ro wer wy pro du ko wa ny w Pol sce Od -
ro dzo nej. Pia sty do je go kó" by "y oso bi %cie
to czo ne przez Strza" kow skie go, uta len to -W roli g!ównej Diana 69.
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wa ne go wy na laz c! i kon struk to ra, we d"ug

je go ory gi nal nej tech no lo gii. Naj star szy

z za cho wa nych eg zem pla rzy zmar twych -

wsta" ze z"o mo wi ska za spra w# Woj cie cha

Mszy cy. przez kil ka lat do po sa $a" nie zwy -

k"y eks po nat w bra ku j# ce de ta le. Dzi% wy -

gl# da jak no wy. Ma pra wie 90 lat. Jest o 22

la ta star szy od swe go w"a %ci cie la, któ ry je& -
dzi na nim wszerz i wzd"u$ Eu ro py, cie -

sz#c si! s"a w# am ba sa do ra pol skich re tro -

cy kli stów. 

Na po se sji 3 Ma ja 34 W"a dy s"aw

Strza" kow ski pod szyl dem „Ebe co” wy -

pro du ko wa" tak $e pierw sz# na pol skim

'l# sku, ma szy n! do szy cia a w ja ki% czas

po tem – gra mo fon. Dzi siaj to miej sce jest

jed nym z po mni ków upa mi!t nia j# cych hi -

sto rycz ne do ko na nia ro dzi mej tech ni -

ki. – „Ebe co” jest dla mnie naj bar dziej...

ka to wic kim z ka to wic kich ro we rów – mó -

wi red. Mszy ca.

Za byt ko w# ra m! je go po jaz du zdo bi fir -

mo wy em ble mat z ob raz kiem in spi ro wa -

nym li to gra fi# z po "o wy XIX wie ku. Uka -

zu je sta r# ku& ni c! nad roz le wi skiem Ra wy

w Ka to wi cach. Dwaj rze mie%l ni cy, star szy

i m"od szy, w ro bo czych far tu chach, z m"o -

ta mi na ra mie niu, po da j# so bie d"o nie. To

ale go ria tra dy cji – sta ro %wiec ki ko wal

%ci ska d"o( no wo cze sne go me ta low ca.

Strza" kow ski zmar" w 1937 r. Po tem fir -

m! pro wa dzi "a je go $o na i cór ki. Naj star -

sza z nich Wil hel mi na wy sz"a za m#$
za in$. Gu sta wa Ró $yc kie go, spe cja li st!
od ma szyn gór ni czych i w"a %ci cie la fa bry -

ki w Za "! $u. Je go fir ma, prócz urz# dze(

dla ko pal( wy pro du ko wa "a te$ pierw szy

pol ski mo to cykl na 'l# sku. Na cze%)
swe go kon struk to ra, tak jak i fa bry ka

przy obec nej uli cy To kar skiej, otrzy ma"
na zw!: „MOJ” – tak bo wiem brzmia"
pseu do nim Ró $yc kie go, pod któ rym zna li

go ko le dzy ze stu diów aka de mic kich

w Wy$ szej Szko le Gór ni czej w au striac -

kim Le oben i pra cy w %l# skich ko pal niach. 

Sklep fir mo wy na par te rze ka mie ni cy

Strza" kow skie go, ucho dzi" za naj wi!k sz#
fo no te k! ofe ru j# c# na gra nia p"y to we

gwiazd ów cze snej ope ry, ope ret ki i es tra -

dy. Zbio ry red. Mszy cy za wie ra j# ozdob -

n#, tek tu ro w# ka se t! z prze gród ka mi

wy pe" nio ny mi ko lek cj# sze la ko wych

i ebo ni to wych long play ów. Jej bor do w#
okle in! zdo bi z"o ta li ra i pi! cio li nia z klu -

czem wio li no wym oraz na pis „EBE CO”

Fa bry ka Ro we rów i Gra mo fo nów. 

W la tach 80. XX wie ku spad ko bier cy

Strza" kow skie go za "o $y li spó" k! i re ak ty -

wo wa li daw n# na zw!. Nie pro du ku je ro we -

rów, gra mo fo nów ani ma szyn do szy cia.

Dba o do br# kon dy cj! ka mie ni cy i do brze

pro spe ru je na ryn ku ob ro tu nie ru cho mo %cia -

mi. Wga bi ne cie jej pro ku ren ta mo$ na obej -

rze) za byt ko we wy ro by a w%ród nich je den

z eg zem pla rzy ro we ru „Ebe co”.

Se kre ty wskrze sza nia

S
ta re ro we ry s# jak bez dom ne kot ki. Po -

rzu co ne do go ry wa j# na wy sy pi skach

od pa dów lub na z"o mo wi skach. Woj -

ciech Mszy ca wi!k szo%) swo ich za byt ko -

wych we lo cy pe dów ku ru je do mo wym

spo so bem ale nie z ka$ dym przy pad kiem

po tra fi so bie po ra dzi). Jed nym z trud niej -

szych oka za "y si! nie do ma ga nia s! dzi wej

dam ki „Du er kopp” z 1934 ro ku. Przez kil -

ka mie si! cy sta wia "a opór nie po zwa la j#c
%ci# gn#) tar czy "a( cu cho wej z osi su por -

tu. Pró bo wa" sam i trzej in ni do %wiad cze -

ni re tro cy kli %ci. Nie by "o wyj %cia. Zde spe -

ro wa ny opie kun za wióz" swo j# bi du l!
do Po li tech ni ki 'l# skiej. Tam, jak w praw -

dzi wej kli ni ce dwu ko "o wych pa cjen tów

po chy li li si! nad nim dok to ro wie me cha -

ni cy – spe cja li %ci od in $y nie rii ma te ria "o -

wej. Tra fi "a do la bo ra to rium. Cze ka j#
mro $e nie osi azo tem i jed no cze sne na grze -

wa nie tar czy, a mo $e na wet se ria ul tra d& -
wi! ków.

!

Nie tylko rower – Ebeco 1925, ale i odpowiedni strój czyni! z rowerzysty prawdziwego… cyklist".

Szyldzik firmy Ebeco.
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Apo ka lip sa

Wio sna puch nie. Wil go" osia da na ka# dym ato mie po wie trza, a na wet na pró# ni mi$ dzy ato ma mi.

Ko% bez je&d& ca ocie ka wo d'. Ko pie przed ni' no g' od bi cie w ka (u #y.

Odór )mie ci. *wir i szlam. Przy le pio ne do nich strz$ py r$ ko pi sów, na któ rych mo# na roz po zna" li te ry 

sta wia ne szyb ko i przez to jed no rod ne i jed no rod nie.

Tra jek to ria ak cji ser ca pod cho dzi skrzy d(em no #a pod gar d(o, gdy do oczu wpad nie ob raz prze cho dz' ce go 

przez po dwó rze li sto no sza. Po ja wia j' si$ czer wo ne pa cior ki na szyi.

Wiatr
Cia (o prze ni ka ne przez lo do wa te po wie trze, co jak wie lo ryb na p(y n$ (o z Ark ty ki. A tam jest te raz la to.

Otwie ra j' si$ sko rup ki czar nych ma(# na sza rym pia sku, za kwi ta j' prze zro czy ste kwia ty i pa rzy de( ka ma (ych

stwo rów. Ten lód ro ze rwa( mi ser ce i oczy, po na #y na( kisz ki z któ rych s' czy si$ te raz smo (a.

A w Ark ty ce jest te raz la to. I ba ra ki sto j' na brud nym oplu tym przez mo rze pia chu. Co zo sta (o, je )li nie

ze bra" do wia dra ser ca, oczu i smol nych je lit, po omac ku od szu ka" drzwi i roz rzu ci" kar m$ dla mew?

Ko pal nia
Pra ca trwa bez wzgl$ du na cy kle S(o% ca i Ksi$ #y ca. In te re su j' ca jest tyl ko zie mia. In hu ma cja, in ter hu ma cja,

eks hu ma cja. Z$ by s' star te od za ci ska nia szcz$k i mi$ dle nia ka mie ni i #u# lu prze kle%stw. Wo da jest 

wpom po wy wa na, wy pom po wy wa na i le je si$ po )cia nach, po ska (ach i s(o nym drew nie.

W tej wil go ci zgrzy ta nie z$ ba mi nie krze sze iskier, a krzyk szyb ko z plu skiem opa da na dno ete ru. Je dy ne,

co cie szy, to zim no, cho" przy kre dla cia (a, to przy jem ne dla du cha i uwznio )la j' ce go.

Pisz cie, dro dzy przy ja cie le, du chy mi (u j' ce wol no)" i spra wie dli wo)", do na szej ko pal ni:

braun koh len berg bau@in te ria.eu.

Upa dek
In sty tut si$ roz pa da. Ca (o)" funk cjo nu je jed nak si (' in er cji. W jed nej cz$ )ci gni j' zw(o ki, w dru giej wy bi ja 

brud na wo da z ka na li za cji, w in nej umie ra j' z g(o du lub ran pa cjen ci, w in nej urz$d nicz ki spi su j' s'# ni ste 

wnio ski p(a co we, w jesz cze in nej przyj mu je si$ de le ga cj$ rz' do w'. W jed nej z kom nat apa ra tu ra do ope ra cji 

mó zgu w wy ni ku awa rii dzia (a sa mo czyn nie, bez le ka rzy, pie l$ gnia rek i pa cjen tów. No #e tn' po wie trze pod

su fi tem, a )wi dry za g($ bia j' si$ w je go pust k$. Oczy wi )cie, ze wzgl$ dów bez pie cze% stwa nie po win no si$ 
prze cho dzi" przez ten po kój o z(o co nych or na men tach pod su fi tem. Mi mo za du chu przez ko ry ta rze i sa le ci' gnie 

prze ci' giem gro zy.

Je dy ne skró ty
Do my w roz syp ce u#y wa ne tyl ko w le cie. Sy pie si$ tynk we wrze )nio wo -pa& dzier ni ko wym s(o% cu. Obok pry zmy 

#wi ru, pia chu i bru du; trwa bu do wa, prze bu do wa, roz bu do wa, od bu do wa. Nie ocze ki wa nie nie ocze ki wa ny 

cmen tarz. Przy py lo ny pro chem ce men tu i ziar nem cza su. Obe li ski po chy lo ne tak, #e wi da" za nik pa mi$ ci. I z

tek tu ro w' wa liz k' na skró ty, je dy ne skró ty, przez ten cmen tarz do praw do po dob ne go ce lu.

ur. w 1971 r. w Cz! sto cho wie, miesz ka w Mysz ko wie. Au tor to mi-

ku „Mi "o#$, mi "o#$, za pa" ki, ksi%& ki i ikra”. Pu bli ko wa" w kra jo wej

pra sie – m.in. w „Kre sach”, „Od rze”, „Stu dium”, „To po sie”, „Lam-

pie”. Lau re at kon kur sów im. Ril ke go, Po #wia tow skiej i Wo jacz ka.
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Nie poj mo wal ne

To ro wi ska tram wa jo we wio d!y od prze szklo nych drzwi ka mie ni cy a" do od le g!ej p# tli. No ca mi je$ dzi !em tam,

od cze ki wa !em na od jazd, sie dz%c w zim nych bla chach wa go nu, i wra ca !em. Cza sa mi dziel ni ca by !a trud na

do zlo ka li zo wa nia, po mi mo "e by !em tam ju" raz czy dru gi, trud no by !o prze bi& si# przez sie& ulic do niej,

tam, gdzie spo tka !o mnie za gro "e nie tr% dem. Po nad to nad mie niam, "e nie któ re li nie roz po czy na !y si# w'ród

pól. Kie dy, oszo !o mio ny d!u g% w# drów k% na bo sa ka, wsia da !em, mo g!em do je cha& do mia ste czek, któ re

wcze 'niej zna !em tyl ko z na zwy. Nie spo dzie wa nie znaj do wa !em w nich miej skie uli ce z sze re ga mi miej skich

ka mie nic, a tak "e wy" szych szkó! tech nicz nych. Do praw dy nie wiem, jak to si# mo g!o sta&, "e na sze mia sto

utra ci !o ak tyw n% li ni# tram wa jo w% pro wa dz% c% do klasz to ru w Kiel cach.

Zwie dza nie
Wi do ki: ludz kie, jak pszcze le. Zwie dza nie wa ria cji na te mat, jak si# chro ni& przed wa run ka mi po go do wy mi,

hi gie nicz nie ob my wa&, wy da la& i ja da&. Fo to gra fo wa& si# na tle rze$b: ssak w!a sne go ga tun ku do sia da j% cy

ssa ka in ne go ga tun ku, ssak w!a sne go ga tun ku upo zo wa ny na wiesz cza, ssak w!a sne go ga tun ku z or# "em.

Ozdob ni ki ludz kich uli, uk!a dy prze strzen ne, hi sto ria po wsta nia lo kal ne go gniaz da. Nie nu dzi& si# i
po dró "o wa& od jed nej be! ko tli wej na zwy w!a snej do in nej, i jesz cze sta ra& si# od grze ba& !ad w

wy ko 'la wie niu za war tych w nich nazw po spo li tych.

!mier" z ty si# ca ran
Ci%g fo to gra fii nie rzu ca si# w oczy spek ta ku lar no 'ci%. Twarz nie wy ra "a bó lu, ja ki, wy da wa !o by si#, po win na

wy ra "a&. Mo" na za py ta&, czy wy ra "a ból. Jak by ból mia! gra ni c# eks pre sji, za któ r% je go spo t# go wa nie nie

zmie nia ju" wy ra zu. Jak by ró" ne od czu cia wy ra "a !y si# w ten sam spo sób – roz kosz i cier pie nie. Czy na

twa rzy ob ser wa to rów mo" na od czy ta& za cie ka wie nie? Czy na twa rzy dzia !a j% ce go mo" na od czy ta&
sku pie nie fa chow ca? Ko lej ne od s!o ny od s!a nia j% szkie let ar chi tek tu ry cia !a. Jak to jest, "e g!o wa jesz cze "y je

i re agu je, gdy z resz ty zo sta !o tak nie wie le?

Po wszyst kim zo sta je ka !u "a skraw ków za ko( czo na g!o w%, nad któ r% stoi skun dlo ny pies.

Bur del w Ku ta isi
Po ko ik jak pu de !ecz ko, !o "e no wo "e( ców, wy gi# cia i z!o ce nia me bli,

udra po wa ne za s!o ny, tka ni ny na !o "u, 'wie "e kwia ty w wa zo nie, w ko( cu bal kon z za wi ja sa mi

ba lu stra dy wy cho dz% cy na s!o( ce. Na uli c# tu" tu" obok ryn ku ze z!o co n% fon tan n% w for mie

by dl%t. Mo" na by miesz ka& tu taj, za miast w po ko ju jak w ho te lu ro bot ni czym.

Ran ki s% zim ne, nie roz grze wa j% ich le d wo pod grza ne pa rów ki po da wa ne upo rczy wie

na ka" de 'nia da nie. Ten kraj co fa nas dwa dzie 'cia pi#& lat w hi sto ri# na szej oj czy zny. M#" czy$ ni

w czar nych skó rza nych kurt kach i dre sach 'mier dz% cy prze fer men to wa nym po tem

i pod nad tra wio nym al ko ho lem wy pi tym go dzi ny te mu. Po dob ne pla sti ki, prze "ar te ku rzem pa pie ry,

na ród sku pio ny na oszu stwie i kle pa niu po !a ta nej ta 'm% kle j% c% bie dy.

Po !u dnia i po po !u dnia s% nie co mniej nie przy ja zne. Rów nie" prze si%k ni# te nu d% jak odo rem

tru piar ni. S!o( ce ogrze wa po wierz chow nie po wie trze i ka mie nie osy pu j% cych tyn ki fa sad ka mie nic.

Osty gn% bar dzo szyb ko, gdy na sta nie ciem no'&, któ ra trwa. W her ba ciar ni za pach wil got nych

sta rych ksi% "ek, usta wio nych na pó! kach, jak w rów nie wil got nym an ty kwa ria cie w in nym mie 'cie,

w uli cy opa da j% cej do szpet ne go i szpe c% ce go por tu.

)miet nik. Przy bli" szym ogl% dzie de ma sku je my t# bom bo nier k#: me ble od sa sa do la sa, okna

nie dba le po uty ka ne brud ny mi pa pie ra mi, za cie ki bru du i grzyb ni na za s!o nach. )wie "e kwia ty

oka zu j% si# pla sti ko wy mi czy pa pie ro wy mi imi ta cja mi.
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Józef !wider (1930–2014)

O
d cho dz" lu dzie, po zo sta j" ich dzie -

#a. To pro ste zda nie, cho$ praw dzi -

we, do ma ga si% uzu pe# nie nia i do po wie -

dze nia. Od cho dz" lu dzie, lecz oprócz

ich dzie#, po zo sta je &lad ich cz#o wie -

cze' stwa, ich obec no &ci w&ród nas, a (al

po ich odej &ciu jest tym wi%k szy, im bar -

dziej wpi sa li si% w na sze w#a sne (y cie. 

Pro fe sor Jó zef !wi der wpi sy wa# si%
w mo je (y cie pra wie pi%$ dzie si"t lat. Ju(
w dzie ci' stwie mia #em mo( li wo&$ ze -

tkni% cia si% nie tyl ko z na zwi skiem pó) -
niej sze go pro fe so ra ka to wic kiej uczel -

ni mu zycz nej, ale tak (e s#u cha nia je go

mu zy ki i zo ba cze nia go „na w#a sne

oczy”, co dla m#o de go pa sjo na ta mu zy -

ki by #o du (ym prze (y ciem. Cho dzi li &my

wów czas z ro dzi ca mi do ko &cio #a gar -

ni zo no we go w Ka to wi cach, gdzie Jó -

zef !wi der pe# ni# funk cj% or ga ni sty.

Wraz z oj cem zo sta wa li &my po Mszy

&w., by po s#u cha$ im pro wi za cji, a po -

tem cze ka li &my na do le, by zo ba czy$
Twór c%, co raz bar dzie zna ne go i po dzi -

wia ne go. Wte dy nie po dej rze wa #em, (e
Jó zef !wi der ode gra tak wa( n" ro l%
w mo im (y ciu. 

Po roz po cz% ciu stu diów w ów cze snej

Wy( szej Szko le Mu zycz nej w Ka to wi -

cach spo ty ka #em si% z pro fe so rem nie -

mal co dzien nie. Pod je go kie run kiem,

wraz ko le ga mi, stu dio wa li &my har mo -

ni% i kon tra punkt, a (e na sza gru pa li -

czy #a za le d wie trzy oso by (na le (e li

do niej: Te re sa Gbu rek, Eu ge niusz

Kna pik i ja), za j% cia mia #y do&$ spe cy -

ficz ny cha rak ter. By #y to w za sa dzie stu -

dia in dy wi du al ne. Za j% cia nie po le ga -

#y na prze ka zy wa niu je dy nie wie dzy

fa cho wej, spraw dza niu za da' czy oma -

wia niu re gu# har mo nii i kon tra punk tu.

Pro fe sor ubo ga ca# te za j% cia re flek sja -

mi o wspó# cze snej i daw nej twór czo &ci,

wy mia n" my &li na te mat prze czy ta nych

ksi" (ek (pa mi% tam, (e pa sjo no wa li -

&my si% wte dy Mer to nem i Pro ustem),

a tak (e szcze r" roz mo w" do ty cz" c" na -

szych w#a snych pro ble mów, wy bo rów

i ota cza j" cej nas rze czy wi sto &ci. Ju(
wów czas ob ja wi# si% nam ja ko cz#o wiek

o nie zwy k#ej wra( li wo &ci i szcze ro &ci,

po sia da j" cy nad to skry sta li zo wa ne, nie

ule ga j" ce „mo dom” i ko niunk tu rze po -

gl" dy (co nie za wsze po do ba #o si%
tym, któ rzy sy tu owa li si% wte dy w kr% -
gu „je dy nie s#usz nej ide olo gii”). !wi -

der, ja ko or ga ni sta i kom po zy tor mu zy -

ki re li gij nej zjed ny wa# so bie sym pa ti%
wie lu lu dzi, nie tyl ko &ro do wi ska mu -

zycz ne go. By# wy so ko ce nio ny tak (e ja -

ko mu zyk ko &ciel ny, a co raz licz niej sze

dzie #a chó ral ne &pie wa ne by #y za rów -

no przez chó ry za wo do we jak i licz ne

chó ry ko &ciel ne.

W
co dzien nych kon tak tach z pro fe -

so rem ude rza #a je go pro sto ta

i bez po &red nio&$. Nie lu bi# „ce le bry”,

sztucz no &ci i zbyt nie go pa to su. Po tra -

fi# zwi%) le i kon kret nie od no si$ si%
do wszyst kich spraw zwi" za nych

z funk cjo no wa niem na sze go wy dzia #u,

(y cia uczel ni, a w re la cjach ze stu den -

ta mi by# bez po &red ni i do ka( de go na -

sta wio ny (ycz li wie. Jed no cze &nie wy -

ma ga# i eg ze kwo wa# wszyst ko, co

wy ni ka #o z to ku na ucza nia, pod cho dz"c
jed nak bar dzo in dy wi du al nie do na szych

do ko na'. W za kre sie har mo nii i kon tra -

punk tu po zo sta wia# nam du (o swo bo -

dy. My &l%, (e po tra fi# od kry wa$ w cz#o -

wie ku je go na tu ral ne zdol no &ci

i po przez w#a &ci we kie ro wa nia a tak (e
(ycz li wo&$ i za ch% t%, wspo ma ga$ ich

roz wój. Nie ga si# du cha. Z za in te re so -

wa niem s#u cha#, dys ku to wa#, cza sa mi

dys kret nie po le mi zo wa#. To szyb ko

two rzy #o ni$ po ro zu mie nia, wspie ra n"
wza jem n" (ycz li wo &ci" i bu do wa niem

wspól nej p#asz czy zny na li nii: mistrz -

–ucze'. Od czu wa li &my tak (e, (e #" czy

nas wspól ny sys tem war to &ci, co prze -

k#a da #o si% na swo bod ny dia log z pro -

fe so rem, obej mu j" cy tak (e spra wy na -

szych po gl" dów, w tym na szej wia ry

i uczest nic twa w (y ciu Ko &cio #a.

Pro fe so ro wi !wi dro wi za wdzi% czam

roz wój mo ich umie j%t no &ci im pro wi za -

tor skich. S#y sz"c mnie im pro wi zu j" ce -

go na for te pia nie (by #o to chy ba

przed ja ki mi& za j% cia mi), pro fe sor,

po uprzed nim wy s#u cha niu mnie w swo -

im ga bi ne cie, za ch% ci# mnie do uczest -

nic twa w Kon kur sie Im pro wi za cji For -

te pia no wej w Gda' sku. Na kon kur sie

tym (w 1972 r.) zdo by #em I na gro d%,
po czym za cz" #em in ten syw n" pra c%
nad im pro wi za cj", któ ra sta #a si% mo j"
pa sj" i za owo co wa #a ko lej ny mi na -

gro da mi na kon kur sach w No wej Ru -

dzie i We ima rze. Na ro ku dy plo mo wym

zo sta #em asy sten tem pro fe so ra (na wy -

dzia le kom po zy cji i teo rii) i od t"d
uczy #em im pro wi za cji, kszta# ce nia s#u -

chu i pro wa dzi #em $wi cze nia z har mo -

nii. W ten spo sób ze stu den ta sta #em si%

Wspo mnie nie

ucznia
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pra cow ni kiem uczel ni, otrzy mu j!c
po ro ku za trud nie nie eta to we (w mi" -
dzy cza sie na pi sa #em pra c" ma gi ster sk!
o Mes sia enie, pod opie k! pro fe so ra).

Z cza sem za cz! #em uczy$ gry or ga no -

wej, po zo sta j!c jed nak ca #y czas w ka -

te drze Pro fe so ra %wi dra. 

Epi zod mes sia enow ski by# nie zwy kle

wa& ny. Pro fe sor %wi der prze t#u ma czy#
wów czas trak tat „Tech ni que de mon

lan gu age mu si cal” Mes sia ena i opu bli -

ko wa# go w „Res fac ta”, nie zwy kle wa& -
nym i 'wiet nie re da go wa nym pe rio dy -

ku po 'wi" co nym mu zy ce wspó# cze snej.

Fakt ten zbieg# si" z ob cho da mi 65.

rocz ni cy uro dzin Mes sia ena, któ re

chcie li 'my uczci$ na uczel ni spe cjal nym

kon cer tem. Ju& od cza sów stu denc -

kich by li 'my za fa scy no wa ni mu zy k!
Mes sia ena, uto& sa mia j!c si" tak &e z jej

ide owym prze s#a niem. Po mys# kon -

cer tu pro fe sor w pe# ni po par#, obie cu -

j!c wy g#o sze nie przed nim wy k#a du

na te mat mu zy ki Mes sia ena. Na kon cer -

cie wy st! pi# Eu ge niusz Kna pik, Hen ry -

ka Ja nu szew ska, brat pro fe so ra %wi -

dra – W#a dy s#aw i ja. By #o to wiel kie

wy da rze nie, jed nak nie spodo ba #o si"
ono ów cze sne mu se kre ta rzo wi par tii

i pa ru in nym oso bom, ze wzgl" du

na wy ra( nie re li gij ny cha rak ter. Chy ba

wte dy ca #a gru pa en tu zja stów fran cu -

skie go kom po zy to ra, a wraz z ni mi pro -

fe sor %wi der, uzna na zo sta #a za do'$
eks cen trycz n! i „nie pew n! ide olo gicz -

nie”. W dal szych la tach przy nio s#o to

kon se kwen cje, dzi' trud ne do po j" cia,

ale ich opi sa nie wy ma ga #o by wie lu

stron i cza su (cho$ by hi sto ria wy ko na -

nia przez Eu ge niu sza Kna pi ka „Dwu -

dzie stu Spoj rze) na Dzie ci!t ko Je zus”

w au li Aka de mii). 

Ja ko m#o dzi pra cow ni cy uczel ni, ale

tak &e ja ko twór cy i czyn ni na wie lu po -

lach mu zy cy, ce ni li 'my pro fe so ra %wi -

dra za je go za wsze kon struk tyw ne

i pe# ne m! dro 'ci de cy zje. Mia# on du -

&y au to ry tet u pra wie wszyst kich pra -

cow ni ków, ja ko dzie kan i pro rek tor.

Przez po nad 40 lat nie prze rwa nie by#
cz#on kiem Se na tu uczel ni, co wska zu -

je jak du &ym za ufa niem cie szy# si"
w 'ro do wi sku aka de mic kim. Pa mi" tam

je go licz ne wy st! pie nia na ze bra niach

Se na tu czy Ra dy Wy dzia #u. Kie dy wie -

lu z na szych ko le gów wo la #o nie wy po -

wia da$ si" np. w spra wach awan sów,

czy oce ny dzia #al no 'ci nie któ rych pra -

cow ni ków, pro fe sor %wi der po tra fi#
szcze rze, bez ogró dek, jed nak i bez z#o -

'li wo 'ci, otwar cie skry ty ko wa$ czy je'
dzia #a nia, co po ma ga #o wie lu z nas pod -

j!$ traf n! de cy zj". Z ty mi oce na mi li -

czy #y si" tak &e w#a dze uczel ni. Po tra -

fi# tak &e bro ni$ pra cow ni ków

przed zda rza j! cy mi si" ab sur dal ny mi

za rzu ta mi czy oskar &e nia mi (mu si my

pa mi" ta$, &e w tam tych cza sach uczel -

nia pod le ga #a sil nej pre sji ide olo gicz nej

ze stro ny or ga nów par tyj nych i or ga nów

w#a dzy). W cza sie naj gor szej na gon ki

na mo j! oso b", pro fe sor tak &e (wraz

z prof. Gó rec kim, Ha we lem i wie lu in -

ny mi) sta n!# w mo jej obro nie. 

P
rzy s#o wio wa wr"cz by #a skrom no'$
pro fe so ra. Pa mi" tam zda rze nie,

zwi! za ne z na pi sa nym przez %wi dra

pierw szym utwo rem or ga no wym.

Przy szed# do mo jej sa li z par ty tu r!
„Pièce ri di cu le” (by #o to w 1992 ro ku)

i wr" cza j!c mi j! po wie dzia# z ma #ym

za &e no wa niem: „wiesz, na pi sa #em

ta ki ka wa #ek na or ga ny, mo &e to dasz

ja kie mu' stu den to wi, mo &e to kto'
za gra…”. Su ge stia by #a tak sil na, &e
nu ty scho wa #em do tecz ki i za miast za -

bra$ si" za jej $wi cze nie, od#o &y #em

na pó# k". Po ro ku zle ci #em pra wy ko -

na nie mo jej ab sol went ce, Bry gi dzie

To ma li, któ ra zna ko mi cie wy ko na #a to

ar cy cie ka we dzie #o – na szcz" 'cie

na pre sti &o wym kon cer cie „%l! skiej

Try bu ny Kom po zy to rów”. Zre wan -

&o wa #em si" jed nak po tem licz ny mi

wy ko na nia mi te go utwo ru w kra ju

i za gra ni c! a tak &e na gra niem kom ple -

tu dzie# or ga no wych Jó ze fa %wi dra

na p#y cie. W mi" dzy cza sie kom po zy -

tor na pi sa# jesz cze dwa cie ka we dzie -

#a or ga no we, któ re ju& jed nak pra wy -

ko na #em oso bi 'cie na fe sti wa lach

w Ka to wi cach i w Kra ko wie.

Z
a wsze z wiel kim za in te re so wa niem

ob ser wo wa #em twór czo'$ Jó ze fa

%wi dra. Ka& dy kon cert z je go mu zy k!
a tak &e ka& da wzmian ka pra so wa, ja k!
mój oj ciec od na laz# w ga ze cie i wy ci -

na# j! do mo ich zbio rów, ubo ga ca #y wie -

dz" o mo im przy sz#ym pro fe so rze.

Prze &y ciem by #o uczest nic two w pra wy -

ko na niach oper %wi dra a tak &e w wy -

ko na niu utwo rów ora to ryj nych po -

'wi" co nych po wsta niom 'l! skim. W!t ki

'l! skie, obok w!t ków re li gij nych, od -

dzia #y wa #y moc no na mo j! wy obra( ni",
tym bar dziej &e by #y tak &e &y wo ko men -

to wa ne w mo jej ro dzi nie. %wi der by#
„na szym” kom po zy to rem. Dla 'l! skich

ro dzin suk ce sy ta kich ar ty stów jak

%wi der, Gó rec ki czy Stom pel by #y (ró -

d#em du my i sa tys fak cji. Po zwa la #y
na po strze ga nie tych twór ców w ka te -

go riach „swoj sko 'ci”, by #y cz" 'ci!
zbio ro wej iden ty fi ka cji, ja kiej' „wspól -

no ty du cha”. Do pe# ni #o si" to ju& w mo -

im do ro s#ym &y ciu, kie dy mo g#em doj -

rze$ do praw dzi wej przy ja( ni

z pro fe so rem i od cza su do cza su spo -

ty ka$ si" z nim, na wet wte dy, kie dy od -

szed# ju& z uczel ni. Ce ni #em so bie t"
przy ja(), wy pe# nia j!c j! spo ra dycz n!
ko re spon den cj! (tak &e ma ilo w!), co raz

rzad szy mi spo tka nia mi ale na de wszyst -

ko pa mi" ci! i cz" sty mi wy ko na nia mi je -

go utwo rów, rów nie& tych na so pran

z or ga na mi i for te pia nem. Wy ra zem tej

pa mi" ci i wdzi"cz no 'ci by #o na gra nie

p#y ty CD z utwo ra mi or ga no wy mi

i pie 'nia mi na so pran i or ga ny (z so pra -

nist k! El& bie t! Grodz k! -*o pu szy) -

sk!), któ r! wr" czy li 'my pro fe so ro wi

z oka zji 75. uro dzin.

Jó zef %wi der od szed# ju& do wiecz -

no 'ci. Swo je bo ga te &y cie wy pe# ni#
s#u& b! mu zy ce, stu den tom, me lo ma -

nom, ale tak &e s#u& b! Bo gu, w któ rym

po k#a da# na dzie j" i nie ba# si" do te go

przy zna wa$. To, co prze ka za# swo im

uczniom, b" dzie przy no si$ dal sze owo -

ce, je &e li u#o &y si" w ci!g zda rze)
opar tych na w#a 'ci wej hie rar chii i nie -

prze mi ja j! cych war to 'ciach. A nam

po zo sta nie pa mi"$ i je go mu zy ka, mnie

za' przede wszyst kim uczu cie wdzi"cz -

no 'ci, &e za in we sto wa# w mo j! dro g",
sta# si" mo im men to rem i wpro wa dzi#
mnie w 'wiat, w któ rym ar ty stycz ne

sza le) stwo spla ta si" z wier no 'ci!
praw dzie, do bru i pi"k nu.

JU LIAN GEM BAL SKI
15 ma ja 2012 ro ku w cen trum kon fe ren cyj nym Wy dzia "u Ar ty stycz ne go Uni wer sy te tu #l$ skie go

w Cie szy nie w trak cie ob rad Ogól no pol skiej Kon fe ren cji Na uko wej z cy klu „War to %ci w mu zy ce”,
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Odd!u" sze go cza su sto li ca #l$ ska
ró" ny mi ini cja ty wa mi po twier dza

aspi ra cj% do by cia Mia stem Mu zy ki. To
tu dzia !a kil ka ze spo !ów or kie stro wych
z Na ro do w$ Or kie str$ Sym fo nicz n$ Pol -
skie go Ra dia i Fil har mo ni$ #l$ sk$ na cze -
le. Kon cer ty or ga ni zo wa ne przez te dwa
pod mio ty wzbo ga ca swo j$ ak tyw no &ci$
Aka de mia Mu zycz na, przy któ rej funk -
cjo nu j$ ró" ne ze spo !y mu zycz ne, a jest
jesz cze In sty tu cja Pro mo cji i Upo wszech -
nie nia Mu zy ki „Si le sia”, któ ra wspie ra -
na przez Urz$d Mia sta nie szcz% dzi si!
w re ali za cji de kla ro wa nej w na zwie pra -
cy ar ty stycz nej, jest wspa nia !y Ze spó!
#pie wa ków Mia sta Ka to wic „Ca me ra ta
Si le sia”, jest zna ko mi ty Kwar tet #l$ ski,
by wy mie ni' naj wa" niej sze ze spo !y mu -
zycz ne. O pr%" no &ci &ro do wi ska de cy du -
je jed nak nie ty le in sty tu cjo nal ny stan po -
sia da nia, co kon cer to wa dzia !al no&'. I oto
nie daw no te mu otrzy ma li &my naj bar -
dziej wy mow ny przy k!ad do brze ro zu -
mia ne go upo wszech nie nia mu zy ki.
W ci$ gu trzech ty go dni w sa li kon cer to -
wej Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy -
ma now skie go w Ka to wi cach mo gli &my
ob co wa' z mu zy k$ naj wy" sze go lo tu, pre -
zen to wa n$ przez re no mo wa nych ar ty -
stów.

„13 ma ja 1934 ro ku naj wi!k szy kom -

po zy tor pol ski tam tych cza sów przy je cha"
do Ka to wic, by by# obec nym na wy ko -

na niu swo je go ora to rium Sta bat Ma -

ter” – ta k$ in for ma cj$ roz po czy na swój
ko men tarz prof. Jo an na Do ma( ska, pre -
zes To wa rzy stwa Mu zycz ne go im. Ka -
ro la Szy ma now skie go w dru ko wa nym
pro gra mie kon cer tów, któ re mia !y za ak -
cen to wa' 80-le cie tam te go wy da rze -
nia. Umiesz czo na na afi szach i na ob wo -
lu cie pro gra mu na zwa „Czte ro g!os”
do sko na le wy ra "a in ten cj% po my s!o -
daw ców. W cy klu czte rech kon cer tów
trzy ka me ral ne obej mo wa !y mu zy k%
czte rech kom po zy to rów: Ka ro la Szy ma -
now skie go i je go suk ce so rów na #l$ sku:
Bo le s!a wa Sza bel skie go, Hen ry ka Mi -
ko !a ja Gó rec kie go i Eu ge niu sza Kna pi -
ka. Po le co ny przez Mi strza w 1929 ro -
ku dy rek cji Kon ser wa to rium #l$ skie go
w Ka to wi cach stu dent Szy ma now skie -
go B. Sza bel ski po II woj nie &wia to wej
zo sta! wspó! twór c$ &l$ skiej szko !y kom -
po zy tor skiej. Je go wy cho wa nek H.M.

Gó rec ki zy ska! &wia to w$ s!a w%,
a uczniem Gó rec kie go jest wy bit ny
kom po zy tor wspó! cze sny Eu ge niusz
Kna pik – wszy scy trzej zwi$ za ni z ka -
to wic k$ Aka de mi$ Mu zycz n$, któ ra
od 1979 ro ku no si imi% Mi strza; dwaj
ostat ni pia sto wa li w niej urz$d rek to ra.
W pi%k nej Sa li Kon cer to wej uczel ni trzy
kon cer ty ka me ral ne po prze dzi !y kon cert
Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol -
skie go Ra dia i Chó ru Fil har mo nii #l$ -
skiej.

Przy po mn%: Do pierw szej pre zen ta -
cji Sta bat Ma ter Szy ma now skie go
w Ka to wi cach w 1930 ro ku do sz!o
z ini cja ty wy ar ty stów nie miec kich
pod dy rek cj$ Frit za Lu bri cha. 15 ma -
ja 1934 ro ku w Te atrze Pol skim w Ka -
to wi cach dzie !o to za brzmia !o w wy ko -
na niu ar ty stów pol skich z Chó rem
„Ogni wo” pod dy rek cj$ Ste fa na Ma ria -
na Sto i( skie go, dy rek to ra In sty tu tu
Mu zycz ne go, a kom po zy tor tym ra zem
przy j$! za pro sze nie i by! obec ny na kon -
cer cie. Za rów no Ora to rium, jak i je go
twór ca zo sta li przez s!u cha czy przy j% -
ci en tu zja stycz nie, a kom po zy tor dwa la -
ta pó) niej, w lu tym w li &cie do Ma rii
Mach nic kiej za pew nia! o ch% ci ob j% cia
pro fe su ry w ka to wic kim Kon ser wa to -
rium. Re ali za cji za mia ru sta n% !a na prze -
szko dzie przed wcze sna &mier' kom po -
zy to ra. 

Kon cert 17 ma ja 2014, naj wa" niej sze
wy da rze nie mu zycz ne w ra mach ka to -
wic kiej „No cy Mu ze ów”, po my &la ny by!
ja ko re pli ka tam te go hi sto rycz ne go wy -
da rze nia, w je go pro gra mie zna la z!y si%
wi%c obok dzie !a Szy ma now skie go Wiel -

ka Mo dli twa op. 14 Ste fa na Sto i( skie go
oraz Re qu iem op. 5 (I cz%&') Hec to ra Ber -
lio za. Uwa ga wszyst kich skon cen tro wa -
na by !a z oczy wi stych wzgl% dów na dzie -
le Ka ro la Szy ma now skie go. Pre zen ta cja
wy pa d!a do sko na le. Za rów no so li -
&ci – Iwo na Hos sa, Ewa Mar ci niec
i Adam Kru szew ski, jak i Or kie stra oraz
Chór pod dy rek cj$ Je rze go Mak sy miu -
ka i Ma cie ja Twor ka (dwie pierw sze po -
zy cje), sta n% li na wy so ko &ci za da nia. Po -
pro wa dzo ne przez Mak sy miu ka Sta bat

Ma ter wzbu dzi !o szcze ry za chwyt, co
zna la z!o swo je od bi cie w burz li wym
aplau zie. Usu n% !o ono w cie( dwie
wcze &niej sze po zy cje za pre zen to wa ne

wszak z nie mniej szym za an ga "o wa -
niem. Nie wszy scy ch%t ni wy s!u cha nia
kon cer tu zmie &ci li si% w Sa li Kon cer to -
wej Aka de mii Mu zycz nej. Nie co mniej
pu blicz no &ci mia !y „ja skó! ki” kon cer tu
sym fo nicz ne go – wspo mnia ne kon cer ty
ka me ral ne, lecz i one przy ci$ gn% !y wie -
lu me lo ma nów, a wy ra zów za do wo le nia
z mo" li wo &ci wy s!u cha nia wspó! cze -
snych dzie! spad ko bier ców Szy ma now -
skie go by !o co nie mia ra! Trze ba pod kre -
&li', "e or ga ni za to rzy „Czte ro g!o su”
za dba li te" o to, by i ta mu zy ka za brzmia -
!a w jak naj lep szym wy ko na niu i tak
w pierw szym kon cer cie (29 IV) bry lo wa -
!a Ur szu la Kry ger, ma j$c za part ne ra nie -
za wod ne go Grze go rza Bie ga sa (for te -
pian) w Pi! ciu pie $niach op. 13 do s"ów

po etów nie miec kich i Pie $niach mi "o -

snych Ha fi za op. 24 Ka ro la Szy ma now -
skie go, Aka de mic ka Or kie stra Ka me ral -
na pod dy rek cj$ Mi cha !a Klau zy
zaj mu j$ co wy ko na !a Pre lu dia Bo le s!a -
wa Sza bel skie go, Trzy utwo ry w daw nym

sty lu Hen ry ka M. Gó rec kie go oraz – ra -
zem z Ur szu l$ Kry ger – Przy st! pu j!
do Cie bie Eu ge niu sza Kna pi ka. Dru gi
kon cert (7 V) w ca !o &ci wy ko na! Kwar -
tet #l$ ski. Po zna ko mi tym II Kwar te cie

smycz ko wym op. 56 K. Szy ma now skie -
go, s!u cha li &my Kwar te tu smycz ko we go

(1980) E. Kna pi ka, rzad ko wy ko ny wa -
nych Pie $ni kur piow skich op. 75 w trans -
kryp cji na kwar tet smycz ko wy H. M. Gó -
rec kie go i pra wie nie zna ne go II Kwar te tu

smycz ko we go B. Sza bel skie go. Trze ci
kon cert (14 V) za in au gu ro wa !y w wy ko -
na niu Jo an ny Do ma( skiej i An drze ja 
Ta tar skie go Har na sie Szy ma now skie go
w wer sji na dwa for te pia ny Gra "y ny Ba -
ce wicz z uzu pe! nie nia mi A. Ta tar skie go.
War to pod kre &li', "e dzie !o to w no wym
uk!a dzie dzi% ki na gra niu na CD zdo by -
!o ju" spo r$ licz b% zwo len ni ków.
E. Kna pik re pre zen to wa ny by! przez Trio

na skrzyp ce, klar net i for te pian (2003),

któ re w sk!a dzie Piotr Tar cho lik, Alek -
san der Te sar czyk i Mo ni ka Wi li( ska -Tar -
cho lik da !o po pis ka me ral ne go mu zy ko -
wa nia, u&wia da mia j$c przy tym raz
jesz cze spo !ecz no &ci ka to wic kiej, "e ma
w swym gro nie zna ko mi te go suk ce so -
ra – „wnu ka” Ka ro la Szy ma now skie go,
a Afo ry zmy 9 B. Sza bel skie go i Kon cert

na 5 in stru men tów i kwar tet smycz ko wy

H. M. Gó rec kie go za brzmia!y w do sko -
na !ym wy ko na niu Kwar te tu #l$ skie go
i Or kie stry Mu zy ki No wej pod dy rek cj$
Alek san dra La so nia.

By !a to se ria wspa nia !ych kon cer tów
i utwier dzi !a nas w prze ko na niu, "e
Ka to wi ce mo g$ by' rów nie" cen trum
kul tu naj wi%k sze go po Cho pi nie pol skie -
go kom po zy to ra, a tu ry &ci z ca !e go
&wia ta, l$ du j$c na Lot ni sku im. Ka ro la
Szy ma now skie go w Ka to wi cach -Py -
rzo wi cach (z pro jek tem nada nia Lot ni -
sku imie nia Mi strza wy st$ pi !a, prze ma -
wia j$c przed roz po cz% ciem kon cer tu,
prof. Jo an na Do ma( ska), mie li by przed -
smak cze ka j$ cych ich w sto li cy #l$ ska
prze "y' ar ty stycz nych. 

!

„Czterog!os”
potwierdza
aspiracje Katowic

KA ROL RA FA* BU LA
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Te go rocz na Noc Mu ze ów dla wie lu
im prez ple ne ro wych sta !a pod zna kiem
za py ta nia, wszak me te oro lo dzy stra szy -
li ulew ny mi desz cza mi a pi"t ko we po -
po !u dnie i wie czór nie wró #y !y po my! -
ki w pro gno zach. Pla no wa na tra sa
mu ze al nych w$ dró wek sta le wi$c ule -
ga !a zmia nie. 

Cze ladz ki Sa turn – przy sta nek I

M
!o de, ist nie j" ce bo wiem za le d wie

od mar ca 2009 r. cze ladz kie mu zeum

„Sa turn” to jed na z „pe re !ek” za g!# biow -

skich za byt ków. Na zw# pla ców ka odzie -

dzi czy !a wpraw dzie po nie ist nie j" cej ju$
ko pal ni, ale pa mi#% o $y wi ciel ce kil ku po -

ko le& cze la dzian (i nie tyl ko) nie po zwa -

la za po mnie% o gór ni czych tra dy cjach

naj star sze go gro du Za g!# bia D" brow skie -

go. Pi#k na rze' ba Ch!op ca z !a b" dziem
The odo ra E. Ka li de go przed wej (ciem

do by !ej wil li dy rek to ra ko pal ni za po wia -

da uro kli w" at mos fe r#. Tra fia my na wy k!ad

z pre zen ta cj" mul ti me dial n" dr Ewe li ny

Szy mo niak „Bar wy Hisz pa nii”, po nie -

wa$ wol nych miejsc nie ma, ci chut ko, nie

tra c"c ani s!o wa z opo wie (ci o za wi !o (ciach

hi sto rii i kul tu ry Hisz pa nii, ogl" da my ko -

lek cj# akwa rel Sa lva do ra Da le go, ilu stra -

cji do ju bi le uszo we go wy da nia „Bo skiej

Ko me dii” Dan te go Ali ghie ri. To raj nie tyl -

ko dla oka ale i du szy. Nie zwy k!a po dro$
po Ra ju, Czy(% cu i Pie kle wi dzia na ocza -

mi sur re ali sty. Nie ste ty, nie mo $e my zo sta%
na kon cer cie mu zy ki hisz pa& skiej „Can te,

to que, ba ile!” w wy ko na niu ze spo !u Aire

An da luz, z hisz pa& ski mi prze k" ska mi

w r# kach, opusz cza my go (cin ne go „Sa tur -

na” i uda je my si# do…

Pa!acu Mieroszewskich w B$dzinie 
– przystanek II

Na
par te rze prze ci ska my si# w(ród

t!u mu zwie dza j" cych wy sta w#
„Re co gni tion. Roz po zna nie” (wy sta wa

po wsta !a w ra mach pro jek tu „Exer ci -

se”) – pra ce pe da go gów, dok to ran tów

i stu den tów Aka de mii Sztuk Pi#k nych

w Kra ko wie oraz Ke an Uni wer si ty

(USA). Fe eria barw, ró$ no rod no(% form

przy pra wia j" o ma !y za wrót g!o wy. Trud -

no przej(% obo j#t nie obok pro po zy cji Iza -

be li Apa na& skiej, Jo an ny Ze ma nek, Zbi -

gnie wa Baj ka… Chwi l" uko je nia jest

wi#c spa cer po sty lo wych XVIII - i XIX -

-wiecz nych wn# trzach pa !a co wych i mo$ -
li wo(% po du ma nia w to wa rzy stwie dzie!
Ja na )wi der skie go i Sa mu ela Cy gle ra. 

wa! opty mi zmem, wszak ko mu ni kat g!o -

si!, $e osta nia gru pa wej dzie o 23.00. Szyb -

ka, ale sta now cza de cy zja – cze ka my! War -

to by !o, czas ocze ki wa nia nie d!u $y! si#,
ka wa !y i opo wie (ci o mro $" cych krew

w $y !ach pod ziem nych „nie spo dzian -

kach” po zwo li !y do trwa% do upra gnio ne -

go ka sku i ru szy li (my w nie zna ne. Nie do -

ko& czo ny schron prze ciw lot ni czy

z cza sów II woj ny (wia to wej ro bi wra $e -

nie. Niem cy pod ko niec woj ny, w oba wie

przed na lo ta mi bom bo wy mi sa mo lo tów

ame ry ka& skich, bry tyj skich i ra dziec kich

roz po cz# li dr" $e nie schro nów w re jo nie

Gó ry Zam ko wej, któ re po cz"t ko wo mia -

!y sta no wi% ochro n# dla sta cjo nu j" cych tu

od dzia !ów woj sko wych i ad mi ni stra cji,

a pó' niej tak $e dla nie miec kiej lud no (ci

cy wil nej. Be to no we obu do wy mia !y
za pew ni% bez pie cze& stwo na wet przed

ata kiem ato mo wym. Pra ce prze rwa no

w 1945 r. W pod zie miach zna la z!o si# na -

wet hi ber na ku lum dla ko czu j" cych tu

nie to pe rzy, nie ste ty cho% ofiar nie wy t# $a -

li (my wzrok, $ad ne go nie wi dzie li (my. Ni -

ska tem pe ra tu ra (12 stop ni C), tem po

mar szu (na dwo rze cze ka set ka ma rzy cie -

li) do sta tecz nie za ch# ci !o mnie do ko lej -

nych, bar dziej szcze gó !o wych pe ne tra cji

udo st#p nio nych pod zie mi. 

Mu zeum w So snow cu 
– przy sta nek IV

To
jak po wrót do do mu, jesz cze do -

brze nie we szli (my, a ju$ go (cin -

ni go spo da rze ura czy li nas le gio no w" gro -

chów k". Le gio no w" – wszak te go rocz na

Noc up!y n# !a tu pod ha s!em „Le gio ny

Pol skie w Za g!# biu D" brow skim”. Tro -

ch# $al, $e omi n# !o nas wspól ne (pie wa -

nie pie (ni le gio no wych, by !o po no% nie -

zwy kle wzru sza j" ce. Gdy by (my jed nak

roz po cz# li w# drów k# od so sno wiec kie -

go Pa !a cu Schöna, za pew ne utkn# li by (my

tu do pó! no cy, co uczy ni !o wie lu go (ci.

W za wi !o (ci hi sto rii pierw szej woj ny

(wia to wej na te re nach Za g!# bia D" brow -

skie go wpro wa dzi! nas prof. Da riusz

Na wrot, hi sto ryk z Uni wer sy te tu )l" skie -

go, au tor ksi"$ ki pt.: „Z dzie jów czy nu le -

gio no we go. Za g!# bie D" brow skie

w pierw szym ro ku Wiel kiej Woj ny 1914–

1915”. Za s!u cha ni w nie zna ne fak ty,

z ob ra za mi za cho wa ny mi z wy sta wy

do brn# li (my do ko& ca na szej ko lej nej No -

cy Mu ze ów, wkrót ce pó! noc, na st#p ne

atrak cje do pie ro za rok.

MA RIA SZTU KA

Wzgórze Zamkowe – po drodze

Z
a mek B# dzi& ski prze $y! te go wie czo -

ru praw dzi we ob l# $e nie. T!u my przy -

ci" gn# !y atrak cje przy go to wa ne przez

Brac two Ry cer skie Zam ku B# dzin (wspó! -
or ga ni za to ra im pre zy). Jed ni sku pi li si# wo -

kó! ry ce rza, któ re go wci ska no w kil ku dzie -

si# cio ki lo gra mo w" zbro j#, dru dzy to czy li

bo je strze la j"c z !u ku, czy rzu ca j"c w!ócz -

ni", co wbrew po zo rom oka za !o si# nie la -

da sztu k". Wie lu usta wi !o si# w ko lej ce

do na uki w!a da nia mie czem. Naj m!od si

(i nie tyl ko) po dzi wia li pre zen ta cje uzbro -

je nia w wy ko na niu grup re kon struk cyj -

nych – Nor dli ge Sver da Hird, GRH Pro Ma -

io rum Glo ria, GRH Re du ta oraz Brac twa

Ry cer skie go Zam ku B# dzin. Na szym ce -

lem by !y jed nak Pod zie mia B# dzi& skie.

Re we la cyj nie zre wi ta li zo wa ne Wzgó rze

Zam ko we – po kr#t ne (cie$ ki dy dak tycz ne,

atrak cyj ne przy dro$ ne pó! zie mian ki,

15 „ma gicz nych miejsc”... i trud no si# dzi -

wi%, $e po b!" dzi li (my! Noc ne mar ki by !y
jed nak $ycz li we i do tar li (my do naj now szej

atrak cji B# dzi na. 

Pod zie mia B$ dzi% skie 
– przy sta nek III

Ra do(% trwa !a krót ko, wi dok co naj mniej

kil ku dzie si# cio oso bo wej ko lej ki nie na pa -

Noc

niespodzianek

i… smako!yków

Ko lek cja akwa re li Sa lva do ra Da le go w mu -
zeum „Sa turn” w Cze la dzi

Wn"trza Pa!acu Mieroszewskich w B"dzinie Weso!a kolejka do Podziemi B"dzi#skich
„Legiony Polskie w Zag!"biu D$browskim”

w sosnowieckim muzeum. 
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ty tu! roz pra wy Ary sto te le sa zo -
sta! za po "y czo ny przez ku ra to -
rów Mar t# Li sok i Ja na Trzup ka

ja ko na zwa wy sta wy w ka to wic kiej Ga -
le rii Sztu ki Wspó! cze snej BWA. „O po -
wsta wa niu i gi ni# ciu” w tym wy da niu jest
nar ra cj$ da le k$ od tej za pi sa nej przez sta -
ro "yt ne go fi lo zo fa. Wy my ka si# lo gi ce,
pró bie upo rz$d ko wa nia, jest, jak za uwa -
"a Mar ta Li sok, pe! n" mam ro ta nia i za -

j"k ni#$ opo wie %ci" o ogra ni cze niach j# -
zy ka. Mi mo to, jest to opo wie%&
urze ka j$ ca, któ ra we w!a %ci wy dla cha -
otycz nej ró" no rod no %ci wspó! cze sne go
%wia ta spo sób, do pe! nia za pi sa ne przed na -
sz$ er$ roz my %la nia. 

Pra ce ar ty stów z Pol ski i Czech wy ko -
na ne zo sta !y w ró" nych me diach, ka" da
z nich wy ma ga „roz szy fro wa nia” we -
wn#trz ne go ko du, po %wi# ce nia cza su
na pró b# zro zu mie nia za sad jej j# zy ka.
S!ow na in ter pre ta cja w wie lu przy pad kach
za wo dzi. Od bior ca od czy tu je je in dy wi -
du al nie – skraw ki ob ra zów, uryw ki zda',
my %li, za pi sa nych emo cji. Ilo%& od nie sie'
wy da je si# by& nie zli czo na, przez co
w in dy wi du al nym kon tak cie zmie nia j$
swo je zna cze nia.

Punk tem wyj %cia dla twór ców wy sta wy
sta! si# obiekt za ty tu !o wa ny So li lo qu ia

wy ko na ny przez An drze ja Szew czy -
ka w 1985 r. Ma on for m# du "ej, ma syw -
nej ksi# gi, któ rej kar ty w ca !o %ci zo sta !y
po kry te sze re ga mi zna ków o przy po mi na -
j$ cych mi kro or ga ni zmy kszta! tach. Ka" -
dy z nich po sia da czar ny %ro dek i cien k$
ob wód k# – kon tur. Na to wa rzy sz$ cym pra -
cy fil mie mo "e my zo ba czy& "mud ny pro -
ces „za pi su” wy ko ny wa ne go r# k$ ar ty sty.
Ciem ny po kój, o%wie tlo ny punk to wym
%wia t!em lamp ki, blat sto !u i d!o nie mo -
no ton nie kre %l$ ce tu szem zna ki. Wy po -
wied( bez li ter, s!ów, zda', a jed nak dla
pi sz$ ce go nie zwy kle wa" na, cza so ch!on -
na, wy ko ny wa na z wiel k$ pie czo !o wi to -
%ci$. So li lo qu ia ozna cza roz mo w# z so b$
sa mym, cz# sto sto so wa na w dra ma cie, ma
na ce lu okre %le nie w!a snej po sta wy. Jak
kie dy% na pi sa! o cy klu ksi$g – obiek tów
ar ty sty Ja ro mir Je dli' ski Ma lo wa nie czy

od le wa nie „ksi"g” za pe! nio nych czy tel ny -

mi i nie czy tel ny mi zna ka mi (…) wy ni ka

z wia ry w mo& li wo%$ ist nie nia pi sma uni -

wer sal ne go, pi sma po wszech ne go dla

epok i kul tur oraz dla jed no stek – pi sma

do ty ku r# ki ar ty sty i od ci sku je go eg zy sten -

cji za cho wa ne go w dzie le sztu ki. I rze czy -
wi %cie te li te ry – mi kro or ga ni zmy, po zwa -
la j$ uka za& p# tl# cza su, wy ra "a j$ praw d#
o po wsta wa niu, ist nie niu, prze mi ja niu, ale
przede wszyst kim o trwa niu. An drzej
Szew czyk pi sa! w swo ich dzien ni kach: Je -

stem ow!ad ni# ty IDE' WIEL KIE GO

PI SMA. To nie jest idea, w!a %ci wie jest to

&y cie ja ko pi smo. Cu dem ja kim% zro zu mie$
to pi smo, &y cie ja ko hie ro glif. Pi smo jest

te raz p!a czem i smut kiem – to mój dzi siej -

szy etap. Ma lar stwo ja ko so bo wtór: ob raz

so bo wtór.

Po dob ne go w wy ra zie za pi su za po mo -
c$ in sta la cji, d(wi# ku i vi deo do ko nu je
na obec nej wy sta wie Iza Ta ra se wicz. Od -
wo !u je si# do pier wot nych, in stynk tow nie
od bie ra nych cz# %ci sk!a do wych j# zy ka ta -
kich jak rytm i po wtó rze nie. )wia t!o
z pro jek to ra za trzy mu je si# na ekra nie po -

kry tym spra so wa nym w!ók nem ko no pii,
pro jek cji to wa rzy sz$ d(wi# ki za re je stro -
wa ne przez ar tyst k# pod czas jej po by tu
w Bra zy lii. Jej oso ba nie jest tu jed nak ju"
tak wa" na i wszech obec na jak w pra cy An -
drze ja Szew czy ka, ar tyst ka jest g!ów nie
ob ser wa to rem, oso b$ re je stru j$ c$ w su -
biek tyw ny spo sób ota cza j$ cy %wiat, a nie
kon stru uj$ c$ ca! kiem no wy za pis.

Pra ska Gru pa Ra fa ni (Zu za na Blo -
chová, Ji*i Fran ta, Da vid Ko*in ek, Ma rek
Me du na, Lud+k Ra tho usk,) pre zen tu je
na wy sta wie dwie pra ce. Vi deo „Dia be!
sta re go” uka zu je pej za" z p!y n$ c$ w je go
cen trum rze k$. W tle, w nur cie rze ki, nie -
ru cho mo stoi pi#& ubra nych na czar no po -
sta ci. To cz!on ko wie gru py. Ich ma !e, sta -
tycz ne syl wet ki kon tra stu j$ z b# d$ cym
w ci$ g!ym ru chu "y wio !em wo dy. Pro jek -
cja rzu ca na jest na zbu do wa n$ z de sek, po -
kry t$ p!ót nem, wol no  sto j$ c$ %cia n$. Dru -
ga pra ca za pro jek to wa na na wy sta w#
przez Ra fa ni to mo nu men tal ny znak czar -
nej gwiaz dy, na no szo ny przez ar ty stów
za po mo c$ sza blo nu i far by na d!u g$ %cia -
n# Ga le rii. Co dzien nie „prze su wa ny” jest
on o 50 cm i ma lo wa ny na no wo, a po -
przed ni za ma lo wy wa ny cien k$ war stw$
bia !ej far by. Dzi# ki te mu na %cia nie two -
rzy si# „gra dient”– to nal ne przej %cie
od bie li po przez ko lej ne od cie nie sza ro -
%ci a" do „naj now szej” czar nej gwiaz dy,
b# d$ cy za pi sem jej „w# drów ki”.

Bar tek Bu czek na to miast pod j$! te mat
po wsta wa nia i gi ni# cia w nie co in ny spo -
sób. Po ka za! pra c# „Eks trakt” – obiekt
z!o "o ny z du "e go, szkla ne go s!o ja, w któ -
rym w roz two rze dro" d"y, wo dy i cu kru
umiesz czo ne zo sta !y zbu twia !e ka wa! ki
ksi$" ki „Z!y” Le opol da Tyr man da. Na pi -
sa na w la tach 50. XX wie ku opo wie%&
o swo istym an ty bo ha te rze, kul to wy „bia -
!y kruk”, wspo mi na ny w za pi skach rów -
nie" przez An drze ja Szew czy ka, fer men -
tu je w s!o ju pod czas trwa nia wy sta wy.
W pro ce sie fer men ta cji po wsta je dwu tle -
nek w# gla, któ ry usu wa ny jest po przez
wy sta j$ c$ z wiecz ka pla sti ko w$ rur k#. Ko -
lej ny pro ces, ko lej na prze mia na, de kon -
struk cja.

Do ro ta Bucz kow ska na otwar cie wy sta -
wy zbu do wa !a pro sto k$t ny, wer ty kal ny
obiekt – to tem z wiel kich ko stek ma s!a.
Okres trwa nia wy sta wy jest za pi sem pro -
ce su nisz cze nia i roz pa du kon struk cji
po zor nie trwa !ej, sta tycz nej, od no sz$ cej si#
do ka mien nych, wie lo wie ko wych obiek -
tów – po mni ków ludz kiej eg zy sten cji. 

In ter me dial na pra ca ko lek ty wu Lit tle
War saw (An dras Ga lik i Ba lint Ha vas) za -
ty tu !o wa na „Lit tle War saw is de ad” an ga -
"u je od bior c# do wspól ne go za pi su. Ty tu -

!o wy na pis u!o "o ny z "a ró wek mo "e by&,
%wia t!o po %wie tle, za pa la ny i ga szo ny
przez od wie dza j$ cych wy sta w# za po mo -
c$ spe cjal ne go sto !u z w!$cz ni ka mi. Ar -
ty %ci od no sz$ si# (za rów no tu taj jak
i w swo ich po przed nich re ali za cjach)
do pro ce su re je stro wa nia hi sto rii przez jed -
nost k#, su biek ty wi zmu pro ce su jej za pa -
mi# ty wa nia, od czy ty wa nia, ko ry go wa -
nia i za w!asz cza nia. 

Ani mo wa ny film Pio tra Bo sac kie go
„Rze czy oczy wi ste” uka zu je po my s!o we
ka dry zbu do wa ne z ani mo wa nych przed -
mio tów, uk!a da nych w przy po mi na j$ ce
ele men ty ma szyn kom po zy cje. Ba wi si#
po !$ cze niem tek stu i ob ra zu. Opo wia da -
ne je go g!o sem i ilu stro wa ne hi sto rie nie
s$ istot ne, nie t!u ma cz$ "ad nych sen -
sow nych zja wisk, ist nie j$ dla sa me go
ist nie nia, dzie j$ si# dla „dzia nia”. Wy po -
wia da ne teo rie s$ wa" ne dla sa me go po -
to ku s!ów, dla za ba wy, atrak cyj no %ci ich
ilu stra cyj nej for my. Nie da si# ich wy ko -
rzy sta& w in nym ce lu. Jak mo "e my
prze czy ta& w tek %cie do wy sta wy:
„Pre zen to wa ny film Rze czy oczy wi ste

sty li zo wa ny jest na ilu stra cj# trak ta tu fi -

lo zo ficz ne go o nie zna nej pro we nien cji

i chy bo tli wej lo gi ce.”

W tym „zbio rze” opo wie %ci zna la z!o
si# i miej sce dla ano ni mo we go ob ra zu po -
cho dz$ ce go z 1841 r. Praw do po dob nie je -
go prze zna cze niem mia !a by& funk cja
strze lec kiej tar czy. Jed nak prze trwa!, ni -
gdy w ta kim ce lu nie u"y ty. Od na le zio -
no go w kró li kar ni, gdzie pe! ni! ro l#
%cian ki. Uka za na zo sta !a na nim sce -
na upa mi#t nia j$ ca w 1841r wi zy t# na st#p -
cy tro nu w Bro umov w Su de tach. Nie któ -
re je go par tie zo sta !y znisz czo ne, ale
na tych, któ re oca la !y, wi docz ne s$
przed sta wie nia osób bio r$ cych udzia!
w pa ra dzie grodz kiej stra "y. Praw do po -
dob nie nie któ re z por tre tów przed sta wia -
j$ kon kret nych, wa" nych wte dy oby wa -
te li mia sta. )wia dec two cza sów, za pis
zro zu mia !y i cen ny dla ów cze snych,
dzi% po zo sta je dla nas ukry ty. Mo "e my je -
dy nie snu& do my s!y. 

Wy sta wa „O po wsta wa niu i gi ni# ciu”
n# ci, zwo dzi, tyl ko cz# %cio wo uchy la
r$b ka ta jem ni cy. War to da& si# jej
uwie%& – to cie ka wy i do brze prze my %la -
ny pro jekt ku ra tor ski. Ja ko pod su mo wa -
nie chcia !a bym od wo !a& si# do frag men -
tu tek stu „W po szu ki wa niu Stra co nej

Li te ry” An drze ja Szew czy ka, któ ry by naj -
mniej nic nie u!a twia, ale po ma ga na sta -
wi& si# na wra" li wy od biór pre zen to wa -
nych na wy sta wie prac.

To pi sa nie (to pi smo) jest pa ra ero ty -

zmem, jest czym% bez po %red nim w od nie -

sie niu do jed nej oso by; jest mo &e zbli &o -

nym bar dzo do ta( ca. (…) Ruch lub

bez ruch r"k jest )ró d!em „li ter” na sze go

j# zy ka. Po ezj# ro bi si# r# ko ma. Li te ra jest

cie niem gwiaz dy.

Ar ty %ci bio r$ cy udzia! w wy sta wie:
Ewa Axel rad, Piotr Bo sac ki, Bar tek Bu -
czek, Do ro ta Bucz kow ska, Pavlína Fich -
ta -ier na, Zde na Ko le.ková, De ni sa Le -
hocká, Lit tle War saw, Gru pa Ra fa ni, Iza
Ta ra se wicz, An drzej Szew czyk.

MI CHA LI NA
WAW RZY CZEK -KLA SIK

Litera
jest cieniem

gwiazdy

T
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Little Warsaw, Little Warsaw is dead, 2008, instalacja

Piotr Bosacki, Rzeczy oczywiste, kadr z filmu animowanego, 2013

Obraz anonimowy, 1841 Andrzej Szewczyk, Soliloquia

Dorota Buczkowska, Bez tytu!u, 2014, obiekt
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Marynarze, 1953, linoryt, 17 x 20,5 cm

Zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach

Drzewo III, 1964, linoryt, 60 x 40 cm. W!asno#$ artysty

Okno, lata 70., olej, p!ótno, 73,5 x 62,5 cm. W!asno#$ artysty
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oza ika i li no ryt po -

wró ci !y do !ask. Ta

pierw sza zw!asz cza

w la tach 60, 70. i 80. by !a sztu -

k" uli cy, ob ra zem, któ ra wy pe! -
nia !a wn# trza bu dyn ków – jak

to si# zwy k!o mó wi$ – u%y tecz -

no &ci pu blicz nej. By !a jak ko -

gut prze cha dza j" cy si# w&ród

sza rych, mo no ton nych &l" skich

miast, w&ród blo ko wisk, za -

trzy mu j" cy si# tu i ów dzie,

by na wiel kich p!asz czy znach

&cian po zo sta wi$ swo je od bi -

cie. Cz# sto wy ko ny wa ne r# k"
mi strzów – ma la rzy i gra fi ków.

Cz#&$ z nich prze trwa !a, ale

wie le znisz czo no – by !a prze -

cie% mo zai ka nie s!usz n" sztu -

k" epo ki so cja li zmu. Cie ka we,

%e jak nic do t"d, by !a – oczy -

wi &cie nie udol nie – na &la do wa -

na w wy paczo nej for mie, ja ko

ozdo ba pry wat nych do mów.

Ta ka no wo mod na sztu ka na iw -

na. Z po t!u czo nych ta le rzy

i resz tek p!y tek &cien nych wy -

ra sta !y me try kwa dra to we bo -

ho ma zów. Praw dzi wa mo zai -

ka do cze ka !a si# re ne san su

–po la tach pró bu je si# oca li$ co

tyl ko mo% li we. Po dob nie rzecz

ma si# z „mu ra la mi” z lat so -

cja li zmu. 

A co do mo zai ki ma li no ryt?

Jak po ka zu j" wy sta wy m!o dej

sztu ki, wi docz ny jest po wrót

do li no ry tu adep tów uczel ni

ar ty stycz nych. Jak by mniej

gra fi ki di gi ta lo wej, mniej „cy -

fry”, wi# cej praw dzi we go

warsz ta tu. 

Mi strzem oby dwu – za rów -

no mo zai ki jak i li no ry tu by!
Fran ci szek Wy le %uch. To, co two rzy!
zna ko mi cie wpi sy wa !o si# w kra jo bra z

Ty chów, w któ rych miesz ka od wie lu

dzie si" tek lat. Ty chy – mia sto no wo cze -

snych kon cep cji ar chi tek to nicz nych i ar -

ty stycz nych eks pe ry men tów ide al nie

nada wa !o si# do by cia po lem do &wiad -

czal nym dla m!o dej sztu ki. Mo zai ka by -

!a wszech obec na. Li no ryt z ko lei by! t"
po sta ci" gra fi ki, przy po mo cy któ rej

Fran ci szek Wy le %uch kon stru owa! swo -

j" wi zj# ar ty stycz n" miej sca, w któ rym

%y!. Po cz"t ko wo mi#k ka kre ska prze ro -

dzi !a si# w zde cy do wa ne ostre ci# cia d!u -

ta, jed no znacz ne ge sty, czer' i biel – to

by! kli mat tam te go cza su. I wie %o wiec

i drze wo na li no ry tach z po cz"t ku lat 60.

!" czy geo me tria – pio ny, po zio my, ko !a,

trój k" ty, kwa dra ty. Drze wa ma j" w so bie

co& z kó! ko pal nia nych wie% wy ci" go -

wych czy try bów gi gan tycz nej ma szy ny,

a wie %ow ce to ma te ma tycz ne kon struk -

cje. Na wet s!o' ce na jed nej z gra fik

to czar na pla ma za mkni# ta w ko le. Pró% -
no szu ka$ w tych pra cach mi#k ko &ci

czy &wia t!o cie nia. Ale jest w nich swo iste

pi#k no – po uk!a da ne, re gu lar ne, za ska ku -

j" ce. 

Mo zai ka zda je si# by$ naj bli% sza w!a -

&nie li no ry to wi. S" jak „po ko lo ro wa ne”

gra fi ki, a ka% dy z li no ry tów móg! by sta$
si# mo zai k". La ta 70. przy no sz" zmia n#
kre ski – za tra ca si# wy ra zi sto&$ na rzecz

form !a god niej szych – ko li stych, fa li -

stych. T# zmia n# wi da$ rów nie% w li no ry -

cie. Za wsze bli ska Fran cisz ko wi Wy le %u -

cho wi by !a te ma ty ka mo rza – we wcze -

snych la tach 50. po wsta li m.in. Ry ba cy

i Ma ry na rze. Z bie giem lat po wra ca

do swych wcze snych fa scy na cji. Uwi dacz -

nia si# to za rów no w mo za ice jak i gra fi -

kach. Z bie giem lat gra fi ki sta ja si# co raz

bar dziej ma lar skie, co raz wi# cej w nich

aneg do ty, opo wie &ci, de ta lu, po ja wia si#
te% ko lor. Fran ci szek Wy le %uch zwra ca si#
ku te ma ty ce eko lo gicz nej, w tym cza sie

moc no obec nej w sztu ce – zw!asz cza

gra fi ce i fo to gra fii. Sp# ka na &l" ska zie mia,

za snu te dy mem nie bo, nisz cze j" ca, umie -

ra j" ca przy ro da. 

Od owych ma lar skich w swych wy ra -

zie gra fik nie da le ko ju% do ma lar stwa. Po -

ja wia si# pej za%, któ re go w gra fi kach nie

by !o. Siel skie pej za %e (czy za pa mi# ta ne

z ro dzin ne go Stru mie nia?) prze two rzo ne

r# k" ar ty sty sta j" si# wy ra zi ste, „g# ste”,

z na war stwio n" far b" k!a dzio n" sze ro ki -

mi pa sma mi w ró% nych kie run kach. Sta -

tycz ny kra jo braz sta je si# dy na micz ny, nie -

spo koj ny, z ukry ty mi gdzie& w je go

wn# trzu ludz ki mi do mo stwa mi. S" jak by

za tar ty ob raz z m!o do &ci, ob raz za pa mi# -
ta ny prze ni co wa ny no w", gra ficz n", miej -

sk" es te ty k". „Gra ficz ne” ma lar stwo

ujaw nia si# szcze gól nie w nie któ rych

pra cach cy kli Okna i Drzwi. Za cho wa ne

w to na cji zie le ni od roz bie lo nych po gra -

ni cz" ce z czer ni", nie znacz nie wpro wa dzo -

ne od cie nie po chod ne – nie bie -

skie zw!asz cza w prze &wi tach

okien nych. Móg! Fran ci szek

Wy le %uch w tych ob ra zach

po !" czy$ to, co geo me trycz ne

z lat wcze &niej szych z mi#k ko -

&ci" p#dz la. Na wpó! otwar te

okna i drzwi uka zu j" wn# -
trza – zryt mi zo wa ne i upo -

rz"d ko wa ne. Je dy nie to, co

uj rzy my po przez okno, znów

sta je si# nie upo rz"d ko wa nym

cha osem, przy ro d", któ ra oca -

la !a.

Na twór czo&$ Fran cisz ka

Wy le %u cha – za rów no mo zai -

ki jak i li no ry ty mo% na spoj -

rze$ jak na pla ka ty – bo wiem

i ta dzie dzi na sztu ki w owych

cza sach kró lo wa !a na uli cach

pol skich miast. Mo zai ka by !a
i ob ra zem, i pla ka tem, zna ko -

mi cie wspó! gra j" cym z ar chi -

tek tu r" i prze strze ni" pu blicz -

n", w któ rej funk cjo no wa !a.

Cen ne w tam tym cza sie by !o
to, %e prze strze nie od da wa no

w r# ce ar ty stów wy wo dz" -
cych si# z ka to wic kie go Wy -

dzia !u Gra fi ki ASP w Kra ko -

wie. Da wa !o to mo% li wo&$
ist nie nia nie tyl ko w za ci szu

pra cow ni czy eli tar nych wn# -
trzach ga le rii, ale by !o spo sob -

no &ci" do wyj &cia na ze wn"trz,

do za ist nie nia sztu ki w zwy -

czaj nej co dzien no &ci. Z dzi -

siej szej per spek ty wy mo% -
na nie co po zaz dro &ci$
ar ty stom tam te go cza su, %e
ich pla ka ty wi docz ne by !y
w ga blo tach in sty tu cji kul tu ry,

na ka% dym s!u pie og!o sze nio -

wym. Bez pla ka tu, któ ry wy -

szed! spod r# ki ar ty sty nie oby wa !a si#
w za sa dzie %ad na im pre za – od ar ty stycz -

nych po cz"w szy na tech nicz nych ko' -

cz"c, a na wet im pre zy pro pa gan do we jak

nie chlub ne pierw szo ma jo we po cho dy

czy 22-lip ca (bo w za sa dzie po to ten wy -

dzia! zo sta! po wo !a ny do %y cia, a %e
opu &ci !o go tak wie lu zna ko mi tych ar ty -

stów, to ju% zu pe! nie in na spra wa). Ka% -
dy czas – jak wi da$ – ma swo j" sztu k# uli -

cy. Dzi& na zy wa my j" stre et ar tem,

za chwy ca j" nas mu ra le, któ re rów nie% gi -

n" wraz z !usz cz" cy mi si# mu ra mi, b"d(
po trak to wa ne spy cha czem.

Ty chy by !y mia stem szcze gól nym – za -

pro jek to wa ne, wy kon cy po wa ne, zna ko -

mi cie asy mi lo wa !y awan gar do w" sztu k#
tam te go cza su. Fran ci szek Wy le %uch

ma w tym two rze niu swój wy dat ny

udzia!. 
Pra ce Fran cisz ka Wy le %u cha mo% -

na ogl" da$ w Mu zeum Miej skim w Ty -

chach do ko' ca wrze &nia te go ro ku. Ale

mo% na te% ro zej rze$ si# po Ty chach i jesz -

cze wie lu in nych miej scach na )l" -
sku – a in for mu je o nich to wa rzy sz" cy wy -

sta wie ka ta log. 

WIE S*A WA KO NO PEL SKA 

Fran ci szek Wy le !uch. Gra fi ka i ma lar stwo.
Wy sta wa w Mu zeum Miej skim w Ty chach.
Maj – wrze sie" 2014. 

Sztu ka 
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I jest De bus sy) roz pi# ta jest li nia smycz ków,

po da j$ ca w do%& 'o pa to lo gicz ny spo sób
swoj sk$ me lo di# lu do w$. W ca 'o %ci,
od po cz$t ku do ko( ca, i zno wu od po cz$t -
ku… Szy ma now ski by si# skrzy wi'. Nie
lu bi' tej wer sji neo kla sy cy zmu, któ r$ re -
ali zo wa li je go „wy znaw cy”, do któ rych
gro na na le )a' Pa nuf nik ju) ja ko stu dent
war szaw skie go kon ser wa to rium. Naj bar -
dziej jed nak za dzi wia j$ ce jest w Ko !y san -
ce u)y cie smycz ko wych &wier& to nów,
któ re „do bar wia j$” ow$ war stw# „mi go -
tli w$”. Z po wo du u)y cia owych no wa tor -
skich %rod ków Pa nuf nik zo sta' okrzyk ni# -
ty „pro ro kiem” tak zwa nej „pol skiej
szko 'y kom po zy tor skiej”, któ rej twór cy po -
%wi# ci li si# w'a %nie (w la tach 70. XX wie -
ku) eks pe ry men tom brzmie nio wym
(w Pol sce na zwa no to „so no ry zmem”). Ale
prze cie) u)y cia &wier& to nów nie mu sia'
Pa nuf nik „pro ro ko wa&” w owym ro -
ku 1948, kie dy po wsta 'a Ko !y san ka. Ju)
trzy dzie %ci lat wcze %niej roz pro pa go wa' ten
kon cept cze ski kom po zy tor Alo is Hába.
Pro wa dzi' on przed woj n$ w Pra dze kla -
s# kom po zy cji, któ rej spe cjal no %ci$ by 'o
kom po no wa nie z u)y ciem mi kro to nów.
Przez t# kla s# prze wi n# 'o si# wie lu twór -
ców z Eu ro py *rod ko wej. Sam Hába po -
ja wia' si# w Pol sce oso bi %cie mi# dzy
woj na mi (bli skie kon tak ty '$ czy 'y go
z lwow skim do de ka fo ni st$ Jó ze fem Kof -
fle rem), pu bli ko wa' te) po pol sku swo je
tek sty pro gra mo we. Dla mnie jest Ko !y -
san ka lek cj$ od ro bio n$ we d'ug Háby,
ale w my%l no wych „za sad”. Zresz t$ so -
lid nie, a na wet b'y sko tli wie.

In n$ lek cj# wspó' )y cia z so cre ali zmem,
czy te) )y cia obok nie go, da je nam Pro ko -
fiew. Nie gdy siej szy nie po kor ny „fu tu ry sta”,
od lat 30. XX wie ku pi sze utwo ry na cze%&
Sta li na, a obok te go ra czy ro da ków li rycz -
ny mi, cie p'y mi ba le ta mi -baj ka mi. Pod -
czas woj ny emi gru je we wn#trz nie, pi sz$c
tra gicz ne so na ty for te pia no we. Po woj nie
znów jest po stro nie swe go kra ju. Po wsta -
je ko lej ny ba let -baj ka (Kop ciu szek), a po -
nad to sze reg utwo rów in stru men tal nych,
w któ rych wy ko rzy stu je kom po zy tor po -
dob ne jak w ba le tach mo de le mu zycz ne
i po dob ne „kli ma ty”. W%ród tych utwo rów
jest kil ka z u)y ciem wio lon cze li – Pro ko -
fiew przy ja+ ni si# bo wiem wów czas z wy -
bit nym i nie po kor nym wio lon cze li st$ M%ci -
s'a wem Ro stro po wi czem, któ ry w 1970
ro ku pod pi sze list wy sto so wa ny przez in -
te lek tu ali stów ra dziec kich w obro nie prze -
%la do wa ne go przez re )im pi sa rza Alek san -
dra So' )e ni cy na… Jak da le ko jest
od Kop ciusz ka do Sym fo nii kon cer tu j" cej?
Mu zycz nie – bar dzo bli sko. Aide owo? Wy -
bit ny fi lo zof mu zy ki Pe ter Ki vy po ucza nas,
by %my nie „py ta li” utwo rów mu zycz nych
o po sta wy ich twór ców. Bo „mu zy ka jest
(tyl ko) o niej sa mej”.

Oma wia nym kon cer tem dy ry go wa'
Chri stoph Cam pe stri ni, so list k$ w utwo -
rze Pro ko fie wa by 'a Chia ra En der -
le – obo je m'o dzi i bar dzo uta len to wa ni.
Dru g$ cz#%& kon cer tu wy pe' ni 'a VI Sym -
fo nia Dvo,áka, o któ rej ide owo%&
na szcz# %cie nie mu si my si# ju) mar twi&.

MAG DA LE NA DZIA DEK

zwa wy sz'a z u)y cia ja ko nie co „ob cia cho -
wa” – ko ja rzy si# bo wiem z „bra ter -
stwem lu dów” obo wi$z ko wo g'o szo nym
w cza sach ko mu ni zmu. Dzi% wy da je si#
nam wr#cz szo ku j$ cy fakt, )e Zyg munt La -
to szew ski in au gu ro wa' dzia 'al no%& Fil har -
mo nii Kra kow skiej 1 ma ja 1945 ro ku w'a -
%nie kon cer tem „s'o wia( skim” i to
„wiel kim”. Gra no wów czas, po za utwo -
ra mi pol ski mi, po emat W ste pach Azji
#rod ko wej Bo ro di na i uwer tu r# do Sprze -
da nej na rze czo nej Sme ta ny. Maj stersz tyk
po praw no %ci po li tycz nej, '$cz nie z bez -
b'#d nym wy czu ciem eu ra zja tyc kie go kie -
run ku po li ty ki Sta li na! Tyl ko )e La to szew -
ski by' au ten tycz nym s'o wia no fi lem
i po dob ne pro gra my re ali zo wa' ju)
przed woj n$ (w Po zna niu). Je %li bli )ej
przyj rzy my si# kwe stii so cre ali zmu (nie
tyl ko w mu zy ce), raz po raz od kry wa my,
)e „to sa mo by 'o przed woj n$”, a sam so -
cre alizm po j# ty ja ko dok try nal na twier dza
ufun do wa na w cza sach sta li now skich ja -
ko% ma le je, nie mal )e si# roz p'y wa w ni -
co %ci. Chcia 'o by si# po wtó rzy& za W'a dy -
s'a wem Ma li now skim: „So cre alizm? Co
to w'a %ci wie by 'o?” Ju) wie my, )e w mark -
si stow skim prze bra niu )y 'a so bie za rów -
no w Pol sce, jak i w ZSRR w la tach 50.
w naj lep sze twór czo%& b# d$ ca kon ty nu acj$
sty lu przed wo jen ne go, do sko na le za ko rze -
nio na w ar ty stycz nej gle bie upra wio nej
przez kil ka po ko le( twór ców XIX –wiecz -
nych. Co wi# cej, owo za ko rze nie nie zo -
sta 'o przez no w$ dok try n# upra wo moc nio -
ne, ja ko po stu lo wa ny „re alizm” mu zy ki
so cja li stycz nej. Ów re alizm uto) sa mio no
bo wiem z tra dy cjo na li zmem, wzmac nia -
j$c kon cept na wi$ za niem do ro man tycz -
nej idei na ro do wej, tej '$ czo nej z folk lo -
rem. Mu zy ka za cho waw cza, ja ko czyn nik
po st# pu – to jed na z wie lu apo rii, któ re
wniós' re alizm so cja li stycz ny. Jej ilu stra -
cj$ jest dla mnie Ko !y san ka Pa nuf ni ka
(jesz cze si# w tym ro ku na s'u cha my si#
utwo rów te go kom po zy to ra, wszak to
Rok Pa nuf ni ka – w stu le cie uro dzin).
Utwór jest za dzi wia j$ cy: po nad uro kli w$
gr$ „fak tur chro ma tycz nych”, jak by po -
wie dzia' ko le ga Go '$b (cho dzi o „mi go -
tli we” fak tu ry z wy eks po no wa nym czyn -
ni kiem brzmie nio wym, któ rych oj cem

El! bie ta Ste fa" ska i jej go #cie

23kwiet nia za gra li w Sa li Kon cer to -
wej Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach

go %cie In sty tu cji „Si le sia” przy by li z Kra -
ko wa: wy bit na kla we sy nist ka El) bie ta
Ste fa( ska oraz wspó' pra cu j$ cy z ni$
m'o dzi in stru men ta li %ci: gra j$ ca rów -
nie) na kla we sy nie „ja po( sko -pol ska” ar -
tyst ka Ma ri ko Ka to, skrzy pacz ka An na
*li wa oraz fle ci sta To masz Po ta czek. Mu -
zy cy gra li na in stru men tach hi sto rycz nych
(An na *li wa za pre zen to wa 'a si# tak )e
w ro li al to wio list ki).

W pro gra mie by 'y dzie 'a z po gra ni cza
ba ro ku i kla sy cy zmu, au tor stwa Car la Phi -
lip pa Ema nu ela Ba cha, Wol fgan ga Ama -
de usza Mo zar ta oraz ma 'o zna ne go cze -
sko -nie miec kie go kom po zy to ra Jo han na
Bap ti sty Van ha la. Pi sz# „cze sko -nie miec -
kie go”, bo tak kwa li fi ko wa no w XVIII  –
czy XIX -wiecz nych Cze chach pod wzgl# -
dem na ro do wo %ci twór ców uro dzo nych
na zie miach cze skich, mó wi$ cych j# zy -
kiem nie miec kim, a dzia 'a j$ cych w kil ku
o%rod kach Eu ro py *rod ko wej, na le )$ cych
do Mo nar chii Habs bur skiej lub te)
do Rze szy Nie miec kiej. Sa mi Cze si ni gdy
nie u)y wa li w sto sun ku do swo ich ar ty -
stów okre %le nia „au striac ki”; pó+ niej
wpro wa dzi li, ja ko po zy cj# „cze sko -nie -
miec kie go” okre %le nie „cze sko -s'o wia( -
ski” – za re zer wo wa ne jed nak dla tych,
któ rzy mó wi li ju) (i my %le li) po cze sku.
Re dak cja pre sti )o wej en cy klo pe dii „Mu -
sik in Ge schich te und Ge gen wart” pro po -
nu je, by w ogó le po mi ja& kwe sti# na ro -
do we go po cho dze nia kom po zy to rów
i chy ba ma ra cj#. 

Wra ca j$c do pro gra mu – po my %la no go
ja ko ko lej n$ pre zen ta cj# po szcze gól -
nych in stru men tów: skrzy piec, al tów ki,
fle tu i kla we sy nu w ró) nych kon fi gu ra -
cjach ob sa do wych.

Roz po cz# 'a go So na ta g -moll C.Ph.E.
Ba cha wy ko na na w wer sji na kla we syn
ze skrzyp ca mi. Po niej za brzmia 'a w wy -
ko na niu obu kla we sy ni stek m'o dzie( cza
So na ta D -dur Mo zar ta, w ory gi na le na -
pi sa na na pia no for te, czy li star sze go
krew nia ka for te pia nu. *rod ko w$ po zy cj#
pro gra mu sta no wi 'o Du et to G -dur C.Ph.
E. Ba cha na flet i skrzyp ce, na st#p nie gra -
no So na t$ G -dur Van hal la na flet i kla we -
syn. W fi na 'o wych 6 so na tach C.Ph.
Ba cha us'y sze li %my po pis al tów ki ba ro -
ko wej, fle tu i kla we sy nu. By' jesz cze
bis – Mar sz tu rec ki Mo zar ta opra co wa -
ny przez El) bie t# Ste fa( sk$ na kla we syn,
flet i skrzyp ce, w któ rej to wer sji za -
brzmia' nie zwy kle efek tow nie – ja skra -
wo, hucz nie, i%cie po tu rec ku.

Kon cert s$o wia" ski w NO SPR

Na pro gram kon cer tu, któ ry od by' si#
w Sa li im. Fi tel ber ga 9 ma ja z'o )y 'y si#
utwo ry: pol ski (Ko !y san ka An drze ja Pa -
nuf ni ka), ro syj ski (Sym fo nia kon cer tu j" -
ca op. 125 na wio lon cze l# i or kie str# Ser -
giu sza Pro ko fie wa) i cze ski (VI Sym fo nia
An to ni na Dvo,áka). Ta kie pro gra my nie -
gdy% na zy wa no s'o wia( ski mi – dzi% ta na -
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ie da le ko Zdzie szo wic i Gó -
ry !wi" tej An ny le #y $y ro -
wa, a tam tej sza Pu blicz na

Szko %a Pod sta wo wa od wie lu lat
no si imi" pol skie go j" zy ko znaw cy,
wy bit ne go ba da cza pol sz czy zny &l' -
skiej, d%u go let nie go kie row ni ka
Ka tedr J" zy ka Pol skie go na Uni wer -
sy te cie Wro c%aw skim i w Wy# szej
Szko le Pe da go gicz nej (dzi& Uni wer -
sy te cie) w Opo lu – prof. Sta ni s%a wa
Ro spon da (1906-1982). Na uczy cie le
i m%o dzie# tej szko %y – pod prze wod -
nic twem swej dy rek tor ki mgr Hel gi
Bie niu sy – cz" sto przy je# d#a j'
do Wro c%a wia. Uda j' si" naj pierw
na cmen tarz Gra bi szy( ski, by z%o #y)
kwia ty na gro bie swe go Pa tro na. Po -
tem od wie dza j' je go ro dzi n" na Opo -
ro wie (jed na z ulic tej dziel ni cy no -
si imi" Sta ni s%a wa Ro spon da),
na ko niec za& przy je# d#a j' do mnie
na plac Nan kie ra 15, bo je stem nie
tyl ko wy cho wan kiem wiel kie go
uczo ne go, ale i urz" du j" w je go
daw nym ga bi ne cie, w bu dyn ku zwa -
nym przez wszyst kich „Ro spon -
dów k'”, z pa mi't ko w' ta bli c' na ele -
wa cji i zdj" ciem Pro fe so ra w tym #e
mo im po ko ju.

W cza sie ostat niej wi zy ty #y ro wia -
nie ob da ro wa li mnie nie zwy k%ym
pre zen tem – na pi sa n' gwa r' pra c'
uczen ni cy Do mi ni ki Po sid pt. !o Pa -
tró nie na szy szko "y i je go uczniu, któ -
ra za chwy ci %a nie tyl ko ju ro -
rów XIX Re gio nal ne go Kon kur su Ze
#l$ skiem na ty w *ub nia nach, ale
i dla mnie sta %a si" swo istym, syn te -
tycz nym pod r"cz ni kiem opol skie go
dia lek tu &l' skie go. Kie dy czy tam
ten tekst, zda je mi si", #e s%y sz" swo -
j' pierw sz' nia ni" z wcze sne go dzie -
ci( stwa, któ ra te# spod Gó ry !wi" -
tej An ny po cho dzi %a, al bo któ re go&
z opol skich uczest ni ków co rocz ne -
go kon kur su gwa ro we go „Po na szy -
mu, czy li po &l' sku”.

Na fre kwen cyj ne przo dow nic two
wy bi ja si" ty po wa dla Opolsz czy zny
wy mo wa daw ne go d%u gie go „a”,
w wi"k szo &ci gwar ar ty ku %o wa ne go
jak „o”, w po sta ci „o%” – i to w ka# -
dej po zy cji wy ra zo wej: lo"t, szko lo" -
rze, go"d ka, go" da%, za po" li%, zo"c ny,
no"s, zno" dli, ta ko", za po" ly li, ko"& dy,
miysz ko", ulu bió no", "ó ka zy jo", "o ko" -
za "o sie, sto" wo", wro" co", ka lyn do" -
rze, do "w ni, tak zwa no", wiel ko",
wto ro", do "w no, "od do "wiyn do "w na,
'li mo"k, noj lep szo", kiep sko",
mo" – „lot, szko lo rze, god ka, go da),
za po li), zoc ny, nos, zno dli, ta ko,
za po ly li, ko# dy, miysz ko, ulu bio no,
oka zy jo, %o ko za %o sie, sto wo%, wro -
co%, ka lyn do rze, do wni, tak zwa no,

noj star si „naj star si”, noj wa& niej szy
„naj wa# niej szy”, wiel gi „wiel ki”,
pe dzie% „po wie dzie)”, wy pe dzie%
„wy po wie dzie)”, gor ki „go r' cy”,
wto ry któ ry”, piyr wyj „naj pierw”, we -
z"a se „wzi" %a si"”, lep szi „le piej”,
spo mnie% „wspo mnie)”, wie la „wie -
le”, do "w ni „daw niej”, wil g"y „wil -
got ny”, abo „al bo”.

W dru gim przy pad ku licz by po je -
dyn czej de kli na cji przy miot ni ko -
wej po ja wia si" w ro dza ju #e( skim
ko( ców ka –i, –y: z na szy szó sty
kla sy, na szy szko "y, na szy 'lón ski
go"d ki, w na szy wy& szy szko le, "od
po bli ski gó ry – „z na szej szó stej kla -
sy, na szej szko %y, na szej &l' skiej
god ki, w na szej wy# szej szko le,
od po bli skiej gó ry”.

Nie mo g%o za brak n') w pra cy
Do mi ni ki Po sid &l' skich po sta ci
wy ra zo wych, ta kich np. jak tre fió -
"o „wy pa d%o”, tre fió "o sie „zda rzy -
%o si"”, baj tle „dzie ci”, szko lo" rze
„ucznio wie”, po rzy ka% „po mo dli)
si"”, kaj „gdzie”, ce ra „cór ka”, we -
le „ko %o, oko %o, bli sko”, si "a „du #o,
wie le”, moc „wie le”, niy wia sta „#o -
na”, bez to „dla te go, przez to”,
kam rat „ko le ga”, ka fej „ka wa”,
wczas „wcze &nie”, na bez rok
„na przy sz%y rok”, masz ky ty „sma -
ko %y ki, s%o dy cze”, "o ble czo ny „ubra -
ny”, szwar ny „%ad ny, przy stoj ny”,
za klu dzio" „za pro wa dzi%”, drap
„szyb ko”, ba je „b" dzie”, zaj' „znów,
zno wu”.

Z lek sy kal nych wy ra+ nych ger ma -
ni zmów przy wo %aj my: ge nau „aku -
rat, do k%ad nie”, cug „po ci'g”, ban -
hof „dwo rzec ko le jo wy”, fest a fest
„bar dzo, bar dzo”, rich tik „rze czy wi -
&cie, na praw d"”, nu del zu pa „zu pa
z ma ka ro nem”, haus bak „do mo we
cia sto”, tej „her ba ta”, an cug „gar ni -
tur”, 'lips „kra wat”, gy szynk „pre -
zent”, frojn dlich „przy ja zny, przy ja -
ciel ski”.

Naj bar dziej za& mnie roz czu li%
pas sus roz wi ja j' cy ety mo lo gi" na -
zwy #l$sk od ple mie nia #l( &an, któ -
rzy miesz ka li nad rze k' #l( &$, kry -
j' c' w so bie sta ry rdze( sl(g//sl$g
„wil got ny, mo kry, cie k%y”. Na pi sa -
%a m%o da #y ro wian ka: „Do wie dzie li
my se ty#, #e do dzi siej moc &lon -
skich s%ów, co ma jóm tyn trzó nek
(czy li „rdze(”), co zna czi „mo kri,
wil g%y, %o &li z%y”, idzie tre fi) w na szy
&lón sky go%d ce. Pro fe sor pe dzie li, #e
jak pa da %o na dwo rze, to je go ma ma
czan sto go% da %a: Ale dzi siej 'lón gwa
abo Ale dzi siej 'lym pi. A jak chcy my
pe dzie), #e my zmo kli, to go dó my,
#e my o'lyn gli”.

!

wiel ko, wto ro, do wno, %od do wiyn
do wna, &li mok, noj lep szo, kiep sko,
mo”.

Ma my te# cha rak te ry stycz ne
na !l' sku Opol skim „a no so we”, od -
po wia da j' ce XIV -wiecz ne mu sta -
no wi pol sz czy zny, kie dy nie by %o
pier wot nych i obec nie funk cjo nu j' -
cych „e no so we go” i „o no so we go”:
czan sto, kans, ban dzie, ra du jam
sie – „cz" sto, k"s, b" dzie, ra du j" si"”.

Po rz – daw nym „mi"k kim r” 
– utrzy mu je si" obec ne we wszyst -
kich &l' skich gwa rach „i”: przi je cha -
li, przi ja dy my, przi jy ni, przi jón, przi -
ción gli – „przy je cha li, przy ja dy my,
przy jy ni, przy jon, przy ci' gli”.

Nie dzi wi' tak #e ty po wo &l' skie
for ma cje s%o wo twór cze: co" ki „ca %y”,

Go&cie
z $yrowej

N
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La sy by !y z na mi od za wsze. Chro ni -

!y lu dzi, "y wi !y, le czy !y, uczy !y m# dro -

$ci trwa nia. Obec nie uby wa ich w za stra -

sza j# cym tem pie. S# za gro "o ne jak

ni gdy do t#d. Co ro ku z po wierzch ni Zie -

mi zni ka j# ko lej ne mi lio ny hek ta rów!

Nie s# wi%c la sy do brem oczy wi stym,

cho& naj po trzeb niej szym na $wie cie.

Do "y cia. Dla obec nych i przy sz!ych po -

ko le'. Mu si my to wie dzie&!
To dla te go w dzie wi% cio let niej dzia !al -

no $ci Fun da cji Eko lo gicz nej Ar ka edu -

ka cja le $na zaj mu je wy j#t ko we miej sce.

Pro wa dzo na od po cz#t ku z La sa mi

Pa' stwo wy mi, za an ga "o wa !a do t#d mi -

lio ny Po la ków. Naj wi% cej tych naj m!od -

szych. Jed nym z jej ostat nich przed si% -
wzi%& by !a kam pa nia pn. „Las – ma my

szcz% $cie”. 

J
a ki jest zwi! zek po mi" dzy szcz" #ciem

i la sem? 

Dla Wojt ka Owcza rza, za $o %y cie la Ar -

ki i po my s$o daw cy tej ko lej nej le #nej

kam pa nii jest on oczy wi sty. W p" dz! cym

i nie pew nym #wie cie po szu ku je my praw -

dzi we go opar cia. Cz" sto s! ni mi nie -

zmien ne, po ko le nio we war to #ci. Ta ki po -

moc ny punkt od nie sie nia w chwi lach

za tra ce nia, zm" cze nia, ci"% kie go od de chu

w za nie czysz czo nych mia stach czy za bój -

cze go stre su. Cz" sto by wa nim w Pol sce

otwar ty sze ro ko dla lu dzi – las. Z bo ga t!
przy ro d!, czy stym po wie trzem, &ró dla n!
wo d!, ci sz! i nie zwy k$ym pi"k nem. I ze

wszyst ki mi je go, cz" sto nie do ko' ca

u#wia da mia ny mi – po %yt ka mi.

Im pul sem dla tej kam pa nii by $o przy pa -

da j! ce w tym ro ku dzie wi"( dzie si" cio le cie

Pa' stwo we go Go spo dar stwa Le #ne go – La -

sy Pa' stwo we. Zda niem Ada ma Wa sia ka,

dy rek to ra ge ne ral ne go PGL – LP, ten ju bi -

le usz jest do sko na $! oka zj!, by przy po mnie(
ro da kom – za co ko cha my pol skie la sy?

A naj m$od szych z nich, przed szko la ków

i uczniów za in te re so wa( na ca $e %y cie

wiel k! ksi" g! m! dro #ci i nie zwy k$ych po -

%yt ków, p$y n! cych z la su. Wszyst kich na -

to miast za pro si( na $o no le #nej na tu ry,

na zdro wy wy po czy nek..W tym ce lu La -

sy Pa' stwo we przy go to wa $y ju bi le uszo we,

atrak cyj ne, wy daw nic twa edu ka cyj ne.

Za po #red nic twem Fun da cji Eko lo gicz nej

Ar ka do cie ra j! ju% one do czte rech ty si" -
cy szkó$. I s$u %! na uczy cie lom oraz uczniom

ja ko im puls do przy go to wy wa nia hap pe nin -

gów, wi do wisk, po cho dów, wy staw i kon -

kur sów oraz w po ro zu mie niu z lo kal ny mi

nad le #nic twa mi – naj bar dziej ocze ki wa nych

le #nych wy cie czek.

Po my s$ów mi $o #ni kom la su w szko $ach

i przed szko lach ni gdy nie bra ko wa $o.

Zw$asz cza %e ka% da no wa kam pa nia Ar ki,

przy ci! ga nie tyl ko atrak cyj nym te ma tycz -

nym wi do wi skiem, ale i swo j! in te rak tyw -

no #ci! i no wo cze sny mi dzia $a nia mi edu -

ka cyj ny mi.

Tak te% by $o pod czas in au gu ra cji kam -

pa nii „Las – ma my szcz" #cie” w czte rech

pol skich mia stach. W cen tral nych miej -

scach War sza wy, Po zna nia, To ru nia i Ka -

to wic w dru giej po $o wie ma ja br. ucznio -

wie szkó$ pod sta wo wych sta wia li in sta la cje

le #ne z ogrom nych ma kiet drzew, naj cz" -
#ciej wy st" pu j! cych w pol skich la sach. Po -

#ród nich o#mio bo ki le #ne z ze spo lo nych

ta blic do sa mo dziel ne go uzu pe$ nia nia. To

pod sta wo we na rz" dzie ulicz nych warsz ta -

tów uczniow skich, cz" sto z udzia $em

prze chod niów, sprzy ja $o roz mo wom

o otwar to #ci pol skich la sów dla lu dzi, co -

raz po pu lar niej szej tu ry sty ce le #nej, je go

po %yt kach, ale i za gro %e niach. Tych na tu -

ral nych jak kl" ski %y wio $o we, ale i o oba -

wach, zwi! za nych z pry wa ty za cj! la sów. 

W Ka to wi cach, ta kie warsz ta ty od by $y
si" 21 ma ja br. przy uli cy Ma riac kiej,

z udzia $em m.in. uczniów z ka to wic kiej

Szko $y Pod sta wo wej nr 10. 

Cze go si" mo% na by $o na nich do wie -

dzie(? 

Wbrew glo bal nym ten den cjom, la sów

w Pol sce przy by wa. Po II woj nie #wia to -

wej le si sto#( w Pol sce wy no si $a za le d wie 21

pro cent, obec nie zbli %a si" do 30 pro cent.

W 2050 ro ku b" d! one ro s$y na jed nej trze -

ciej po wierzch ni na sze go kra ju.

To wa% ne. La sy ma j! prze cie% naj wi"k -

szy udzia$ w ochro nie kli ma tu. Te pol skie

zma ga zy no wa $y ju% po nad mi liard ton

dwu tlen ku w" gla. I po ch$a nia j! go da lej

w ogrom nej ilo #ci. Tyl ko je den hek tar la -

su jest w sta nie wch$o n!( w ci! gu ro ku

a% 200 ton te go ga zu, od po wie dzial ne go

za pod grze wa nie na szej pla ne ty. Czy li kil -

ka krot nie wi" cej ni% in ne te re ny zie lo ne,

jak cho( by, rol ni cze. Jest tyl ko je den wa -

ru nek. Las mu si by( w do brej kon dy cji! 

La sy Pa' stwo we s! od po cz!t ku po wsta -

nia go spo dar stwem sa mo fi nan su j! cym

si" i do brze za rz! dza nym. To wy j!t ko wy

w Eu ro pie mo del ad mi ni stro wa nia te re na -

mi le #ny mi, któ rych nie wspie ra bu d%et

pa' stwa. Ca $a ich dzia $al no#(, zwi! za na

z ochro n! la su, je go ho dow l!, pie l" gna cj!,
udo st"p nia niem dla tu ryst ki i edu ka cji, jest

fi nan so wa na z pie ni" dzy za sprze da%
drew na.

Nie zna czy to, %e pol skie la sy tnie si"
na po t" g". Tyl ko zgod nie z pla na mi ich za -

go spo da ro wa nia. Pierw szym ce lem tej go -

spo dar ki jest za cho wa nie la su w do brej kon -

dy cji. Dla obec nych i przy sz$ych po ko le'.
Dla te go trze ba go nie tyl ko pie l" gno wa(,
sa dzi( m$o dy las (ka% de go ro ku przy by wa

w nim pó$ mi liar da sa dzo nek!), ale przede

wszyst kim chro ni(. Przed pre sj! cy wi li za -

cji, kl" ska mi %y wio $owymi, szkod ni ka mi,

po %a ra mi (w ro ku 2012 od no to wa no ich

a% 9 ty si" cy w kra ju!!!), ale i... pod pa la cza -

mi, k$u sow ni ka mi, z$o dzie ja mi drew na,

a na wet ty mi, któ rzy wy rzu ca j! tu #mie ci.

W ostat nich de ka dach le #ni cy kszta$ tu -

j! las co raz bli %ej sce na riu szy sa mej na tu -

ry. Po zo sta wia j! w nich wi" cej sa mo sie jek,

ale i mar twych drzew, któ re wzbo ga ca j! le -

#n! bio ró% no rod no#(. Ina czej te% za go spo -

da ro wu j! skra je la su. W ta ki spo sób, by

w ze tkni" ciu z cy wi li za cj! nie gi n" $y le #ne

zwie rz" ta i jak naj mniej cier pia $a „gra nicz -

na” przy ro da.

W dzi siej szych la sach drze wa %y j! d$u -

%ej. Naj wi" cej jest tych w prze dzia le

od 40. do 60. lat. Na dru gim miej scu tych

do lat 80. Za raz za ni mi s! pod wzgl" dem

ilo #ci, drze wa stu i po nad stu let nie. 

W#ród ga tun ków le #nych do mi nu j!:
so sny (po nad 61 proc.), w dal szej ko lej no -

#ci d" by (7,7 proc.), brzo zy (6, 8 proc.),

#wier ki (6,2 proc.), bu ki (5,8 proc.). Mniej

ni% bu ków jest olch. Jesz cze mniej do rod -

nych jo de$, któ re z po zo sta $ym igla sty mi

nie prze kra cza j! 4 proc. le #nych drze wo -

sta nów.

Las pol ski ze swo j! bo ga t! ró% no rod no -

#ci! jest naj wi"k sz! szko $! edu ka cji eko -

lo gicz nej. Le #ni cy pro wa dz! tu re gu lar ne

za j" cia w 50. le #nych o#rod kach edu ka cji

eko lo gicz nej oraz na 935 #cie% kach dy dak -

tycz nych. Do dys po zy cji za in te re so wa nych

jest te% po nad 500 wiat edu ka cyj nych

oraz le #nych izb, w któ rych od by wa j! si"
nie kon wen cjo nal ne lek cje eko lo gii.

Im po nu je rów nie% ba za tu ry stycz na.

To 22 tys. ki lo me trów szla ków pie szych,

4 tys. km szla ków ro we ro wych, 3 tys. par -

kin gów le #nych oraz 500 pól bi wa ko wych. 

Naj cen niej sz! jest ofer ta sa mej przy ro -

dy (1481 re zer wa tów!), nad któ rej ochro -

n! czu wa j! nie tyl ko le #ni cy, ale i naj po -

t"% niej szy jej sym bol czy li %ubr! Tych

ma je sta tycz nych zwie rz!t %y je na #wie cie

tyl ko trzy ty si! ce. Z tej licz by w Pol sce –

1200 sztuk. To glo bal ny re kord. W du %ej

mie rze pol skich le #ni ków.

JO LAN TA MA TIA KOW SKA

Ma my las, 

ma my szcz" #cie!

Woj ciech Owczarz, pre zes Fun da cji Eko lo gicz -

nej Ar ka pro wa dzi warsz ta ty le !ne przy ul. Ma -

riac kiej w Ka to wi cach.
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Ener gia dro !e je. Ta nia jest tyl ko ta za -

osz cz" dzo na. Mo! na to do k#ad nie po li -

czy$. Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny

%ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka -

to wi cach czy ni to od lat. Kon se kwent nie,

nie mal od po cz&t ku swo jej dzia #al no 'ci.

W naj wi"k szej ska li pre fe ren cyj nie do -

fi nan so wu je przed si" wzi" cia, zwi& za ne

z ochro n& at mos fe ry. Nie bez przy czy ny.

Po wie trze bez u stan nie za nie czysz cza my

i... pod grze wa my. Rów no cze 'nie za tru -

wa my 'ro do wi sko, nisz czy my kli mat

i w#a sne zdro wie.

Dla te go nie zmien nie na cze le li sty

prio ry te to wych przed si" wzi"$ do wspar -

cia przez WFO%iGW w Ka to wi cach

znaj du j& si" za da nia, zwi& za ne z ogra -

ni cza niem emi sji za nie czysz cze( (tak !e
tej ni skiej z do mo wych pa le nisk).

W ostat nich la tach do #& czy #y do nich te

sku tecz nie zwi"k sza j& ce efek tyw no'$
ener ge tycz n&. 

N
aj wi! cej ener gii, wbrew po wszech nym

opi niom, zu "y wa nie prze mys#, i nie

trans port, lecz bu dow nic two. W Unii Eu -

ro pej skiej bu dyn ki po ch#a nia j$ a" 40 pro -

cent ca #ej jej pu li. I naj wi! cej te" tra c$ pod -

czas eks plo ata cji. Cie p#o ucie ka przez

da chy, %cia ny stro py, nie szczel ne okna,

z po wo du ich z#ej izo la cji, nie od po wied -

nie go kszta# tu czy usy tu owa nia. Po wo dów

jest wi! cej. Im bu dy nek star szy, tym wi! -
cej po trze bu je cie p#a.

Zgod nie z unij nym pra wem, za sze%& lat

wszyst kie no wo wy bu do wa ne bu dyn ki

mu sz$ spe# nia& wa run ki nie mal ze ro ener -

ge tycz nych. W Pol sce jest to za da nie nie -

wy ko nal ne. Dzi% w na szym kra ju zu "y cie

energii w bu dyn kach, w prze li cze niu na ich

metr kwa dra to wy, jest pi! cio krot nie wi!k -

sze ni" w kra jach sta rej Unii Eu ro pej skiej.

Ta ry fy ulgo wej dla na sze go kra ju Wspól -

no ta Eu ro pej ska nie prze wi du je. Pol ska

do tych wy ma ga' praw nych mu si si!
w wy ma ga nym cza sie do sto so wa&.

W po #o wie sierp nia ubie g#e go ro ku

zo sta #o opu bli ko wa ne w tej spra wie roz -

po rz$ dze nie Mi ni stra Trans por tu, Bu dow -

nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z 5 lip ca

2013 r., zmie nia j$ ce wa run ki tech nicz ne,

ja kim po win ny od po wia da& bu dyn ki i ich

usy tu owa nie. No we prze pi sy za czy na j$ ju"
cz! %cio wo obo wi$ zy wa&. I b! d$ za ostrza -

ne stop nio wo. Od 2017 i 2021 ro ku. 

Za rów no w kon tek %cie tych wy ma ga',
ale i ogrom nych za nie dba' w sta rej sub -

stan cji miesz ka nio wej, za da nia przed pol -

skim bu dow nic twem s$ ogrom ne. Jesz cze

trud niej sze, wo bec bra ku pro eko lo gicz nej,

sys te mo wej po li ty ki ener ge tycz nej, b! dzie

opa no wa nie ni skiej emi sji za nie czysz -

cze', po wsta j$ cych w wy ni ku spa la nia naj -

ta' szych, a wi!c i naj brud niej szych pa liw

w! glo wych w prze sta rza #ych pie cach i ko -

t#ach. Nie rzad ko te" %mie ci. 

W tej dzie dzi nie pil nie po trzeb ne s$
praw nie usank cjo no wa ne roz wi$ za nia

sys te mo we. Szcze gól nie w kwe stii pro duk -

cji okre %lo nych, czyst szych ga tun ków

tych pa liw oraz ich cen. Lep sze pa li wo w! -
glo we mu si by& do st!p ne tak "e dla prze -

ci!t nie za ra bia j$ cych. Wol ny ry nek te go

pro ble mu nie roz wi$ "e! Chy ba "e me to d$
prze ci! cia w! z#a gor dyj skie go czy li po kra -

kow sku – za pla no wa nym, nie re al nym

w na szych wa run kach za ka zem ko rzy sta -

nia z su ro we go w! gla. 

Ka to wic ki Wo je wódz ki Fun dusz Ochro -

ny (ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej na li -

kwi da cj! ni skiej emi sji prze zna czy# od po -

cz$t ku swo jej dzia #al no %ci naj wi!k sze,

wie lo mi lio no we kwo ty. Ma swo je suk ce -

sy. Ale do upo ra nia si! z tym pro ble mem

da le ka dro ga. Na wet je %li we wspó# pra cy

z ban ka mi, wy bra ny mi w prze tar gu, da lej

b! dzie po sze rza# i do sko na li# swo j$ ofer -

t!. Nie tyl ko dla sa mo rz$ dów i przed si! -
biorstw, ale i dla osób fi zycz nych.

Pierw sz$ li ni! kre dy to w$ WFO(iGW

w Ka to wi cach uru cho mi# w 1997 ro ku

z prze zna cze niem na roz wi$ za nia ener go osz -

cz!d ne, wp#y wa j$ ce na po pra w! ja ko %ci

po wie trza. Do ko' ca 2013 ro ku w ra mach

eko lo gicz nych li nii kre dy to wych je go be ne -

fi cjen tom wy p#a co no po nad 114 mln z#o tych.

Za te pie ni$ dze, prze ka zy wa ne na pod sta wie

za war tych umów oraz osi$ gni! tych przez be -

ne fi cjen tów efek tów eko lo gicz nych, uda #o si!
zmniej szy& emi sj! za nie czysz cze' do at mos -

fe ry, li czo n$ w ty si$ cach ton.

Na dal wspar cie dla za da' ochro ny po -

wie trza od lat cie szy si! naj wi!k szym za -

in te re so wa niem. Obec nie na szcze gól n$
uwa g! za s#u gu j$ dwie li nie kre dy to we, uru -

cho mio ne w tym ce lu dla osób fi zycz nych.

Tak "e dla pro wa dz$ cych dzia #al no%& go spo -

dar cz$ oraz wspól not miesz ka nio wych.

Pierw sza li nia kre dy to wa ka to wic kie go

Fun du szu... pn. „Ogra ni cze nie emi sji za -

nie czysz cze' do at mos fe ry” ob s#u gi wa -

na jest przez Kra kow ski Bank Spó# dziel -

czy i Bank Spó# dziel czy w Ra ci bo rzu.

Wy so ko%& do fi nan so wa nia kre dy to we go

za da nia z tej dzie dzi ny nie mo "e jed nak

prze kro czy& 300 tys. z#o tych. Pre fe ren cyj -

ny kre dyt mo "e ob j$& bu do w!, mo der ni -

za cj! lub wy mia n! na bar dziej efek tyw ne

eko lo gicz nie i ener ge tycz nie sys te my

grzew cze oraz tech no lo gie, prze zna czo ne

do ogrze wa nia po miesz cze', pod grze wa -

nia wo dy i wy twa rza nia cie p#a. Tak "e bu -

do w! sys te mów z udzia #em nie kon wen cjo -

nal nych )ró de# ener gii oraz roz wi$ za nia

tech nicz ne, zmniej sza j$ ce stra ty cie p#a
w obiek tach sprzed 1993 ro ku.

Dru ga li nia pn. „Dom ener go osz cz!d ny”

umo" li wia za ci$ gni! cie kre dy tu do 200 tys.

z#o tych na za kup i mon ta": od na wial nych

)ró de# ener gii jak pom py cie p#a czy ko lek -

to ry s#o necz ne; uk#a dów wen ty la cji me cha -

nicz nej z od zy skiem cie p#a; sys te mu

wy mien ni ka grun to we go; in sta la cji ogrze -

wa nia czy ma te ria #ów izo la cyj nych %cian,

stro pów da chów, po sa dzek oraz sto lar ki

okien nej i drzwio wej. Ob s#u gu je j$ Bank

Ochro ny (ro do wi ska,

Oszcz! dza nie ener gii si! op#a ca. Wy li czo -

no, "e %red nie rocz ne kosz ty ogrze wa nia

przy k#a do we go do mu jed no ro dzin ne go

miesz cz$ si! w su mie od 5-10 tys. z#o tych.

Gdy by za sto so wa& w nim nor my bu dow la -

ne, obo wi$ zu j$ ce od po cz$t ku 2014 r. op#a -

ty zma la #y by do su my 1,2-2,5 ty si$ ca. Kosz -

ty za ener gi! w do mu ener go osz cz!d nym

wy nio s#y by tyl ko 600 z#o tych rocz nie.

Po dob ne pro por cje do ty cz$ strat cie p#a,

ucho dz$ ce go przez okno. W ty po wym bu -

dyn ku, za si la nym ga zem, to rocz ny

koszt 110 z#o tych, w bu dyn ku, spe# nia j$ -
cym no we stan dar dy – to 70 z#. Przez

okno ener go osz cz!d ne ucie ka nam cie p#o
za 40 z#o tych.

Jesz cze wy mow niej szym przy k#a dem

jest ener gia za osz cz! dzo na dzi! ki ter mo -

izo la cji bu dyn ków w ra mach li nii kre dy -

to wych ka to wic kie go WFO(iGW. To

ilo%&, któ ra mo g#a by za opa trzy& w cie -

p#o 40 ty si! cy miesz ka' czy li oko #o 650

wie lo ro dzin nych, dzie si! cio pi! tro wych

bu dyn ków miesz kal nych.

I to jest dro ga, któ ra mu si my po d$ "a&,
ale... znacz nie szyb ciej ni" do t$d. 

(mat)

To si! op#a ca!
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– Za ko! czy "y si# XXV
Gli wic kie Spo tka nia Te -
atral ne. Za py tam prze -
kor nie – po co miesz ka! -
com $l% ska ta ki ro dzaj
kon tak tu z te atrem?

– My !l", #e w wo je wódz -
twie !l$ skim, gdzie miesz ka
kil ka mi lio nów lu dzi, mo# na
zna le%& bez pro ble mu wie le
ty si" cy osób za in te re so wa -
nych te atrem dra ma tycz nym.
Gli wi ce ma j$ pra wie dwie -
!cie ty si" cy miesz ka' ców,
a nasz te atr od wie dza j$ wi -
dzo wie z wie lu miast, oczy -
wi !cie z ca (e go na sze go wo -
je wódz twa, a po za tym
bar dzo cz" sto z Opolsz czy -
zny i Ma (o pol ski.

Gli wic kie Spo tka nia Te -
atral ne s$ naj star szym fe sti -
wa lem na )l$ sku i jed nym
z naj star szych w Pol sce.
Je go si (a tkwi chy ba w ró# -
no rod no !ci, o któ rej mó wi -
(a za (o #y ciel ka GST, Ewa
Strzel czyk. Od kil ku na stu
lat or ga ni zu j" ten fe sti wal
z dy rek to rem Gli wic kie go
Te atru Mu zycz ne go Paw -
(em Ga ba r$, pra cow ni ka mi
Im pre sa ria tu GTM (Jo lan -
t$ Szy mu r$, Be at$ So ko -
(ow sk$, Jo lan t$ *a biak, Ma( go rza t$
Ze m($) i kie row ni kiem tech nicz nym
Ada mem Pra #u chem. To spraw dzo na
eki pa osób ca( ko wi cie od da nych tej
idei. 

Spro wa dza nie raz w ro ku w ma ju
cie ka wych spek ta kli dra ma tycz nych
z ró# nych miast Pol ski sta no wi do bre
uzu pe( nie nie ofer ty kul tu ral nej Gli wic -
kie go Te atru Mu zycz ne go, wy sta -
wia j$ ce go przede wszyst kim ope ret -
ki i mu si ca le. Za in te re so wa nie na szym
fe sti wa lem od wie lu lat jest bar dzo du -
#e. Co ro ku przed ka s$ usta wia j$ si"
ko lej ki jak do skle pu mi" sne go w la -
tach 80. Zwy kle w ci$ gu za le d wie kil -
ku go dzin zni ka j$ naj dro# sze bi le ty
na spek ta kle z gwiaz da mi.

– Gli wic ki fe sti wal to prze gl%d wy -
j%t ko wych przed sta wie! – wzbu dza -
j% cych emo cje, po ka zu j% cych no we
tren dy; wy ko rzy stu j% cych rzad ko
spo ty ka ne &rod ki eks pre sji…

– To praw da, naj wa# niej szym na -
szym kry te rium jest to, aby wy bra ne
przez nas spek ta kle spe( nia (y pew ne
ocze ki wa nia co do for my, tre !ci i wy -
ko na nia. Nie spro wa dza my na fe sti -
wal cha( tur, ro bio nych na pr"d ce i wy -
sta wia nych bez de ko ra cji. Ma my
spraw dzo ne te atry, z któ ry mi lu bi my
wspó( pra co wa&, ta kie jak: Ate neum
i Po lo nia z War sza wy, im. Mo drze -

jew skiej z Le gni cy czy im. Ja ra cza
z *o dzi. 

– Co by "o my &l% prze wod ni% te go -
rocz ne go pro gra mu?

– Kil ka lat te mu ba wi li !my si"
w my !li prze wod nie, sta ra li !my si"
uk(a da& pro gram we d(ug kry te riów:
Kre acje, Wi zje, In spi ra cje. To oka za -
(o si" jed nak nie do br$ dro g$. Cho dzi -
(o nam o kre acje ak tor skie, wi zje re -
#y ser skie i in spi ra cje Ru ina mi Te atru
Vic to ria. Ta kie kla sy fi ko wa nie by (o
jed nak cz" sto sztucz ne, ode szli !my
od te go. Nie ma my !li prze wod niej, li -
czy si" ró# no rod no!& form. A za tem
mie li !my spek ta kle opar te na do brej
li te ra tu rze: „Na sta sj" Fi li pow n$”
na mo ty wach „Idio ty” Do sto jew skie -
go w re #y se rii An drze ja Do ma li ka
z Ate neum, „Ich czwo ro” Za pol skiej
w re #y se rii Je rze go Stuh ra z Te atru Po -
lo nia, „Wi !nio wy sad” Cze cho wa
w re #y se rii Agniesz ki Gli' skiej z war -
szaw skie go Te atru Stu dio, „Iwo n",
ksi"# nicz k" Bur gun da” Gom bro wi cza
z Te atru im. Ja ra cza w *o dzi, „Mi strza
i Ma( go rza t"” we d(ug Bu( ha ko wa
z kra kow skiej Gro te ski. 

– Za pro po no wa li &cie wi dzom cie -
ka we in sce ni za cyj nie przed sta wie -
nie z kra kow skiej 'a( ni No wej
„Klub mi "o &ni ków fil mu MI SJA”
w re )y se rii Bar to sza Szy d"ow skie go,

ze &wiet n% sce no gra fi%
Ma" go rza ty Szy d"ow skiej
i bar dzo do br% ro l% Ja na
Pesz ka ja ko bez wzgl#d -
ne go kar dy na "a Al ta mi -
ra no.

– In te re su j$ cym eks pe ry -
men tem by (o po ($ cze nie
ró# nych #y wio (ów: ama -
to rów z pro fe sjo nal ny mi
ak to ra mi, wy ko rzy sta nie
ze spo (u mu zycz ne go, usa -
dze nie cz" !ci wi dzów
na pu fach w prze strze ni
gry ak tor skiej, wy ko rzy -
sta nie du #ych ekra nów
do trans mi sji nie któ rych
scen oraz do przy po mnie -
nia frag men tów kul to we go
fil mu „Mi sja”. Ten spek takl
!wiet nie wpa so wa( si"
w prze strze' Ru in Te atru
Vic to ria. 

– Du )e wra )e nie zro bi "y
na mnie tak )e im pro wi za -
cje m"o de go tan ce rza Ma -
cie ja Tr%b ki w ta jem ni -
czych pod zie miach Vic to rii.

– To by( cie ka wy eks pe ry -
ment. Po raz pierw szy w($ -
czy li !my tak #e do fe sti wa lu
re trans mi sje spek ta kli z Na -
tio nal The atre w Lon dy nie:
„Fran ken ste ina” w re #y se rii

lau re ata Osca ra Dan ny’ego Boy -
le’a i „Au dien cj"” z re we la cyj n$ He -
len Mir ren ja ko kró lo w$ El# bie t$ II.
Te se an se cie szy (y si" ogrom nym za -
in te re so wa niem, a po za tym na uczy -
(y nas po ko ry. Zw(asz cza „Fran ken ste -
in” za chwy ca( for m$ przed sta wie nia,
u#y ciem po t"# nej tech ni ki te atral nej
i re we la cyj nym ak tor stwem. 

– Trzy ma" w na pi# ciu jak naj lep -
szy thril ler, by" zna ko mi cie zre ali zo -
wa ny od stro ny te atral nej i re je stra -
cji te le wi zyj nej. Ko lej nym wa szym
no wym, nie zwy kle cie ka wym po my -
s"em by "a „Uli ca Wy szeh radz ka”.

– Pro jekt zo sta( zre ali zo wa ny dzi" -
ki do fi nan so wa niu z Fun du szu Wy -
szeh radz kie go. W je go ra mach po ka -
za li !my hap pe ning Te atru Biu ro
Po dró #y „Mistrz g(o du” na mo ty -
wach po wie !ci Ham su na, kon cert cy -
ga' skiej or kie stry Raj ko z Bu da pesz -
tu, spek takl ple ne ro wy „U Zdi”
w wy ko na niu Di va dlo Con ti nuo z Pra -
gi oraz re we la cyj ne przed sta wie nie
pod ty tu (em „Pro rok Il ja” Te atro Ta -
tro ze S(o wa cji. Ogrom nym za in te re -
so wa niem cie szy( si" te# kon cert Ja -
ro mi ra No ha vi cy i Ar tu ra An dru sa.

– Pod czas Gli wic kich Spo tka!
Te atral nych mo gli &my ogl% da* zna -
ko mi te spek ta kle – ró) no rod ne pod
wzgl# dem kon wen cji i sty li sty ki,

Z KRZYSZTOFEM 
KORWIN-PIOTROWSKIM, 
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Gliwickiego Teatru Muzycznego 

rozmawia KATARZYNA WALOTEK-)CIA+SKA

Gli wic kie 
te atral ne 

ren dez -vo us
Fo

t. 
M

iro
s!

aw
a 
"u

ka
sz

ek



57

za ska ku j! ce po my s"a mi i roz wi! za -
nia mi in sce ni za cyj ny mi, któ re
przed sta wie nie wy war "o na pa nu
naj wi#k sze wra $e nie?

– Naj bar dziej lu bi! ogl" da# spek ta -

kle w Ru inach Te atru Vic to ria, po nie -

wa$ mam ogrom ny sen ty ment do te -

go miej sca. Wie lu re $y se rów za bie ga

o to, aby za pre zen to wa# swo je przed -

sta wie nia w tej ma gicz nej prze strze -

ni. Tym ra zem to my za bie ga li %my

o to, aby „Pro rok Il ja” Ta de usza S&o -

bo dzian ka w re $y se rii On dre ja Spi'áka

by& po ka za ny w Ru inach. Do t"d s&o -

wac cy ar ty %ci pre zen to wa li go w na -

mio cie cyr ko wym. 

Zde gra do wa na prze strze( Vic to rii,

pod pa lo nej przez ro syj skich $o& nie rzy

w 1945 ro ku, jest zna ko mi tym miej -

scem do eks pe ry men tów ar ty stycz -

nych i przed sta wie( wci" ga j" cych

wi dza emo cjo nal nie oraz in te lek tu al -

nie. „Pro rok Il ja” wr!cz za hip no ty zo -

wa& pu blicz no%#. Eliasz Kli mo wicz

uwa $a& si! za bi blij ne go pro ro ka Il j!.
Zbu do wa& w Wier sza li nie ko &o Bia &e -

go sto ku cer kiew, og&o si& to miej sce

cen trum %wia ta i mia& spo re gro no wy -

znaw ców. Lu dzie chcie li go ukrzy $o -

wa# ja ko Chry stu sa, któ ry po raz

dru gi po ja wi& si! na Zie mi przed ko( -
cem %wia ta i S" dem Osta tecz nym.

Nie sa mo wi te w spek ta klu by &y %pie -

wy, sce ny piel grzy mo wa nia z ogrom -

nym krzy $em, sce na po ni $a j" ce go

ob na $e nia )y da ja ko rze ko me go dia -

b&a, pró ba wy p! dze nia sza ta na z bez -

bo$ nej ko bie ty, czczo nej po tem przez

cz&on ków sek ty. 

W Ru inach wi dzo wie sie dzie li na -

prze ciw sie bie, a prze strze( gry by &a
w %rod ku. Bli ski kon takt z ar ty sta mi,

za pach %ció& ki po le wa nej wo d", aro -

mat z p&o n" cych %wie czek, smród

wy do by wa j" cy si! z za pa la ne go kil -

ka ra zy sil ni ka mo to cy kla – to wszyst -

ko wzmac nia &o spe cjal ny od biór te go

spek ta klu.

– Przy go to wu je pan no w! wer sj#
„An ny Ka re ni ny” w Gli wic kim Te -
atrze Mu zycz nym. Czym chce pan
za sko czy% wi dza, co no we go mu
opo wie dzie%?

– „An na Ka re ni na” To& sto ja jest po -

wie %ci", któ ra fa scy nu je mnie od m&o -

dych lat. Kie dy% $a &o wa &em Ka re ni -

ny, uwa $a &em jej m! $a za po two ra.

Ja ko oso ba w wie ku %red nim bar dziej

wspó& czu j! Ka re ni no wi. S" dz!, $e
An na po pe& ni &a wiel ki b&"d, wy bie ra -

j"c fa scy na cj! m&od szym m!$ czy zn"
za miast $y cie u bo ku ogól nie sza no -

wa ne go m! $a. 

Z re $y se rem Jó ze fem Opal skim,

kom po zy to rem An drze jem Za ryc kim

i au to rem tek stów pio se nek Mi cha &em

Chlu dzi( skim zre ali zo wa &em w Gli -

wic kim Te atrze Mu zycz nym pre mie -

r! „An ny Ka re ni ny” w 2007 ro ku.

Po sied miu la tach dy rek tor GTM Pa -

we& Ga ba ra za pro po no wa&, aby %my

prze nie %li przed sta wie nie do Ru in

Te atru Vic to ria. To spro wo ko wa &o
mnie, re $y se ra i sce no gra fa Ry szar da

Mel li w! do do ko na nia zmian w spek -

ta klu. Przed sta wie nie b! dzie te raz

krót sze pra wie o go dzi n!, b! dzie mia -

&o lep sze tem po i mniej po sta ci, aby

ak cja by &a bar dziej czy tel na tak $e
dla tych, któ rzy nie czy ta li po wie %ci.

Po za tym prze su n! li %my pew ne ak cen -

ty, wzmoc ni li %my po sta# Ka re ni na,

gra ne go %wiet nie przez Wi tol da Wro -

n!. Widz w Ru inach b! dzie bli $ej

miejsc ak cji. Sce na zo sta nie roz sze rzo -

na na spo r" cz!%# Ru in. Wy ko rzy sta -

my tak $e wn! ki mi! dzy ko lum na mi

na wi dow ni, któ re za mie ni" si! w co%
na wzór man sjo nów. Ak cja b! dzie si!
roz gry wa# w ró$ nych miej scach

i na dwóch po zio mach. Po ja wi si! no -

wy Wro( ski – m&o dy ar ty sta An drzej

Sko ru pa. Po zo sta wia my spraw dzo -

nych ju$ ar ty stów: ele ganc k", pi!k n"
ak tor k! i %pie wacz k! Ma& go rza t! D&u -

gosz ja ko Ka re ni n!, wspa nia &" – na -

gro dzo n" Z&o t" Ma sk" – Vio let t!
Bia&k w ro li Kit ty i wy bit ne go ak to -

ra Mi cha &a Mu sio &a ja ko Kon stan te -

go Le wi na.

– Co pa na fa scy nu je w li te ra tu rze
ro syj skiej? Czy mo $e by% ona
atrak cyj na dla wspó" cze sne go od -
bior cy?

– Od dzie ci( stwa in te re so wa &em si!
kul tu r" ro syj sk", %pie wa mi cer kiew -

ny mi, mu zy k" Czaj kow skie go i Rim -

skie go -Kor sa ko wa, po ezj" Pusz ki na

i Brod skie go, pro z" To& sto ja, Do sto -

jew skie go i Bu& ha ko wa, dra ma ta mi

Cze cho wa. W li te ra tu rze ro syj skiej

spo ty ka my bo ha te rów wra$ li wych,

m" drych, cier pi" cych, zma ga j" cych

si! z Lo sem, wa dz" cych si! z Bo giem,

po szu ku j" cych praw dzi wej mi &o %ci...

– Za uwa $y "am, $e Gli wic ki Te atr
Mu zycz ny nie jest za mkni# t! in sty -

Prorok Ilja. Teatro Tatro ze S!owacji. XXV GST.

Nastasja Filipowna. Teatr Ateneum. XXV GST. 
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tu cj! ofe ru j! c! us"u g# – spek takl te -
atral ny ale umo$ li wia tak $e wi -
dzom bli ski kon takt z dzie "em.
Na przy k"ad dzie ciom pro po nu je za -
ba w# w te atr, nie co star szym przy -
go to wy wa nie sce no gra fii. Da je to
szan s# na do tkni# cie two rzy wa, po -
zwa la na ak tyw ny od biór i wspó" -
two rze nie dzie "a. Czy uwa $a pan, $e
ta kie dzia "a nia sprzy ja j! two rze niu
d"u go trwa "ych wi# zi mi# dzy in sty -
tu cj! a od bior ca mi?

– Or ga ni zu je my ró! ne wy da rze nia
dla dzie ci. Dy rek tor Pa we" Ga ba ra wy -
re !y se ro wa" dwa nie zwy kle po pu lar -
ne spek ta kle mu zycz ne: „Skar by Z"o -
tej Kacz ki” i „Pi no kia”. Ma my
w re per tu arze „Ma "e go Ksi# cia” w no -
wo cze snej in sce ni za cji Ce za re go Do -
ma ga "y i Ma" go rza ty Szy d"ow skiej
i „Ko ta w bu tach” Mi cha "a Ro si$ skie -
go, któ ry by" nie daw no trans mi to wa -
ny w ra mach In ter ne to we go Te atru
TVP dla Szkó" (za po %red nic twem
TVP Ka to wi ce) do po nad 570 szkó"
w Pol sce, dla 33 ty si# cy wi dzów. Or -
ga ni zu je my Dzie ci# ce Spo tka nia Te -
atral ne, któ re od by "y si# w tym ro ku
po raz dwu dzie sty. Be ata So ko "ow ska
(or ga ni za tor ka Dzie ci# cych Spo tka$
Te atral nych) za pro si "a do na sze go te -
atru mi# dzy in ny mi spek takl „Dzie ci
z Bul ler byn” z Te atru Pol skie go we
Wro c"a wiu. Przed ka! dym przed sta -
wie niem dzie ci mia "y pra wie pó" go -
dzi ny na stwo rze nie naj wa! niej sze go
ele men tu sce no gra fii, mu sia "y po ma -
lo wa& ogrom ny ho ry zont. To by "o
wspa nia "e do %wiad cze nie. 

Po za tym z oka zji Mi# dzy na ro do -
we go Dnia Te atru w mar cu i Me tro -
po li tal nej No cy Te atrów we wrze %niu
or ga ni zu je my ró! ne warsz ta ty dla
dzie ci, ta kie jak two rze nie ma sek kar -
na wa "o wych, wy ci nan ki z pa pie ru itp.
Ogrom nym po wo dze niem cie sz' si#
tak !e warsz ta ty mu zycz ne. Dzie ci
pró bu j' gra& na roz ma itych in stru -
men tach, a pod ko niec za j#& two rz'
na kwa drans kil ku dzie si# cio oso bo w'
or kie str# z dzie ci# cym dy ry gen tem.
Do %wiad cze nie wspa nia "e, na pew no
b# dzie my je po wta rza&. To oczy wi -
%cie po ma ga w two rze niu wie lo let -
nich wi# zi wi dzów z na sz' in sty tu cj'.

– Cie szy fakt, $e wa$ ny sta je si#
w na szym wo je wódz twie nie tyl ko
te atr dla dzie ci (te atr im pre sji), ale
tak $e te atr dzie ci# cy (te atr eks -
pre sji), w któ rym dziec ko wspó" -
two rzy spek takl. Edu ka cja przez
sztu k#, ró$ ne for my eks pre sji twór -
czej s! bez w!t pie nia szan s!
na wszech stron ny roz wój m"o de go
cz"o wie ka. 

!

Oprzy go dach kraw ca Ni tecz ki czy -
ta "em daw no, daw no te mu, nie wie -

le wi#c z tej hi sto rii pa mi# tam. Trud no
mi za tem oce ni&, jak bar dzo wier ny
Kor ne lo wi Ma ku szy$ skie mu po zo sta"
Zbi gniew G"o wac ki, któ ry przy go to wa"
na mo ty wach tej ba %ni spek takl w ka to -
wic kim (l' skim Te atrze Lal ki i Ak to ra
„Ate neum”. Przed sta wie nie opo wia da
hi sto ri# kraw ca, któ ry pew ne go dnia od -
kry" w so bie ta lent po etyc ki, co jed nak
od bi "o si# ne ga tyw nie na je go pra cy za -
wo do wej, przez co wy gna no go z ro -
dzin ne go mia sta (ilu! po etów spo tka"
po dob ny los – wy star czy przy po mnie&
Owi diu sza, Mic kie wi cza. Brod skie go).
Od te go mo men tu za czy na si# „te atrzyk
dro gi” (je %li Ame ry ka nie stwo rzy li „ki -
no dro gi”, cze mu nie ma by& po dob nie
w te atrze la lek?). Ni tecz ka idzie wi#c
przez %wiat z po zna nym po dro dze Stra -
chem (na wró ble), prze !y wa wie le przy -
gód, wresz cie zo sta je kró lem.

Nie by "em na przed sta wie niu pre mie -
ro wym. Wte dy jest na wi dow ni wie lu
do ro s"ych. Spek takl obej rza "em w „ty -
go dniu”, za to w to wa rzy stwie ca "ej sa li
przed szko la ków, co po zwo li "o mi za -
uwa !y& rze czy, któ rych za pew ne nie
by "o na pre mie ro wej ga li. Te atr (czy te -
atrzyk) dro gi jest za ra zem te atrem „ak -
cji”. Dzi% dzie ci wy cho wa ne na wi de -
okli pach, efek tach spe cjal nych itd.
w"a %nie „ak cj#” pre fe ru j'. S"o wo (jak -
kol wiek strasz nie to brzmi) szyb ko im
si# nu dzi. I da "o si# to za ob ser wo wa&
na wi dow ni. Re !y ser, a za ra zem au tor
ada pta cji móg" %mia "o tekst po skra ca&.
A ju! na iw no %ci' z je go stro ny by "o
przy pusz cze nie, !e dzi siej sze przed -
szko la ki zna j' ta kie s"o wa jak „me ta fo -
ra”, al bo wie dz', kto to jest „mu za po -
ezji li rycz nej”. Dzie ciom bar dziej

po do ba "o si# la ta nie w po wie trzu, wspi -
na nie do nie ba, za baw na kro wa, któ ra
wzbu dza "a tak wiel ki l#k u Stra cha.

Nie w't pli wym wa lo rem ka to wic kiej
in sce ni za cji by "a bar dzo ko lo ro wa sce -
no gra fia Evy Far ka szo wej oraz lal ki jej
pro jek tu – ory gi nal ne, wy ra zi ste i sym -
pa tycz ne. Od nio s"em jed nak wra !e nie,
!e nie któ re z po my s"ów sce no gra ficz -
nych nie zo sta "y „wy gra ne” do ko$ ca.
Np. Ni tecz ka ucie ka przed roz w%cie czo -
ny mi wspó" miesz ka$ ca mi na bi cy klu.
Wpa da za ku li sy i wra ca ju! bez po jaz -
du. Tyl ko ja ki% drob ny ha "as su ge ru je, !e
wy da rzy "a si# ja ka% ka ta stro fa. Czy nie
da "o si# jej po ka za& na sce nie? W pew -
nym mo men cie po ja wia si# sk"a da na
mia ra, ja k' po s"u gu j' si# np. sto la rze.
Po roz "o !e niu od jed ne go do dru gie go
ko$ ca sce ny ro bi si# z niej jak by dro ga.
Szko da, !e to by" ta ki jed no ra zo wy po -
mys", bo dro ga -miar ka bar dzo faj nie po -
ka zy wa "a by jak Ni tecz ka ze Stra chem
prze miesz cza j' si# w prze strze ni.

W spek ta klu wy st' pi li: Ja cek Po -
p"aw ski, Ewa Rey mann, Mar ta Po p"aw -
ska, Ma rek Din dorf, Piotr Ja ni szew ski
i Da nu ta Ba ska. Ak to rzy – sto su j'c j# -
zyk po tocz ny – „da li ra d#”. Gdy bym
mia" ko go% wy ró! ni&, to Jac ka Po p"aw -
skie go i Ew# Rey mann, po pro stu dla -
te go, !e oni w"a %ci wie s' na sce nie
przez ca "y czas, po nie wa! jed nak jest
w spek ta klu wie le scen zbio ro wych 
– gra tu lu j# wszyst kim.

Mu zy k' ozdo bi" przed sta wie nie Pa -
vel He le brand.

Po prze rwie spo wo do wa nej za pew ne
bra kiem pie ni# dzy „Ate neum” znów
wy da "o pro gram te atral ny z pe" nym tek -
stem sztu ki. Ma "a rzecz, a cie szy.

BOG DAN WI DE RA

Ko lo ro wy
te atrzyk dro gi

Pod pa tro na tem „(l' ska”
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o wia !o wa ka cja mi…
Na pierw sz" ma jów k#
Te atr im. Ada ma Mic -

kie wi cza w Cz# sto cho wie przy -
go to wa! pre mie r# mu zycz n",
po twier dza j"c w ten spo sób
obec no$% w re per tu arze sil ne go
nur tu li rycz ne go, by przy po -
mnie% cho% by z ostat nich re ali -
za cji Sta chu r!, Ta kich du "ych
ch#op ców czy wci"& gra ny spek -
takl He mar w chmu rach. Tym ra -
zem dy rek tor ar ty stycz ny, Piotr
Ma cha li ca, za pro si! na sce n#
oprócz ze spo !u mu zycz ne go
Ada ma Hu ty r#, Ma cie ja Pó! to ra -
ka oraz In g# Pil chow sk".

Naj pierw o po my $le przed sta -
wie nia. Re cep ta na suk ces mia -
!a by% do$% pro sta – mu zy ka
na &y wo w do brym wy ko na niu,
tan ga zna ne, lu bia ne, o czym
prze ko nu je wci"& nie s!ab n" ca
po pu lar no$% te go ga tun ku za -
rów no do ta' cze nia, jak i do s!u -
cha nia. Po szcze gól ne nu me ry
!" czy ra dio wiec, oso ba, któ ra
od lat sie dzi przed mi kro fo nem
i uwo dzi g!o sem oraz b!y sko tli -
wo $ci" ko lej ne po ko le nie. Przy -
naj mniej tak by% mo g!o. Kon -
wen cja au dy cji Tan go FM
okre $li !a de ko ra cj# (Grze gorz
Po li ci' ski) – na sce nie wi dzi my
nie mal praw dzi we stu dio na gra nio we,
na przo dzie ze spó!, mi kro fo ny i ka ble,
a przede wszyst kim sy tu acj# ko mu ni ka cyj -
n". Wi dow nia kon cer tu zo sta !a prze mie nio -
na w s!u cha czy sta cji, ale rów nie& w pu blicz -
no$% uczest ni cz" c" na &y wo w ja kim$
wy da rze niu -na gra niu (jak w Mu zycz nym Stu -
diu Pol skie go Ra dia im. Agniesz ki Osiec kiej).
Jej za chwy ty i po mru ki wa nia mia !y by% wi#c
s!y szal ne tak &e dla tych przed od bior ni ka mi.
Trud no tu mó wi% o ja kiej$ ak cji, mia! ra czej
po wsta% spek takl po dob ny do ka ba re to we go
ci" gu atrak cji, gdy mu zy ka wy st# pu je po ko -
lej nych wej $ciach re dak to ra, któ ry czy ta li -
sty s!u cha czy, pre zen tu je cie ka wost ki, by wy -
pe! ni% so b" czas an te no wy… W do dat ku
po wi nien dba%, by in ni uzna li po trze b# je go
obec no $ci. Spo so bów na pro wa dze nie mo -
g!o by% wie le – za baw ny, tra gicz ny, oka za -
!o si# jed nak, &e ra dio wiec jest sfru stro wa -
nym nie udacz ni kiem, któ ry na rze ka na $wiat,
na ko bie ty, na w!a $ci cie li sta cji, w do dat ku
w spo sób nie zbyt wy szu ka ny. I chy ba wi dow -
nia do$% szyb ko stra ci !a z!u dze nie, &e po tra -
fi on za trzy ma% spie sz" ce go gdzie$ s!u cha -
cza, na wet te go do$% ni szo we go, szu ka j" ce go
uciecz ki przed na pie ra j" cym i bu dz" cym
prze ra &e nie $wia tem. Pro blem po le ga! na tym,
&e pro wa dz" cy nie sta no wi! wy star cza j" co in -
te re su j" cej al ter na ty wy dla kry ty ko wa ne go
spo !e cze' stwa. 

By% mo &e, nie po ro zu mie nie wy ni ka !o
z ró& nych spo so bów de fi nio wa nia wy da rze -
nia, na któ re pu blicz no$% zo sta !a za pro szo -
na – czy mia! to by% spek takl pa ra te atral ny,
po le ga j" cy na od czy ty wa niu praw dzi wych
li stów (Piotr Ma cha li ca) czy te& kon cert (Ro -
bert Do ro s!aw ski) przy go to wa ny przez za -
wo dow ców, gdy im pro wi za cja do ma ga si#
mi strzo stwa? A mo &e ta nie po rad no$% by -
!a za mie rzo na, a du et (Je rzy Bo' czak – sce -
na rzy sta, re &y ser, i Piotr Ma cha li ca – g!ów -
ny wy ko naw ca) dzia !a li zgod nie z pla nem?

nie mo& na pod kre $la% ana chro -
nicz no $ci tek stów, jed no cze -
$nie ka &"c si# ni mi za chwy ca%
s!u cha czom. Mam wra &e nie,
&e ak to rów chwi la mi nie bez -
piecz nie po no si! nerw sa ty -
rycz ny, co prze mie nia !o nu -
mer w wy st#p ka ba re to wy.
Naj bar dziej za ska ku j" cy w in -
ter pre ta cjach by! Adam Hu ty ra,
cho% trud no mu od mó wi% po -
my s!u na ko lej ne nu me ry.

Oprócz trzech g!o sów, wy st# -
pu j" cych w mniej al bo bar -
dziej za pi# tych ma ry na recz -
kach, mniej al bo bar dziej
schlud nie ubra nych, jest jesz cze
In ga Pi li chow ska (od po wie -
dzial na za cho re ogra fi#, a jed -
no cze $nie naj bar dziej zna cz" cy
ele ment sztu ki, zna cz" cy, po nie -
wa& usil nie do ma ga j" cy si#
wy ja $nie nia). Po ja wia si# nie -
ocze ki wa nie, naj pierw na kra' -
cach sce ny, stop nio wo prze su -
wa j"c si# ku $rod ko wi,
przy sta je, wy ko nu je ta necz ne
kro ki, trzy ma w r# ku bu ty,
wcho dzi za re dak to rem do stu -
dia na gra'… Jest je go ma rze -
niem? Ob se sj"? Amo &e mu zy -
k"? A mo &e by !a to ko lej na
dia gno za, tym ra zem za ni ku ko -
mu ni ka cji mi# dzy m#& czy zn"

a ko bie t", gdy na wet tan go mi mo &e jest to ta -
niec pe !en na mi#t no $ci i gwa! tow nych uczu%
zo sta je za st" pio ny obo j#t no $ci"? Cza sa mi bo -
j# si# zbyt $mia !ych wnio sków, pa mi# ta j"c s!o -
wa s!u &" cej Mag dy z Gu wer nan tek Hen ry ka
Bar di jew skie go (tekst tak gen de ro wy, &e a&
trud no uwie rzy%, kie dy po wsta!):

Po sz#a Pa ni za da le ko. Z nie swo j$ my -
%l$. Jak to nie mo" na dzie li& si! my %la mi.
We zm$ cz#o wie ko wi, prze ina cz$, wy na tu rz$,
a by wa, "e i o%mie sz$.

Ale nie po tra fi# si# oprze% si le se mio zy.
Czy& by po sta% ko bie ca mia !a su ge ro wa%, &e
Tan go FM to sta cja lu dzi prze gra nych, chro -
ni" cych si# przed $wia tem, czy li po szu ku j" -
cych $wi# te go spo ko ju, uzna j" cych ana -
chro nicz no$% za wy god n" po z# ist nie nia
w $wie cie. Mo je mal kon tenc two $wiad czy%
mo &e, &e mi mo cho dem przy j# !am styl re dak -
to ra, ale to nie praw da. Je stem bo wiem prze -
ko na na, &e Tan go FM ma szan s# na suk ces.
War to jed nak pa mi# ta%, &e nie tyl ko pio sen -
ka mu si po sia da% tekst, po nie wa& jesz cze
wa& niej szy oka zu je si# on w mo men tach po -
zba wio nych mu zy ki, gdy nic nie zo sta nie wy -
t!u mio ne, a s!u chacz nie pod da si# mi !e mu ryt -
mo wi. S!o wo wy g!a sza ne w ci szy, zw!asz cza
w na pi# ciu na s!u chi wa nia, nie mo &e by% „ja -
kie$”, ale mu si by% naj lep sze z mo& li wych bez
wzgl# du na przy j# t" kon wen cj# – mo &e ra -
ni% al bo krze pi%, $mie szy% al bo roz czu la%. Ale
mu si by%. W prze ciw nym ra zie w be! ko tli -
wym roz two rze, na wet tan ga mo g" nie
utrzy ma% ryt mu przed sta wie nia.

JO AN NA WA RO( SKA

Tan go FM. Sce na riusz i re !y se ria – Ja cek
Bo" czyk, cho re ogra fia i ruch sce nicz ny – In ga
Pil chow ska, sce no gra fia – Grze gorz Po li ci" ski,
kie row nic two mu zycz ne i aran !a cje – Krzysz -
tof Ma cie jow ski. Pre mie ra 3 ma ja 2014 r. Te -
atr im. Ada ma Mic kie wi cza w Cz# sto cho wie.

W ta kim ra zie to mnie za bra k!o prze ni kli -
wo $ci i zro zu mie nia ich in ten cji, co mo &e
tak &e na le &y wzi"% pod uwa g# w przy go to -
wy wa niu ko lej nych au dy cji…

Mó wie nie ba nal nych prawd ma sens
wte dy, gdy po wie my to, je $li na wet nie
w b!y sko tli wej, to przy naj mniej w przy zwo -
itej for mie. W prze ciw nym ra zie wy po wie -
dzi prze mie ni" si# w be! kot nie do wy trzy -
ma nia, sta j"c si# co naj wy &ej dia gno z"
wspó! cze snych me diów, w do dat ku po zba -
wio n" osta tecz nych wnio sków, a to z ko lei
mo &e spro wa dzi% py ta nie o za sad no$%
udzia !u w wy da rze niu.

Moc nym punk tem przed sta wie nia by!
na pew no ze spó! mu zycz ny – Mi cha! Ro -
rat (pia no), Arek Kru pa (skrzyp ce), Mar cin
Lamch (kon tra bas), Se ba stian Ru ci' ski
(gi ta ra) – któ ry do sko na le gra! ko lej ne nu -
me ry w aran &a cjach Krzysz to fa Ma cie jow -
skie go. Ar ty $ci roz ko !y sa li pu blicz no$%. Ak -
to rzy rów nie& $pie wa li do brze, chwi la mi
na wet kon cer to wo. Pio tro wi Ma cha li cy
mo g!am wów czas wy ba czy% na wet nie zro -
zu mia !y chwi la mi tekst, po nie wa& brzmia -
!o praw dzi wie i try ska !o emo cja mi.

Pu blicz no$% us!y sza !a za rów no prze bo je
mi# dzy woj nia: Nie ko cha& w ta k$ noc to
grzech, To ostat nia nie dzie la, Szko da two ich
#ez, jak rów nie& Tan go tri ste Edwar da Sta chu -
ry czy Je %li ze chcesz odej%& Sta ni s!a wa Sta -
szew skie go. W fi na le za brzmia !o S#od kie tan -
go re tro Woj cie cha M!y nar skie go. I tu po ja wia
si# ko lej na spra wa – nie jed no rod no$% kon wen -
cji i sto sun ku do pre zen to wa ne go tek stu; czy
pre zen ta cja mia !a by% apro ba t" nu me ru czy
te& od by wa !a si# prze ciw nie mu? Z po wa g"
i sza cun kiem czy z przy mru &e niem oka,
a mo &e na wet z lek k" de zyn wol tu r"? Po sta -
wa pre zen to wa na na sce nie by !a nie jed no rod -
na. Chwi la mi in ter pre ta cje wy ra) nie pa ro dy -
stycz ne brzmia !y od $wie &a j" co, ale osta tecz nie
nie mo& na by% jed no cze $nie „za i prze ciw”,

Tango na trzy
g!osy i jedn"
tancerk#
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W ma#ej rozg#o%ni radiowej od kilku lat prowadzi cykliczn$ audycj! On
(Piotr Machalica).
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wszyst kie ksi!" ki w!t ków, wy zna cza j! -
cych rów nie" po la za in te re so wa# ba daw -
czych pro fe sor ki. 

Au tor ka na po cz!t ku umie $ci %a tek sty
po $wi& co ne gó rom, któ re od lat j! fa scy -
nu j!. Czy tel nik ma oka zj& za po zna' si&
z roz wa "a nia mi na te mat re por ta "u R. Pol -
la ka z 1919 r. pt. Wy pra wa skau tów !l" -
skich przez Ora w# i Ta try na Spisz oraz
opi sem wy praw gór skich wo je wo dy $l! -
skie go M. Gra "y# skie go. W ar ty ku le
o re por ta "u Pol la ka ba dacz ka nie tyl ko
wska zu je na wa lo ry po znaw cze tek stu, ale
przede wszyst kim na kre $la ró" ni ce w po -
strze ga niu kra jo bra zu, ro zu mie niu ce lu te -
go ty pu przed si& wzi&' w prze sz%o $ci i dzi -
siaj. Czy tel ni ka wspó% cze sne go mo "e
za ska ki wa' i za dzi wia' pie tyzm, z ja kim
har ce rze przy go to wy wa li si& do wy pra wy
w gó ry, np. szcze gó %o we za po zna wa nie si&
z do st&p ny mi prze wod ni ka mi i in ny mi
ksi!" ka mi o te ma ty ce kra jo znaw czej. Au -
tor ka kon cen tru je si& przede wszyst kim
na tych frag men tach, któ re s! opi sa mi kra -
jo bra zu gór skie go. Od czy tu je zna cze nia,
ja kie na uczy ciel nada wa% szczy tom, do li -
nom i in nym wy znacz ni kom prze strze ni
gór skiej. Udo wad nia, "e re por ta" Wy pra -

wa skau tów !l" skich… zbu do wa ny zo sta%
nie tyl ko z nar ra cji o cha rak te rze po znaw -
czo -spra woz daw czym, ale tak "e es te ty zu -
j! cym. Au tor ka szki cu wska za %a me ta fo -
ry, epi te ty, któ re po s%u "y %y Pol la ko wi
do na kre $le nia ob ra zu pej za "u gór skie go
pe% ne go emo cji, nie ukry wa ne go za chwy -
tu i uczu cia na dziei, "e re gion ten znaj dzie
si& w gra ni cach od ro dzo ne go pa# stwa pol -
skie go. 

Po dob ne go ro dza ju ak cen ty ba dacz ka
od na la z%a we wspo mnie niach i ar ty ku -
%ach M. Gra "y# skie go, pu bli ko wa nych
w „Na Tro pie”. Wo je wo da $l! ski by%
wiel kim mi %o $ni kiem gór i oso b! wal cz! -
c! o za cho wa nie nie ska "o nej przy ro dy.
W Be ski dach, Pie ni nach, Ta trach Gra "y# -
ski wy po czy wa%, na bie ra% si%, „s%y sza%
du sz& gór”, zw%asz cza la su po ra sta j! ce go
zbo cza. Wo je wo da wie rzy% rów nie"
w wiel k! moc kra jo bra zu gór skie go, je go
do bro czyn ny wp%yw na cha rak ter lu dzi,
przede wszyst kim m%o dych. Dla te go
w wie lu swo ich tek stach sta ra% si& na k%a -
nia' har ce rzy, wy cho waw ców, opie ku nów
do dzia %a# ochra nia j! cych przy ro d&.
Na aspekt eko lo gii, czy eko fi lo zo fii, He -
ska -Kwa $nie wicz zwró ci %a tak "e uwa g&,
ana li zu j!c ksi!" ki B. Gaw ry luk o $wi sta -
ku Gwizd ku. W tym tek $cie, za my ka j! cym
tryp tyk gór ski, szcze gól n! ro l& od gry wa
„dom” sym pa tycz ne go zwie rza ka – Ta try.
Gó ry swo j! mo nu men tal no $ci!, nie przy -
st&p no $ci! ucz! po ko ry, a jed no cze $nie ich
li te rac ki ob raz po zwa la au to rom pro pa go -
wa' ta kie war to $ci, jak: od po wie dzial no$',
sza cu nek do ota cza j! cej przy ro dy i in nych
lu dzi. 

O po ko rze au tor ka wspo mi na tak "e
w cz& $ci za ty tu %o wa nej Po wro ty do ksi" -
$ek i te ma tów. Dwa ar ty ku %y po $wi& ca Ka -

mie niom na sza niec A. Ka mi# skie go,
wska zu j!c w tej wy j!t ko wej ksi!" ce nurt
re li gij ny i opi su j!c kon takt z t! lek tu r! ks.
J. Ti sch ne ra. M%o dzi har ce rze z Sza rych
Sze re gów na kar tach opo wie $ci to lu dzie

ry sty na He ska -Kwa $nie wicz,
znaw czy ni pro ble ma ty ki $l! -
sko znaw czej, ale tak "e li te ra tu -

ry dzie ci& co -m%o dzie "o wej, od da %a do r!k
czy tel ni ków trze ci tom stu diów po $wi& -
co nych lek tu rom tek stów po wsta %ych
z my $l! o m%o dym czy tel ni ku lub za in spi -
ro wa nych kon tak tem z m%o dzie "! czy
b& d! cych efek tem fa scy na cji $wia tem
dzie ci& cej wy obra( ni. Ta jem ni cze ogro dy 3

to po dró", jak sa ma au tor ka we wst& pie na -
pi sa %a, „w prze sz%o$' utrwa lo n! w s%o wie”.
Ksi!" ka ta jest rów nie" „re zul ta tem wspó% -
cze snych pe re gry na cji czy tel ni czych”
ba dacz ki. Owe w& drów ki w $wiat li te ra -
tu ry obej mu j! za tem ró" ne prze strze nie,
tak "e tem po ral ne, od kry wa j!c przed czy -
tel ni ka mi tek sty nie jed no krot nie ju" za po -
mnia ne oraz te, któ re wspó% cze $nie, mi& -
dzy in ny mi z po wo du bra ku g%o $niej
opra wy me dial no -re kla mo wej, gi n! w$ród
ob fi tej pro duk cji wy daw ni czej. Ta jem ni -

cze ogro dy sta no wi! kon ty nu acj& roz wa -
"a# z po przed nich to mów, o czym $wiad -
czy kil ka sta %ych prze wi ja j! cych si& przez
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praw dzi wie wie rz! cy, z po ko r! przyj mu -
j! cy „za pi sa ne wy ro ki”, ale te" z prze -
$wiad cze niem, "e wszyst ko, co ich spo ty -
ka, w czym uczest ni cz!, ma g%& bo ki sens.
Ko lej ny ar ty ku% $wiad czy o do sko na %ej
zna jo mo $ci hi sto rii po wsta nia sa me go
tek stu Ka mie ni na sza niec oraz je go czy -
tel ni czych lo sów. Po wo %u j!c si& na ró" ne
(ró d%a, au tor ka udo wad nia, "e ka p%an -fi -
lo zof wy so ko ce ni% opo wie$' o Al ku,
Ru dym i Zo $ ce i trak to wa% j! ja ko „jed n!
z ta kich m%o dzie# czych lek tur, któ re za -
pa da j! w pa mi&' na ca %e "y cie, kszta% tu -
j!c wy obra( ni& i pod sta wo we za sa dy
mo ral ne”. 

Po ko r!, ro zu mia n! oczy wi $cie ja ko
szla chet na ce cha cha rak te ru, od zna cza%
si& z pew no $ci! J. Kor czak. He ska -Kwa -
$nie wicz ana li zu je li te rac kie $wia dec twa
pa mi& ci o nim, któ re kreu j! le gen d&
„sta re go Dok to ra”. Ba dacz ka zwra ca
uwa g& zw%asz cza na naj now sze pu bli ka -
cje, po wsta %e w zwi!z ku z Ro kiem Kor -
cza ka (2012), ad re so wa ne do m%o de go
od bior cy. 

Tek stom z trze ciej cz& $ci roz wa "a# pa -
tro nu je Po zna#. Ba dacz ka ze znaw stwem
i wy j!t ko w! wra" li wo $ci! czy tel ni cz!
przed sta wia po ezj& zmar %ej w 2005 r.
E. Wa $niow skiej, au tor ki po tra fi! cej roz -
ma wia' z dzie' mi w wier szach o trud nych
spra wach, jak: $mier', prze mi ja nie, smu -
tek, o tym wszyst kim, co ra zem z ra do $ci!,
u$mie chem i za ba w! wspó% two rzy tkan -
k& praw dzi we go "y cia. Wy daw nic two
Mi la po zna# skiej ar tyst ki E. Kry gow -
skiej -Bu tlew skiej po wsta %o, by upa mi&t -
ni' au tor k& Be skidz kich ob raz ków. Ofi cy -
na ta wy da %a pre sti "o w! se ri& za ty tu %o wa -
n! Pe re% ki Mi li, o któ rej He ska -Kwa -
$nie wicz pi sze, "e to do sko na %y przy k%ad
se rii przy go to wa nej wzor co wo pod ka" -
dym wzgl& dem – gra ficz nym i li te rac kim.

Ra do sn! stro n& pierw szych lat "y cia ba -
dacz ka przed sta wia, przy po mi na j!c, czy
na wet na no wo od kry wa j!c przed czy tel -
ni kiem, twór czo$' M. Wa# ko wi cza oraz
ksi!" ki ob raz ko we zna ko mi te go ry sow ni -
ka „Prze kro ju” Z. Len gre na. Au tor ka
szki cu w pe% ni zga dza si& ze swo iste go ro -
dza ju pe da go gi k!, któ rej za %o "e nia Wa# -
ko wicz sub tel nie wplót% we wspo mnie nia
two rz! ce Szcze ni# ce la ta i Zie le na kra te -

rze. To „lek cja” do brej za ba wy i hu mo ru,
bo wiem „kto umia% si& ba wi' swo bod nie
i ra do $nie w dzie ci# stwie, ten b& dzie
w so bie mia% skarb po go dy i po czu cia hu -
mo ru przez ca %e "y cie”. 

Ta jem ni cze ogro dy za pra sza j! do w& -
drów ki obej mu j! cej czas i prze strze#,
do pe re gry na cji $cie" ka mi s%ów two rz! -
cych pi&k ne tek sty li te rac kie. He ska -
-Kwa $nie wicz przy po mi na je, od kry wa
na no wo, wzbo ga ca j!c wie dz& czy tel ni ka.
Wy j!t ko wo$' wszyst kich to mów Ta jem -

ni czych ogro dów tkwi jed nak przede
wszyst kim w spo so bach pro wa dze nia
nar ra cji, któ re sk%a nia j!, jak by mi mo -
cho dem, do po dró "y w $wiat w%a snych
wspo mnie# o prze czy ta nych ksi!" kach
oraz do my $li o tych, któ re na dal cze ka -
j! na na sze od kry cie. 

KA TA RZY NA TA )U*

K

Kry sty na He ska -Kwa !nie wicz: Ta jem ni cze
ogro dy. T.3. Wy daw nic two Uni wer sy te tu "l# -
skie go, Ka to wi ce 2013, ss. 177. 
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cie szy !em si", kie dy ta ksi#$ ka

do mnie tra fi !a. Po my %la !em, $e
uka za !a si" w sa m# po r".

„Resz ta Pol ski”, któ ra ju$ sam po mys!
stwo rze nia me tro po lii Si le sia, przy j" !a
nie ch"t nie, bo wi dzia !a w tej idei wy !#cz -

nie eko no micz nej ja ki% prze jaw %l# skie go

se pa ra ty zmu, a sa mo po j" cie „au to no -

mii” ko ja rzy !o si" w War sza wie z ukry t#
opcj# nie miec k# i pró b# ode rwa nia re gio -

nu „od Ma cie rzy”, wresz cie b" dzie 

mo g!a si" do wie dzie& na czym przed wo -

jen ny sta tus wo je wódz twa po le ga!.
Z dru giej stro ny – sze re go wi zwo len ni cy

dzi siej sze go Ru chu Au to no mii 'l# ska,

któ rzy cza sem ma sze ru j#, te$ b" d# mo gli

si" prze ko na&, $e nie wszyst kie ich mnie -

ma nia od po wia da j# rze czy wi sto %ci. Ry -

ch!o jed nak uzmy s!o wi !em so bie, $e
przed sta wi cie le $ad nej ze stron spo ru tej

ksi#$ ki po pro stu nie prze czy ta j#. Po co,

sko ro „wie dz# le piej”? (u dzi !em si" ja ki%
czas te mu, kie dy uka za! si" Czar ny ogród
Ma! go rza ty Szej nert, $e co% z po pl# ta nej

hi sto rii 'l# ska do trze do szer szej opi nii

pu blicz nej, by !a to prze cie$ po zy cja na -

gro dzo na przez Pol skie Ra dio i kan dy du -

j# ca do „Ni ke”. Szyb ko jed nak po zby !em

si" z!u dze), wy star czy !o kil ka wy po wie -

dzi po li ty ków, aby si" prze ko na&, i$ na -

dal je ste %my – cy tu j#c Zo fi" Kos sak –

nie zna nym kra jem. Mi mo wszyst ko li cz"
na to, $e ksi#$ ka Ja na F. Le wan dow skie -

go do trze do lu dzi jesz cze czy ta j# cych,

do star czy im nie tyl ko wie dzy, ale i ar gu -

men tów do „noc nych 'l# za ków roz -

mów”.

Czas Au to no mii jest lek tu r# pa sjo nu -

j# c#. To stwier dze nie mo $e ko go% zdzi -

wi&, bo có$ ta kie go eks cy tu j# ce go jest

w fak cie, $e Pol ska przy zna !a 'l# sko wi

spe cjal ne pra wa? Sa mo rz#d no%& i w ja -

kim% stop niu sa mo dziel no%& wo je wódz -

twa %l# skie go by !y swe go ro dza ju

„kie! ba s# ple bi scy to w#”, wy my %lo n#
po to, aby Gór no %l# za cy g!o so wa li

za przy na le$ no %ci# do Pol ski. W!a sny

Sejm, w!a sny Skarb, de cy do wa nie

na miej scu o wie lu spra wach spo !ecz -

nych, czy go spo dar czych – to by !y ko -

rzy %ci dla re gio nu. Po li ty ka, eko no mia,

spra wy ustro jo wo -praw ne nie s# jed nak

dzie dzi na mi bu dz# cy mi po wszech ne

za in te re so wa nie. Ale ju$ kon tekst hi sto -

rycz ny spra wia, $e na gle po ja wia j# si"
kwe stie do ty ka j# ce ludz kich lo sów,

prze ma wia j# ce do wy obra* ni. Cho& by

po dzia! re gio nu, któ ry do pew ne go mo -

men tu by! ca !o %ci#. Wia do mo, $e w ple -

bi scy cie du $e mia sta opo wie dzia !y si"
za Niem ca mi, ob sza ry wiej skie g!o so -

wa !y za Pol sk#, tyl ko $e mi" dzy ni mi

nie prze bie ga !a ja ka% wy ra* na gra ni ca.

Nie by !o tak, $e 'l#sk wschod ni opto -

wa! za od ro dzo n# Pol sk# a za chod ni

chcia! do Nie miec. Po dzia !u „nie po -

dziel ne go” do ko na li dy plo ma ci, moc no

zresz t# sk!ó ce ni. Jed nak kon se kwen cj#
wy zna cze nia gra ni cy by !a „w" drów ka

lu dów” w obie stro ny, roz dzie le nie ro -

dzin itd.

Na pew no za s!u gu je te$ na uwa g"
„awans” Ka to wic na sto li c" wo je -

wódz twa. Nie by !o to mia sto naj wi"k -

sze, ist nia !y star sze o%rod ki miej skie,

tym cza sem do sta !o wiel k# szan s"

w!a dz" (opo zy cja zboj ko to wa !a wy bo ry

do %l# skie go par la men tu), sa na cyj ni po -

li ty cy ra dy kal nie zmie ni li swo je sta no -

wi sko. Na gle uzna li, $e Au to no mia jest

dla nich u$y tecz na. Oczy wi %cie prze sta -

!a ist nie& po wkro cze niu do Pol ski wojsk

hi tle row skich. Ale tak na praw d" do jej

li kwi da cji do pro wa dzi! ko mu ni sta, wo -

je wo da %l# sko -d# brow ski Alek san der

Za wadz ki. 6 ma ja 1945 ro ku Kra jo wa

Ra da Na ro do wa pod j" !a od po wied ni de -

kret pod pi sa ny m.in. przez Bo le s!a wa

Bie ru ta.

Przy to czy !em tych kil ka przy k!a dów

nie po to, $e by stresz cza& ksi#$ k", chcia -

!em tyl ko za sy gna li zo wa&, jak bar dzo

skom pli ko wa na i bo ga ta jest te ma ty ka,

któ r# za j#! si" w swo jej pra cy Le wan -

dow ski. Oto po ja wia si" ja ka% kwe stia

i za raz im pli ku je na st"p ne al bo wy ma ga

wpro wa dze nia no we go w#t ku. Jed nak

mi mo wie lu szcze gó !ów (cie ka wych,

a cza sem ma !o zna nych) ksi#$ ka jest

skon stru owa na bar dzo przej rzy %cie i na -

pi sa na przy st"p nym j" zy kiem, co spra -

wia, $e do brze si" j# czy ta. Do dat ko wym

wa lo rem pu bli ka cji s# licz ne zdj" cia ar -

chi wal ne po cho dz# ce z in sty tu cji pol -

skich i nie miec kich. 

BOGDAN+WIDERA
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na roz wój. W krót kim cza sie sta !o si"
wiel kim pla cem bu do wy, na któ rym

wznie sio no nie tyl ko bu dyn ki ad mi ni -

stra cyj ne, ale i miesz kal ne, po wsta !a tu

spe cjal nie wy bu do wa na roz g!o %nia ra -

dio wa, na wet no wo cze sne mu zeum.

Za ty mi in we sty cja mi sta! Skarb 'l# -
ski. (Tu ma !a dy gre sja: cza sem or ga ni -

zu je si" dzie) otwar ty gma chu Sej mu

'l# skie go, Wo je wódz twa a dzi% tak $e
Urz" du Mar sza! kow skie go. War to z ta -

kiej oka zji sko rzy sta& cho& by po to,

$e by obej rze& w pod zie miach bu dyn -

ku ogrom ny sejf. Wpraw dzie nie ma

ju$ w nim skar bów, s# ja kie% pa pie ry,

spa czo ne drzwi si" nie do my ka j#, ale

ta ka sa pan cer na po zwa la so bie wy -

obra zi&, $e kie dy% prze cho wy wa no tu

re al ne pie ni# dze czy te$ in ne wa lo ry.)

Fi nan se by !y wa$ ne. Ju$ w Sta tu cie

Or ga nicz nym Wo je wódz twa 'l# skie go

zna laz! si" do%& nie skom pli ko wa ny

wzór ma te ma tycz ny po zwa la j# cy wy -

li czy&, ja k# cz"%& po dat ków %l# skich

mo$ na w wo je wódz twie zo sta wi&, a ja -

ka po win na by& prze ka za na do War -

sza wy. Jak zwy kle spra wy pie ni"$ ne

by !y (mi mo wzo ru) przy czy n# kon flik -

tów. Rz#d Rzecz ypo spo li tej na rze ka!,
$e nie otrzy ma! wszyst kich na le$ no %ci,

'l#sk do ma ga! si" zwro tu wca le nie ba -

ga tel nej nad p!a ty. 

Pol ska po cz#t ko wo nie do ce nia !a ro li

prze my s!u w no wo cze snym pa) stwie.

Woj ciech Kor fan ty twier dzi! na wet, $e nie

by !a przy go to wa na do po !# cze nia si" ze

'l# skiem. Przez d!u gi czas na przy k!ad

nie by !o mi" dzy re gio nem a resz t# kra ju

od po wied nich po !# cze) ko le jo wych. Do -

tkli wa by !a dla 'l# ska woj na cel -

na z Niem ca mi pro wa dz# ca do kry zy su.

Na sy tu acji ma te rial nej re gio nu od bi !o si"
tak $e bar dzo ne ga tyw nie wpro wa dze nie

w Pol sce pa) stwo we go mo no po lu spi ry -

tu so we go i ty to nio we go, co wi# za !o si"
oczy wi %cie z wpro wa dze niem ak cy zy.

Sejm 'l# ski mu sia! wy ko na& ogrom n#
ro bo t", $e by prak tycz nie zor ga ni zo wa&
ca !e $y cie nie mal od ze ra – wpro wa dzi&
re gu la cje praw ne do go spo dar ki, szkol -

nic twa, ad mi ni stra cji te re no wej, opie ki

spo !ecz nej, po li cji, krót ko mó wi#c –

ogar n#& ca !o%&. Nie ka$ da z sej mo wych

ustaw by !a po my s!em do brym. Uchwa -

lo no na przy k!ad, $e na uczy ciel ki po win -

ny $y& w ce li ba cie. Po gl#d ta ki

po se! -spra woz daw ca uza sad nia! tym, $e
ko bie ty cho ru j# i bio r# urlo py ma cie -

rzy) skie, co wie le kosz tu je. Na sku tek

tej usta wy ode sz!o z za wo du kil ka set

m" $a tek i co ro ku zwal nia !o si" ze szko -

!y kil ka dzie si#t pa nien ma j# cych pla ny

ma try mo nial ne. Na wet Go!" Nie dziel ny,

pi smo ka to lic kie, uzna! t" re gu la cj"
za nie $y cio w#.

Au to no mia 'l# ska bu dzi !a w przed -

wo jen nej Pol sce spo ro kon tro wer sji. Sa -

na cja pró bo wa !a j# na wet zli kwi do wa&,
to si" jed nak nie uda !o, bar dzo ostro

prze ciw ko tym za mia rom pro te sto wa!
mar sza !ek Sej mu 'l# skie go Kon stan ty

Wol ny, któ ry uwa $a!, $e by !o by to oszu -

ka nie Gór no %l# za ków, któ rzy w ple bi -

scy cie opo wie dzie li si" za Pol sk#. Co

jest cie ka we – kie dy ju$ obo zo wi wo je -

wo dy Gra $y) skie go uda !o si" prze j#&

U

Jan F. Le wan dow ski: Czas Au to no mii.
Wyd. Hen ryk Her mann i Sto wa rzy sze nie

„Alk me na”, Cho rzów 2014, s. 160.
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nych emo cji, ale te! o za gu bie nie "la -
dów Bo ga, me lan cho li#, edu ka cj#, !a -
$o b#, "mier% i na dzie j#. S& to fa scy nu -
j& ce py ta nia i rów nie eks cy tu j& ce od -
po wie dzi, al bo ra czej pró by do tkni# cia
pro ble mu.

Na ile spo so bów mo! na pi sa% o zja -
wi skach nie da j& cych si# okre "li%, a cz# -
sto o oso bi stych od czu ciach z po gra -
ni cza psy cho lo gii, re li gii, ety ki?
Na wie le, co po ka zu j& Ku rek i Ma li -
szew ski tak do bie ra j&c tek sty, by da wa -
$y ogl&d trzech za sad ni czych grup te -
ma tycz nych: O pa ra dok sach utra ty,
O lu strze !mier ci i O bra ku ró" nych.
Kim s& au to rzy? Fi lo lo ga mi, fi lo zo fa -
mi, teo lo ga mi, na uczy cie la mi, pe da go -
ga mi, jest te! w gro nie le karz – spe cja -
li sta me dy cy ny pa lia tyw nej, kul tu ro -
znaw ca, s& na ukow cy ró! nych dys cy -
plin hu ma ni stycz nych. 

Spoj rze nie na ty tu $o we za gad nie nie
jest wszech stron ne. Utra ta bo wiem
ja wi si# nie tyl ko ja ko uby wa nie, ale te!
zja wi sko, dzi# ki któ re mu zy sku je my.
Po ja wia j& si# wów czas in ne war to "ci,
któ re za czy na my do strze ga%. Ju! w sa -
mych ty tu $ach ar ty ku $ów jest wie le me -
ta fo ry, pró by do tkni# cia nie do ty kal ne -
go. Naj bar dziej za fa scy no wa $y mnie
szki ce A. Kun ce To, co pu ste, K. Ma -
li szew skie go Wszyst kie ko me ty !wia -

ta. Szki ce o to po gra fii i pe da go gii

utra ty oraz opo wie"% J. Kur ka o sztu -
ce rze' biar skiej T. We nkla ra. 

Kun ce wy wo dzi swo je roz wa !a nia
od lu dów pu sty ni, któ rzy po zor nie nie
po sia da j& ni cze go na sta $e, a jed nak ma -
j& wszyst ko, co do !y cia im nie zb#d -
ne. Nie ma u nich nad mia ru, dla te go
ina czej po strze ga j& utra t#. Ich !y cie de -
ter mi nu je in ny etos, od mien ne jest
po dej "cie do war to "ci spo $ecz nych,
po sia da nia oraz od czu wa nia te go, co
na zy wa my do mem. Au tor ka prze pro -
wa dza czy tel ni ka przez prze strze nie
w# drow ców, pu sty nie rze czy wi ste i za -
da ne so bie sa me mu. W za ko( cze niu
szki cu obok Be du inów i Tu are gów sta -
wia tak !e To ska( czy ków i… )l& za ków
z ich „do "wiad cze niem pu styn no "ci”.
Sk&d to ze sta wie nie? Kun ce pi sze:
„To ele men tar ny nie po kój, kru cho"%
i nie sta $o"%, któ ry mi jest pod szy ta to! -
sa mo"% tzw. sil nych re gio nów. To tro -
ska o nie -w$a sne miej sce ja ko miej sce
za da ne. Kie dy „pu sty nia” sta je si#
fun da men tem na sze go my "le nia, je ste -
"my (…) w sta nie pod j&% tro sk# o za -
ry so wa ne miej sce, któ re sta je si# dla
nas zie mi& obie ca n&”. 

Esej Ma li szew skie go to nie by wa le
wa! ny tekst dla wspó$ cze snej edu ka -
cji, o któ rej tak wie le si# mówi. Au tor
pro po nu je in ny jej ogl&d * ja ko cz# "ci
kul tu ry, kszta$ to wa nia cz$o wie ka, je go
po trzeb, wra! li wo "ci. I w$a "nie w utra -
cie do strze ga on to, co po zy tyw ne, co
jest mo to rem zmian, co po wo du je po -
szu ki wa nie in ne go. Wy ra !a to na st# pu -

dzie wi# ciu lat ka! d& se sj#
„Me dium Mun di” – dzie $o 
J. Kur ka i K. Ma li szew skie -

go * wie( czy zbiór szki ców i ese jów.
Tak by $o i tym ra zem. Te mat se sji: Wo -

bec uby wa nia i bra ku sta$ si# pre tek -
stem do wy g$o sze nia nie zwy k$ych
spo strze !e( i re flek sji. Brak i utra ta jest
tym, z czym ma my do czy nie nia nie -
mal na co dzie(. Trze ba jed nak to zja -
wi sko za uwa !y%, umie% na zwa% i zin -
ter pre to wa%. Nie zrów na ni w tym
przed si# wzi# ciu by li au to rzy se sji
i ich go "cie. 

Ku rek i Ma li szew ski ju! we wst# pie
za uwa !y li: „Na sza co dzien no"% jest za -
nu rzo na w bra ku (…), a ubyt ki i roz -
$& ki zna cz& dni pod ksi# !y co wej w# -
drów ki”. Da lej do da li za": „My "le nie
o utra cie to prak ty ka nie wy god na i ra -
czej dzi" rzad ka (…). Nie jest trud no
po na rze ka% na roz ma ite ze wn#trz ne de -
fi cy ty (…), lecz od na my s$u nad „dru -
gim bra kiem”, nad tym, cze go nie
sta je w „du szy”, naj cz# "ciej ucie ka -
my”. I w$a "ci wie te mu, co „nie sta je
w du szy”, po "wi# co ne s& szki ce w re -
cen zo wa nym to mie. Au to rzy se sji sta -
wia j& sze reg py ta(: o by cie bar dziej
i by cie mniej, o uwal nia nie za mro !o -
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j& co: „Na utra cie po le ga funk cjo no wa -
nie kul tu ry”. I da lej: „Edu ka cja (…) jest
prze strze ni& strat, bra ków, znik ni#%,
prze mil cze(”. We d$ug Ma li szew skie -
go: „Utra ta * cho% wo le li by "my ina -
czej – jest wa! nym me cha ni zmem
roz wo jo wym (…). Brak jest za tem cz# -
"ci& go spo da ro wa nia !y ciem”. I trud -
no nie zgo dzi% si# z au to rem te zy, gdy
za sta no wi my si# nad po sia da n& w$a dz&,
wy ty cza niem co raz to mniej osi& gal -
nych ce lów fi nan so wych i ma te rial -
nych, nad mia rem am bi cji i prze ro -
stem za mie rze( nad mo! li wo "cia mi. 

Ma li szew ski przy ta cza te! za L. Wit -
kow skim ka te go ri# au to ry te tu „stra! ni -
ka bra ku”, „czy li te go, kto po ma ga$ by
uczniom roz po zna wa% de fi cy ty, pu -
$ap ki i za gro !e nia po sia da ne go po ten -
cja $u oraz przy wra ca% kon takt z utra co -
nym po czu ciem bra ku”. Za raz do da je
jed nak do"% pe sy mi stycz nie: „K$o pot
po le ga (…) na tym, !e stra ty du cho we
(in te lek tu al ne, emo cjo nal ne, mo ral ne)
nie jed no krot nie za cie ra j& za so b& "la -
dy. Wspó$ cze sny nar cyz, ano mij ny
kon su ment nie od czu wa za zwy czaj
pust ki (…), któ r& jest do tkni# ty”. Tekst
Ma li szew skie go po wi nien by% za tem
lek tu r& obo wi&z ko w& dla nas wszyst -
kich, bo jak pi sze w pod su mo wa niu au -
tor: „Utra ta (…) mo !e znisz czy% !y cie.
Jed no cze "nie sta no wi je den z naj wa! -
niej szych me cha ni zmów roz wo jo -
wych”. War to i trze ba o tym pa ra dok -
sie po my "le%.

Czy pi#k no mo !e wy ra sta% z !a lu
i t# sk no ty? Na to py ta nie od po wia da
Ku rek w szki cu o twór czo "ci We nkla -
ra, m$o de go ar ty sty rze' bia rza z Ty -
chów. Obu po $& czy $a ja ki" czas te mu
mi $o"% do mu zy ki, ra do"% s$u cha nia do -
bre go roc ka i blu esa two rzo ne go przez
naj wi#k szych. We nklar nie ustan nie
rze' bi „swo je go” Rie dla, Hen dri -
xa – do s$ow nie i w prze no "ni. 

Rze' biarz to spe cy ficz ne za j# -
cie – r# ko ma le pi w gli nie no we !y cie
z w$a snej wy obra' ni. Nie wa! ne, czy
to po sta% je go bab ci czy po mni ki
Wej cher tów * bu dow ni czych Ty chów,
czy uko cha ne go Wit ka ce go przy Mu -
zeum Hi sto rii Ka to wic. „Utra ta osta -
tecz nie nie jest ko( cem” – to zda nie
sta $o si# mot tem !y cio wym We nkla ra.
Sztu ka da je nie "mier tel no"% – wo bec
utra ty zda nie to ma swój wy j&t ko wy
sens. Sztu ka bo wiem po zwa la na obec -
no"% tych, któ rych ju! nie ma. I w ta -
kim sa mym lub po dob nym od czu wa -
niu utra ty s& bli sko sie bie We nklar
i Ku rek. Id&c tym tro pem, wcho dzi my
w sfe r# trans cen den cji, w któ r& cz# sto
chce my wie rzy%, !e kie dy" po "mier -
ci spo tka my tych wszyst kich bli skich,
któ rych utra ci li "my. Czy jed nak
na pew no utra ci li "my, sko ro ci& gle s&
z na mi?

WIE S+A WA KO NO PEL SKA 

Od

Utra ta. Wo bec bra ku i uby wa nia. Pra ca zbio -
ro wa pod red. Jac ka Kur ka i Krzysz to fa Ma -
li szew skie go. Cho rzów 2013, ss. 222.
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He le na Sy no wiec: !l" ska oj czy -
zna pol sz czy zna z per spek ty wy
edu ka cyj nej. Wy bór za gad nie#
Ka to wi ce 2013, ss. 251, nlb.
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aj now sza ksi"# ka pro fe -
sor He le ny Sy no wiec
o gwa rze $l" skiej z per -

spek ty wy edu ka cyj nej wy ra sta
z dwóch %ró de&: do mo we go i na -
uko we go. Zna ko mi te za ko rze -
nie nie w spra wach $l" skich
miesz kan ki Che& mu !l" skie go,
tra dy cje ro dzin ne i miej sco we
$ro do wi sko, w któ re go #y ciu ba -
dacz ka uczest ni czy, po zwa la j"
s&u cha' na co dzie( #y we go dia -
lek tu $l" skie go. Ten fakt nie prze -
szka dza w rów nie ener gicz nym
udzia le w #y ciu Uni wer sy te tu
!l" skie go, jak i na uko wym w ca -
&ej Pol sce. 

Ksi"# ka !l" ska oj czy zna pol sz -

czy zna z per spek ty wy edu ka cyj -

nej po wsta wa &a przez wie le lat
i jest efek tem pa sji uczo nej, mo -
zol nie do cie ra j" cej do $wia dectw
i ma te ria &ów na te mat #y cia szko -
&y i form edu ka cji re gio nal nej
na !l" sku. He le na Sy no wiec mia -
&a to szcz) $cie, #e w Uni wer sy -
te cie !l" skim po zna &a jesz cze to
po ko le nie po lo ni stów, któ re
w dwu dzie sto le ciu przy w) dro wa -
&o do Ka to wic z Ma &o pol ski
w po czu ciu mi sji pa trio tycz nej,
ale te# z na dzie j" na do bre wa run -
ki #y cia w no wo  pow sta &ym wo -

je wódz twie. Naj wy bit niej sz"
przed sta wi ciel k" tej ge ne ra cji
by &a Mie czy s&a wa Mi te ra -Do -
bro wol ska, któ ra za de cy do wa &a
o dal szym lo sie m&o dej po lo -
nist ki, po zo sta wia j"c j" w swo jej
ka te drze i wpro wa dza j"c w kr"g
w&a snych pa sji. Id"c dro g" wy ty -
czo n" przez star sze po ko le nie
ba da czy, He le na Sy no wiec za in -
te re so wa &a si) m. in. ga zet ka mi
szkol ny mi, uka zu j" cy mi si)
w ró# nych pla ców kach o$wia to -
wych przed wo jen ne go wo je -
wódz twa $l" skie go, a sta no wi" -
cy mi bo ga te %ró d&o wie dzy
o daw nych uczniach, któ rzy sa -
mi pro wa dzi li ba da nia nad gwa -
r" i ro bi li to, zda niem uczo nej,
ca& kiem pro fe sjo nal nie. Z pu bli -
ka cji do wia du je my si) te# o pro -
gra mach i pod r)cz ni kach, któ re
wca le nie t) pi &y gwa ry, ale trak -
to wa &y j" ja ko punkt od nie sie nia
dla pol sz czy zny ogól nej. Wresz -
cie pa da j" na zwi ska: Ta de usza
Leh ra -Sp&a wi( skie go, Ze no na
Kle men sie wi cza, Ka zi mie rza Nit -
scha, Sta ni s&a wa B" ka – na ukow -
ców ba da j" cych gwa ry $l" skie
i po $wiad cza j" cych ich war to$'
swo im au to ry te tem. Do brze, #e
przy to czo no tak #e opi nie ks.
Emi la Szram ka i Gu sta wa Mor -
cin ka, bo do da j" one ksi"# ce
nie zwy k&ej bar wy i po sze rza j"
kon tekst ba daw czy o #y cie re li -
gij ne i li te ra tu r) pi)k n".

Kie dy$ na uczy cie le dys po no -
wa li czy tan ka mi $l" ski mi, dzi) ki
któ rym sa mi mo gli si) do kszta& -
ci' w za kre sie kul tu ry $l" skiej,
a na st)p nie po ka za' uczniom do -
bre tek sty li te rac kie i folk lo ry stycz -
ne, wska za' tra dy cj) i wzbu dzi'
po czu cie du my z zie mi naj bli# szej.
Dzi) ki tym pod r)cz ni kom szko &a
zbli #a &a si) do do mu, a gwa ra zy -
ski wa &a no bi li ta cj). Dzi siaj ta -
kich ksi" #ek brak i g&os uczo nej
jest wa# nym u$wia do mie niem tej
sy tu acji. Ni gdy nie t) pio no tu
urz) do wo gwar $l" skich, ni gdy nie
by &y za ka za ne, i He le na Sy no wiec
prze ko nu j" co po ka zu je ca &" nie -
praw d) tzw. „krzyw dy $l" skiej”,
któ ra nie wia do mo cze mu ma
s&u #y'. Moc no i #y wo brzmi"
s&o wa Ire ny Ba je ro wej, przy wo &a -
ne w !l" skiej oj czy# nie -pol sz czy# -
nie:,, Nie wstyd% cie si) swej ro dzi -
mej gwa ry, nie wy $mie waj cie si)
z mo wy wiej skiej, lecz przy s&u -
chuj cie si) jej z za in te re so wa -
niem i sza cun kiem”.

Ksi"# ka He le ny Sy no wiec jest
wa# nym ape lem o miej sce gwar
i kszta& ce nia re gio nal ne go w #y -
ciu wspó& cze snej szko &y, o sza cu -
nek i po wa g) w po dej $ciu,
o uwol nie nie tych spraw od do -
ra% nych ce lów po li tycz nych. Nie
tyl ko na !l" sku, ale w ka# dym re -
gio nie, gdy# uczo na stwo rzy &a
mo del ro zu mie nia war to $ci re gio -
nal nych w szkol nej edu ka cji
w ca &ej Pol sce i wy ty czy &a per -
spek ty wy ba daw cze na wie le ko -
lej nych lat.

KRY STY NA 
HE SKA -KWA !NIE WICZ

An to ni Sta bik: Wier sze. Wspo -
mnie nia z po dró $y. Wst!p
i oprac. Ja cek Lysz czy na. Ka to -

wi ce 2013, ss. 89.
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ier sze. Wspo mnie nia

z po dró $y A. Sta bi ka
w opra co wa niu i ze

wst) pem J. Lysz czy ny to po -
zy cja god na uwa gi. Au tor
opra co wa nia * ba dacz epo ki
ro man ty zmu, pro fe sor w Za -
k&a dzie Hi sto rii Li te ra tu ry
O$wie ce nia i Ro man ty zmu
Uni wer sy te tu !l" skie go 
* wy bra& do zbio ru po ezje
Sta bi ka z to mu %ar ty nie $ar -

ty, czy li Wier szo klec twa we -

so &ych i po wa$ nych ma rze'
(Ryb nik, 1848) oraz frag -
men ty z pu bli ka cji Wspo -

mnie nia z po dró $y do W&och

Gór nych i Dol nych (Wro -
c&aw, 1867) oraz %y we wy -

obra $e nie M( ki Pa' skiej

w Obe ram mer gau z w&a sne go

wi dze nia (Pie ka ry !l., 1870). 
Lysz czy na wy se lek cjo no -

wa& dla wspó& cze sne go czy tel -
ni ka naj bar dziej uda ne, a za ra -
zem ró# no rod ne w te ma ty ce
i sty li sty ce wier sze, po twier -
dza j" ce obec no$' w twór czo -
$ci Sta bi ka wie lu ró# nych tra -
dy cji. Ro man tycz ne ce chy do -
strzec mo# na w t&u ma cze niach
utwo rów F. Schil le ra, L. Ko se -
gar te na i M. Opit za, a tak #e
wy ra% nych alu zjach do to mu
po ezji A. Mic kie wi cza z 1822
ro ku, za wie ra j" ce go cykl Bal -

lad i ro man sów. Na wi" za nia
do O$wie ce nia uwi dacz nia j"
si) w g&o sze niu ta kich ide a&ów,
jak kult wie dzy czy na kaz
u#y tecz no $ci spo &ecz nej, a tak -

#e w sto so wa niu ele men tów
sa ty ry. In spi ra cje po ezj" re ne -
san so w" znaj dzie my w „ho ra -
cja( skich i ana kre on tycz nych
afir ma cjach ra do $ci #y cia
i uro ków we so &ej bie sia dy”,
b) d" cych echem pie $ni i fra -
szek J. Ko cha now skie go.
W wier szach Sta bi ka mo# na
tak #e wska za' zwi"z ki z nur -
tem dwor skim po ezji ba ro ko -
wej, prze po jo nym kon cep ty -
zmem gry, za ba wy, prze zna -
czo nej g&ów nie dla kr) gu przy -
ja ció&. Lysz czy na stwier dzi&, #e
dzie wi)t na sto wiecz nej po ezji
$l" skiej przy swo i& on jed nak
przede wszyst kim wzo ry re ne -
san so we i o$wie ce nio we.

Po ezj) Sta bi ka wy so ko oce -
nia li J. Ku de ra * ka p&an, pi sarz
oraz ba dacz hi sto rii kul tu ry,
oraz W. Ogro dzi( ski * na -
uczy ciel, t&u macz oraz ba dacz
daw ne go pi $mien nic twa pol -
skie go na !l" sku. Lysz czy na
we wpro wa dze niu po twier dza,
i# ja ko po eta by& on jed nym
z pierw szych pi sz" cych po pol -
sku i nie ma j" cym „so bie wów -
czas na !l" sku rów nych a#
do cza su na le #" cych ju# do na -
st)p ne go po ko le nia in nych
ksi) #y po etów” (N. Bon czy ka
i K. Dam ro ta).

Dru ga cz)$' ksi"# ki za wie -
ra frag men ty z po dró #y do
W&och Gór nych i Dol nych
w la tach 1864-1865 oraz opis
mi ste rium M) ki Pa( skiej, wy -
sta wia ne go w ba war skim Obe -
ram mer gau od XVII wie ku.
Pierw sze no tat ki zo sta &y tak
wy bra ne, #e za wie ra j" je dy nie
oso bi ste uwa gi Sta bi ka na te -
mat od wie dzo nych miast,
obej rza nych za byt ków, za ob -
ser wo wa nych pro ble mów spo -
&ecz nych oraz wra #e( z au -
dien cji u pa pie #a Piu sa IX.
Lysz czy na $wia do mie zre zy -
gno wa& z pu bli ka cji ob szer -
nych pas su sów, któ re ka p&an
prze pi sa& z in nych opra co -
wa(, chc"c ze bra' dla pol -
skie go czy tel ni ka wszyst kie
naj wa# niej sze in for ma cje
na te mat wspó& cze snych mu
W&och. Dzi) ki ta kiej se lek cji
ma te ria &u od bior ca mo #e po -
zna' nie tyl ko ów cze sn" Ita li),
ale na de wszyst ko au to ra opi -
sów, #y wo prze #y wa j" ce go
swo j" pe re gry na cj). Z ko lei
frag men ty z po dró #y do Obe -
ram mer gau s" przy k&a dem
prak tycz nych in for ma cji dla
piel grzy mów. 

Z re cen zo wa ne go zbio ru
wy &a nia si) oso bo wo$' nie -
da j" ca si) uj"' w je den sche -
mat. By& bo wiem Sta bik ka p&a -
nem, dzia &a czem spo &ecz nym
i o$wia to wym, po et", po dró# -
ni kiem, ale i du sz" to wa rzy -
stwa.

KA TA RZY NA BE RE TA
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To ju! czwar ty tom s"ow ni ka wy da wa ne go w sys te -
mie ho len der skim, czy li obok sie bie dru ko wa ne s#
bio gra my pi sa rzy z ró! nych epok, u"o !o ne za wsze
w po wta rza j# cym si$ w po szcze gól nych ksi#! kach
po rz#d ku al fa be tycz nym. Lu bi$ je prze gl# da%, bo po -
ka zu j# wiel k# ró! no rod no&% &l# skiej li te ra tu ry, czy
mo !e ra czej pi &mien nic twa. Niem cy s# sia du j# tu
z Po la ka mi, ka to li cy z ewan ge li ka mi, ro do wi ci 'l# za -
cy z twór ca mi, któ rzy zwi# za li si$ z re gio nem tyl ko
chwi lo wo. W&ród tych daw niej szych pi sa rzy (co nie jest
!ad nym za sko cze niem) do mi nu j# du chow ni. W tym to -
mie znaj dzie my m.in. ksi$ !y Fic ka, Szram ka, Ko syr -
czy ka, Ku de r$, jest i le karz, Ju liusz Ro ger, zbie racz 
pol skich pie &ni lu du &l# skie go, mo !e my te! spo tka%
Paw "a Hul k$ -La skow skie go – t"u ma cza Ja ro s"a wa
Hasz ka. Oczy wi &cie naj wa! niej sze s# do ko na nia li te -
rac kie uwzgl$d nio nych w to mie au to rów, ale in te re su -
j# ce s# te! ich bio gra fie, któ re zna ko mi cie ilu stru j# ró! -
no rod ne &l# skie lo sy. Rzecz nie tyl ko dla po lo ni stów. 

S!ow nik pi sa rzy "l# skich. Tom 4. [Ja cek Lysz czy -

na, Da riusz Rott]. Wyd. Uni wer sy te tu !l" skie go, Ka -

to wi ce 2013, s. 136.

Za chwy ca j# ca ksi$ ga. Ksi$ ga, bo im po nu j# cych wy -
mia rów. Ty tu" w"a &ci wie mó wi wszyst ko – to al bum
pre zen tu j# cy za baw ki ze zbio rów Mu zeum 'l# skie go.
Po gru po wa ne w dzia "y. Za czy na si$ od za ba wek wy -
ko na nych przez dzie ci. Pro ste – ob r$cz z becz ki, któ -
r# si$ „po ga nia "o” pa ty kiem al bo za gi$ tym me ta lo wym
pr$ tem, pro ca, pusz ka z kar bi dem (strze la "o si$
w dzie ci( stwie). Po tem drew nia ne ptasz ki, ko ni ki, ka -
re ty i wo zy na kó" kach, któ re zo sta "y wy stru ga ne gdzie&
na wsi i przy wie zio ne do mia sta na od pu sto wy, czy jar -
marcz ny stra gan. I daw ne lal ki z dom ka mi, me bel ka -
mi, mi nia tu ro wy mi na czy nia mi, mi sie, za baw ki mi -
li tar ne – np. !o" nie rzy ki, jesz cze sa mo cho dy, pa cyn -
ki, gry. Al bum za my ka j# sta re, czy – to chy ba brzmi
le piej – ar chi wal ne zdj$ cia dzie ci z za baw ka mi.
Daw nych wspo mnie( czar o ile! cie kaw szy od kom -
pu te ro wych gier.

Kry sty na Pie ron kie wicz -Piecz ko, Ma# go rza ta

Paul: La le, mi sie, ko ni ki… Za baw ki w zbio rach Mu -

zeum $l# skie go w Ka to wi cach. Dolls, Ted dies, Hor -

ses… Toys in the Col lec tion of the Si le sian Mu seum

in Ka to wi ce. Wyd. Mu zeum !l" skie w Ka to wi cach,

Ka to wi ce 2013, s. 248.

To ksi#! ka dla tych, któ rzy lu bi# stu dio wa% licz ne
ta be le i wy kre sy, w ten spo sób bo wiem przed sta wio -
no wie le wy ni ków ba da(. An kie ty prze pro wa dza no
na te re nie ca "ej Pol ski oraz w re gio nie, do ty czy "y bar -
dzo ró! nych dzie dzin !y cia (za rob ki, re li gij no&%, s#d
na te mat au to no mii itd.) Trze ba po wie dzie%, !e wy ni -
ki tych ba da( &wiad cz# o tym, !e w Pol sce ste reo ty -
py na te mat 'l# za ków ma j# si$ ca" kiem do brze.
W cen tral nym re gio nie na sze go kra ju a! 23% re spon -
den tów uwa !a, !e na 'l# sku miesz ka j# g"ów nie Niem -
cy. W re gio nie wschod nim te go zda nia jest 31%. Z dru -
giej stro ny uwa !a j# nas za pra co wi tych i uczci wych.
Ale – jak wy ka zu je ko lej ne ba da nie – nie cie szy my si$
by naj mniej sym pa ti#. Sy gna li zu j$ w skró cie tyl ko nie -
któ re z za war tych w ksi#! ce te ma tów. Mam jed nak na -
dzie j$, !e pu bli ka cja za in te re su je czy tel ni ków cie ka -
wych, ja ki te! jest wi ze ru nek 'l# ska w na szym pi$k -
nym kra ju. 

Va de me cum $l#sk: ba da nia "l# sko znaw cze. [Red.

Jo an na Pod gór ska -Ry ka #a, Ka ta rzy na Stel mach, Ja -

ro s#aw Wi chu ra]. Wyd. To wa rzy stwo Ini cja tyw

Na uko wych Wy dzia# Na uk Spo #ecz nych U!, Ka to -

wi ce 2013, s. 332.

Pu bli ka cja to wa rzy szy "a wy sta wie prac tych dwóch
ar ty stów zor ga ni zo wa nej przez Od dzia" Mu zeum Hi -
sto rii Ka to wic Dzia" Gra fi ki im. Paw "a Stel le ra. Co raz
cz$ &ciej od no to wu j$ w swo jej ru bry ce pu bli ka cje mu -
ze al ne, przy czym z przy jem no &ci# do strze gam ich wa -
lo ry me ry to rycz ne, ale rów nie! po li gra ficz ne. To s#
po pro stu "ad ne wy daw nic twa. I jest to dla mnie za ska -
ku j# ce, po wiem wi$ cej – nie po j$ te. Roz ma wiam na co
dzie( z mu ze al ni ka mi i wiem, !e ich pla ców kom bra -
ku je pie ni$ dzy np. na tusz do dru ka rek (nie mó wi$ ju!
o ja kich& re mon tach), za& oni sa mi – mó wi#c eu fe mi -
stycz nie – za ra bia j# &red nio. A mi mo to wy da j# co raz
pi$k niej sze ksi#! ki, or ga ni zu j# co raz cie kaw sze im pre -
zy. Sko czy la sa ani Stel le ra przed sta wia% (ta k# przy naj -
mniej mam na dzie j$) ni ko mu nie trze ba. War to jed nak
mie% pod r$ k# al bu mik z re pro duk cja mi ich prac, po to,
!e by od cza su do cza su so bie t$ sztu k$ po ogl# -
da%. I po czy ta% o ich !y ciu oraz twór czo &ci. Po le cam,
zw"asz cza mi "o &ni kom gra fi ki.

Ma ry la Sit kow ska, Ewa Lisz ka: W!a dy s!aw Sko -

czy las – mistrz Paw !a Stel le ra. Wyd. Mu zeum Hi sto -

rii Ka to wic, Ka to wi ce 2014, s. 68.

Jo la Ku bik na pi sa "a na ok"ad ce: Pie ka ry 'l# skie
to mo je miej sce na zie mi, mój oso bi sty raj. I tym ra -
jem chce si$ po dzie li% z czy tel ni ka mi. Jak? Po przez
re por ta !e u"o !o ne w dzia "y: „Miej sca”, „Lu dzie”,
„Wy da rze nia”. S# prze dzie lo ne „Cie ka wost ka -
mi” – ta kie rze czy te! na le !# do pra cy dzien ni kar -
skiej. Je !e li kto& jest z Pie kar w ksi#! ce mu si si$
oczy wi &cie zna le)% wie le tek stów zwi# za nych z !y -
ciem re li gij nym, cze go przy k"a dem mo g# by% re por -
ta !e po &wi$ co ne Kal wa rii na Ce re kwi cy. Ale, co ab -
so lut nie mie &ci si$ w po j$ ciu „pa trio tyzm lo kal ny”
s# i in ne miej sca ma gicz ne – Ko piec Wy zwo le nia,
z now szych – Ra dio Pie ka ry. W tek stach po &wi$ co -
nych lu dziom au tor ka pi sze za rów no o po sta ciach hi -
sto rycz nych (Waw rzy niec Haj da) jak i o wspó" cze -
snych. Ude rzy "o mnie, !e spo ro miej sca po &wi$ ci -
"a na roz mo wy z po et ka mi, za cz# "em na wet po dej -
rze wa%, i! sa ma pi sze wier sze. Kar dy na" Hlond po -
wie dzia" kie dy&, !e kto chce po zna% &l# ski lud, mu -
si od wie dzi% Pie ka ry. Za tem je &li chce cie nas po -
zna% – czy taj cie. 

Jo la Ku bik: Mo je Pie ka ry, Wyd. Jot ka Us#u gi Wy -

daw ni cze, Pie ka ry !l" skie 2013, s. 240.

Du !# cz$&% po przed niej no ty móg" bym w tym miej -
scu spo koj nie po wtó rzy%, bo od mie si$ cy od no to wu -
j$ w swo jej ru bry ce sta ran nie wy da ne pu bli ka cje
Mu zeum Miej skie go w Ty chach. Móg" bym rów nie!
po le ci% t$ ksi# !ecz k$ wszyst kim, któ rzy in te re su j# si$
gra fi k#. Ale to co& wi$ cej ni! tyl ko al bum dzie" pre -
zen to wa nych na wy sta wie. Za rów no Ma ria Li pok -
-Bier wia czo nek jak i au tor sce na riu sza eks po zy cji Pa -
tryk Oczko swo je tek sty po &wi$ ci li w znacz nym stop -
niu te mu, cze go nie ma w mu zeum, jest za to na co
dzie( do ogl# da nia w Ty chach. W tym mie &cie bo -
wiem wie le bu dyn ków zdo bi# mo zai ki Fran cisz ka
Wy le !u cha. Zo ba czy% je mo! na w ko &cio "ach, szko -
"ach, na ele wa cjach roz ma itych gma chów. Za tem
prze strze( mia sta sta "a si$ w na tu ral ny spo sób prze -
d"u !e niem tej kon kret nej mu ze al nej wy sta wy. Zdj$ -
cia mo zaik tak !e za miesz czo no w pu bli ka cji, po -
za tym jed nak zna la z"y si$ w niej tak !e fo to gra fie 
ar chi wal ne, w tym bar dzo cen na – dy plo man tów 
ASP z ro ku 1957 z pro fe so rem i mi strzem Le onem
Do "!yc kim.

Fran ci szek Wy le $uch: Gra fi ka i ma lar stwo. Wyd.

Mu zeum Miej skie w Ty chach, Ty chy 2014, s. 44.
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Za wsze po dzi wia !em mi ster nie u!o "o ne przez bru ka rzy ka mie nie
na dro gach.

W za cnych za k#t kach miast hi sto rycz nych i w no wych dziel ni cach
pod miej skich. 

Te w cen trach prze trwa !y wie le lat i tkwi# nie wzru szo ne, te
na przed mie $ciach to bo ga te kom po zy cje bru ko we ma j# ce przy nie$%
po dziw dla go spo da rzy przed ich re zy den cja mi. 

Jest bez sprzecz nie sztu k# umie j&t no$% uk!a da nia ka mien nych ko -
stek we d!ug usta lo ne go wzo ru jak i ta kie ich k!a dze nie, by wza jem -
nie si& wspie ra j#c, nie roz sy py wa !y si& i nie da !y si& ru szy%. Wie dz#
to bu dow ni czo wie ba ry kad co w pro te stach usi !u j# je wy rwa%
z jezd ni...

Uk!a da no przed pa ru la ty kost k& gra ni to w# na Bul wa rach Ra wy,
na jezd ni o sze ro ko $ci oko !o 4 me trów, bru ka rzy te" by !o czte rech, plus
je den re zer wo wy, bry ga dzi sta czy obi bok, bo jak by ma !o za in te re so -
wa ny ro bo t#, sta! na bo ku i pa li!. 

Wszy scy pa li li, r& ce by !y w ci# g!ym wol nym ru chu po mi& dzy kost -
k# a pa pie ro sem, spra wia li wra "e nie jak by obo j&t nych, za du ma nych
a za ra zem bar dzo za fra po wa nych kost k# gra ni to w#. 

Bra li j# w r& ce jak kost k& Ru bi ka, by !o wi da%, "e ma j# pro blem jak
j# od wró ci%... 

Pra cu j#c tak bu do wa li no w# dro g& z szyb ko $ci# jed ne go me tra (sic.)
na ro bo czodniów k&. Po dzi wu god na pra ca, po !# czo na z rów no cze snym
opa la niem si& w let nim s!o' cu. 

Je den metr bie "# cy dro gi, co dzien nie je den metr w czte rech. 
Po pa ru mie si# cach dro ga zo sta !a uko' czo na, nic to, "e by !a jak by

tro ch& wy bo ista, a uk!ad ka mie nia by! bli" szy im pre sjo ni zmo wi ni" bru -
kar stwu. Jak to mo" li wie, "e dro gi rzym skie zbu do wa ne po nad dwa
ty si# ce lat te mu trwa j# a ta po pa ru la tach nie. 

Kost ka wy pa da z li ca jezd ni, dro ga za mie ni !a si& w sla lom 
dla po jaz dów, wi da% kto$ to z na czal stwa za uwa "y!, bo za cz& li na -
pra w&...

Id#c kie dy$ re mon to wa n# uli c# Cho pi na, w$ród bru ka rzy zo czy !em
swe go m!od sze go ko le g& ar ty st& pla sty ka (u ka si ka, po roz ma wia li $my
chwi l& a po tem wró ci! do swej pra cy, do uk!a da nia ko stek, któ re po -
zwa la j# mu prze trwa%. Trze ba z cze go$ "y% – po wie dzia! na od chod -
nym. 

To, co on u!o "y! do dzi siaj nie drgn& !o, wi da% wie dzia!, "e by ja ko$
"y% trze ba i ja ko$ pra co wa%. Kon ty nu owa li $my roz mo w& przy po now -
nym spo tka niu, wy ra "a !em po dziw dla tej trud nej, mo no ton nej i ma -
!o kre atyw nej pra cy. 

– Po wiedz – za py ta !em, czy mo" na zna le)% w tej pra cy ja k#$ odro -
bi n& sa tys fak cji, co$ co by j# umi la !o i da wa !o odro bi n& twór cze go za -
do wo le nia?

– Ale" tak – od rzek! – wy star czy po my $le%, "e ka mie nie s# ko lo -
ro we...

!

By wa j# ta kie chwi le, "e za sn#% trud no po prze rwa nym $nie.. By nie
le "e% i da% si& po rwa% no stal gii za mi ja j# c# nie ub!a ga nie m!o do -

$ci#, mam w za pa sie lin ki do po my s!ów i wy li cza nek... 
No to so bie wy bra !em te mat – Gra fi cy: imi& na zwi sko, pra ca.
W ko lej no $ci przy pad ko wej. Ja ni na Bia !a, "o na Ferd ka, li no ry ty – pta -

ki, kwia ty, s!o' ca,... Ma rian Ma li na, po sta cie we w!a snej tech ni ce – ce -
lo gra fii. 

Na su wa mi si& wspo mnie nie z lat sie dem dzie si# tych, kie dy to Ma li -
na z wy bo ru Ju ry otrzy ma! pierw sz# na gro d& w kon kur sie „Gra fi ka Ro -
ku”, po otwar ciu ko pert jed nak "e oka za !o si&, "e to nie On by! au to rem
na gro dzo nej pra cy lecz mniej zna ny gra fik Bro ni s!aw Jar czok, któ ry chy -
ba je dy nie przez t& do sko na !# pod rób k&, po zo sta! mi w pa mi& ci. 

Ro man Sta rak, pro ste, bar dzo pro ste, do sko na !e... pej za "e li no ry ty. 
Jest i ten, no ten, co to je go de ski drze wo ryt ni cze, pod ma lo wa ne wi -

sz# w Wy dzia le Kul tu ry Urz& du Mar sza! kow skie go... no, Ste -
fan – od te ma ty ki wiej skiej – Sub er lak, z Ka to wic do Uj so! uciek!, ale
nie z te go po wo du *y wiec czy zn& do +l# skie go po tem pod !# czo no. 

Jan No wak – faj ny star szy ko le ga, wcze $niej asy stent u Ra ka – li to -
gra fia, or kie stry, clow ni, cyrk i mu zy ka... jesz cze nie $pi&, wi&c i da lej
wy szu ku j& w pa mi& ci – Ry szard Osad czy, ten wy by! do Cz& sto cho wy,
te ma tów nie pa mi& tam, snu j# mi si& ja kie$ ku li ste for my, w tech ni ce mie -
sza nej. 

Zyg munt Ace da 'ski – szef Od dzia !u Gli wic kie go ZPAP i te$% Jur -
ka Saj da ka... li no ry ty o te ma ty ce hi sto rycz nej, Jo an na Bo gu s!aw ska
i ostre wej $cie ze swo imi li no ry ta mi. 

Ta de usz Sia ra – li sty w akwa for cie. 
Stel ler Pa we!, od nie go wi nie nem za cz#%, drze wo ry ty sztor co we, por -

tre ty, pej za "e. 
Ka zi mierz Mo) dzierz, drze wo ry ty, eks li bri sy, po god ny by tom ski ko -

le ga, by !o "e je cha li $my na Wal ny Zjazd do Lu bli na, przed Ka zi mie rzem
Dol nym za trzy ma! sa mo chód i pro si! by go na tle szyl du mia sta sfo to -
gra fo wa%, by by% bli sko na pi su trze ba go by !o pod no si%, bo by! jak Na -
po le on. 

Ka zi mierz Kan de fer – tro ch& ka pral dla m!od szych ko le gów, ale "ycz -
li wy li no ry ty...

Rak Alek san der, „oj ciec” ca !ej tej rze szy, w!a $ci wie to pod je -
go su ro w# r& k# wy ro s!a ca !a rze sza ka to wic kich gra fi ków, po wa" -
ny pro fe sor, któ re go uda !o mi si& roz $mie szy% swo im pro jek tem
li no ry tu o pi cas sow skiej te ma ty ce cor ri dy, „ch!o pie, ten byk
u Was ta ki ma !y...” ja ko eme ryt miesz ka! nie da le ko me go no we -
go miej sca po by tu, co sk!o ni !o mnie do od wie dze nia go z oka zji
imie nin.

Pro fe sor oka za! si& bar dzo przy ja znym, ten któ ry nas ga ni! kie dy by -
li $my „po pi wie”, te raz po cz& sto wa! kie lisz kiem na lew ki, a po tem „no
to Pa no wie na dru g# no g&”... 

Wy li czam da lej – Ja dwi ga Smy kow ska, do bre drze wo ry ty, Ka zi mierz
Szo! ty sek z Za brza, mie dzio ry ty, i jesz cze kto$ na „S” Szy pu !a Fer -
dek – mistrz nie la da, mia! po cz#t ki w li no ry cie, ak tu al nie two rzy w tech -
ni ce cy fro wej. 

Jesz cze je den, mam go na ko' cu j& zy ka, za czy na si& na „Sz”, pró -
bu j& Szi... Sze... Szo... Szr... Szu... i nic, mam je go twarz pod po wie -
k#, no ta ki nie wy so ki z bia !# czu pry n# w!o sów, two rzy w me ta lu... ma -
!e cu dow ne gra fi ki... da lej nic.

Za czy nam si& ba%, "e to pierw sze ob ja wy... 
Pust ka, dla cze go nie pa mi& tam... wi&c wy li czam da lej – Jan Wa -

!ach – drze wo ryt nik, Fran ci szek Wy le "uch – li no ryt, Sta ni s!aw Gaw -
ron – akwa for ta, i jesz cze je den w akwa for cie – Ta de usz Czo ber, a te -
go na „SZ” da lej nie mo g& so bie przy po mnie%... mi ja bez sen na go dzi -
na, gdy na raz, bez fan far wy $wie tla mi si& na zwi sko Szma tloch, Jan
Szma tloch.

O, dzi& ki Bo gu to nie Te re si na.
Py ta cie co to Te re si na? Tak mó wi# moi w!o scy Przy ja cie le – to sa -

mo co Al zhe imer, ty le "e brzmi znacz nie le piej...
!

Aneg
doty

HENRYK,BZDOK
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Hi sto ria bi blio tek jest nie ro -
ze rwal nie zwi! za na z dzie -

ja mi spo "ecz no #ci, któ rym s"u -
$!. Nie ina czej uk"a da "y si% lo sy
ksi!$ nic w Sie mia no wi cach
&l! skich. Miej ska Bi blio te ka
Pu blicz na w Sie mia no wi cach
&l! skich to naj wi%k sza – i jed -
na z naj star szych – in sty tu cja
upo wszech nia nia kul tu ry
w mie #cie. Jest spad ko bier -
czy ni! tra dy cji o#wia to wych,
krze wio nych m.in. przez To wa -
rzy stwo Czy tel ni Lu do wych,
któ re go po cz!t ki si% ga j! po "o -
wy XIX w. Pierw sz! bi blio te -
k% pro wa dzi" Zwi! zek Chrze -
#ci ja' sko -Lu do wy, dzia "a j! cy
w Sie mia no wi cach &l! skich
od 1881 r. Nad ksi% go zbio -
rem, li cz! cym 157 ksi! $ek,
pie cz% spra wo wa" Piotr Ko "o -
dziej. Po wo jen ne dzie je bi blio -
te ki roz po cz% "y si% 21 stycz -
nia 1948 r., gdy uchwa "!
Miej skiej Ra dy Na ro do wej
utwo rzo no w Sie mia no wi cach
&l! skich Miej sk! Bi blio te k%
Pu blicz n!. 

Bi blio te ka jest wa$ nym
punk tem na ma pie kul tu ral nej
mia sta. To miej sce, któ re miesz -
ka' cy od wie dza j! co raz cz% -
#ciej i ch%t niej – nie tyl ko, by
wy po $y czy( ksi!$ k% czy prze -
czy ta( #wie $! pra s%, ale tak $e, by wzi!(
udzia" w im pre zach or ga ni zo wa nych przez
ksi!$ ni c%. Sie mia no wic k! sie( bi blio tecz -
n! two rz! Bi blio te ka Cen tral na, miesz cz! -
ca si% w cen trum mia sta, a tak $e dzie wi%(
fi lii, umiej sco wio nych w ka$ dej dziel ni -
cy. Pla ców ka fi lial na znaj du je si% rów nie$
w szpi ta lu, gdzie s"u $y pa cjen tom oraz per -
so ne lo wi.

Do bi blio te ki mo$ na przyj#(, by obej rze(
cie ka w! wy sta w% ma lar stwa, fo to gra fii
czy eks li bri su, spo tka( si% z pi sa rzem, wzi!(
udzia" w warsz ta tach kom pu te ro wych,
wy s"u cha( wy k"a du Uni wer sy te tu Trze cie -
go Wie ku, jak rów nie$, by po dzie li( si%
swo j! opi ni! na te mat prze czy ta nych ksi! -
$ek pod czas spo tka' Dys ku syj ne go Klu bu
Ksi!$ ki. Na sza ofer ta skie ro wa na jest
do sze ro kie go gro na od bior ców – dzie ci
w wie ku przed szkol nym i se nio rów, jak
rów nie$ do osób nie pe" no spraw nych, i – co
wa$ ne – jest nie od p"at na.

Id!c z du chem cza su, sta ra my si% by( ak -
tyw ni w In ter ne cie. Mo$ na si% z na mi kon -
tak to wa( nie tyl ko tra dy cyj nie, ale te$
za po mo c! ko mu ni ka to rów. Ma -
my swój pro fil na Fa ce bo oku,
na któ rym in for mu je my o wy da -
rze niach z $y cia bi blio te ki i o cie -
ka wost kach oko "o li te rac kich. 

Spo r! gru p% na szych u$yt -
kow ni ków sta no wi! eme ry ci,
któ rzy nie tyl ko ko rzy sta j!
z ksi% go zbio ru, ale rów nie$ s!
s"u cha cza mi Sie mia no wic kie -
go Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku, pro wa dzo ne go w bi -
blio te ce we wspó" pra cy ze Sto -
wa rzy sze niem Sie mia no wic -
kie go Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku. Se nio rzy ucz%sz cza j!

na za j% cia kom pu te ro we, ch%t nie bio r!
udzia" w or ga ni zo wa nych przez nas im pre -
zach: wy sta wach, spo tka niach li te rac kich
i po dró$ ni czych czy w ze bra niach Dys ku -
syj ne go Klu bu Ksi!$ ki, któ ry dzia "a w na -
szej ksi!$ ni cy od 2007 r. 

Bi blio te ka dys po nu je ksi% go zbio rem
li cz! cym 245 857 wo lu mi nów, po sia da
zbio ry au dio wi zu al ne (1620 jed no stek)
i elek tro nicz ne (157 jed no stek). W 2013 r.
w Bi blio te ce Cen tral nej oraz w dzie wi% -
ciu pla ców kach fi lial nych od no to wa li -
#my 11 000 czy tel ni ków, któ rzy wy po $y -
czy li 264 000 ksi! $ek. O po pu lar no #ci
bi blio te ki w #ro do wi sku lo kal nym #wiad -
czy licz ba od wie dzin, któ rych za re je stro -
wa li #my 118 000. Od grud nia 2013 r. na -
si czy tel ni cy ma j! do st%p do ser wi su Ibuk
Li bra, dzi% ki któ re mu mo g! ko rzy sta(
on -li ne z oko "o 140 pu bli ka cji po pu lar no -
nau ko wych z za kre su hu ma ni sty ki, na uk
spo "ecz nych, eko no micz nych, ma te ma -
tycz no -przy rod ni czych, praw nych, me -
dy cy ny i in for ma ty ki. We wszyst kich na -
szych pla ców kach ofe ru je my bez p"at ny

do st%p do In ter ne tu. Od 2007
r. pro wa dzi my warsz ta ty kom -
pu te ro we dla se nio rów, któ re
cie sz! si% nie s"ab n! c! po pu lar -
no #ci!, a o efek tach na szej
pra cy #wiad czy to, $e uczest -
ni cy za j%( po tra fi! sa mo dziel -
nie po ru sza( si% w wir tu al -
nym #wie cie, przy go to wa(
pre zen ta cj% mul ti me dial n!, wy -
szu ki wa( in for ma cje, a przede
wszyst kim prze sta li si% ba(
no wych tech no lo gii. 

Co ro ku w na szych pla ców -
kach od by wa j! si% cy klicz ne
im pre zy o za si% gu miej skim, ta -
kie jak: Smo czo lan dia, Cho in -
ko wo, Pi san ko wo, Wie czór
z An der se nem, za j% cia w cza -
sie wa ka cji zi mo wych i let nich,
ob cho dy Dni Sie mia no wic &l! -
skich. Bi blio te ka od lat ak -
tyw nie uczest ni czy w ak cji Ca -
"a Pol ska Czy ta Dzie ciom.
Je ste #my tak $e otwar ci na
wspó" pra c% z in ny mi in sty tu cja -
mi czy sto wa rzy sze nia mi, cze -
go efek tem s! licz ne wy sta wy,
wy st% py te atral ne, warsz ta ty,
a tak $e za j% cia, pod czas któ rych
naj m"od si po przez za ba w% ucz!
si% j% zy ka an giel skie go (or ga -
ni zo wa ne z za przy ja) nio n!
szko "! He len Do ron). Pro mu -
je my tak $e lo kal nych ar ty stów,

pre zen tu j!c ich pra ce w Ga le rii Otwar tej,
w któ rej co mie si!c mo$ na po dzi wia( no -
w! wy sta w%. Du $ym za in te re so wa niem cie -
sz! si% spo tka nia Dys ku syj ne go Klu bu
Ksi!$ ki oraz wi zy ty au to rów. Ostat nio
w na szych pro gach go #ci li #my Ta de usza
Ros sa, Mar ci na Mel le ra i Ka ta rzy n% Ener -
lich. Od ja kie go# cza su ob ser wu je my re -
ne sans r% ko dzie "a, st!d na sza no wa pro po -
zy cja – warsz ta ty z cy klu Spo tka nia
z Wy obra) ni!. Uczest ni cy, wy ko rzy stu j!c
roz ma ite tech ni ki (m.in.: fil co wa nie, su tasz,
de co upa ge), two rz! bi $u te ri% i ozdo by.
Z ko lei z my #l! o oso bach ko cha j! cych da -
le kie po dró $e or ga ni zo wa ne s! spo tka nia
z cy klu W% drów ki da le kie i bli skie. Za pro -
sze ni go #cie dzie l! si% swo imi wra $e nia mi
z wo ja $y, opo wia da j! o przy go dach, któ -
re prze $y li w od le g"ych kra jach, pre zen tu -
j! zdj% cia i pa mi!t ki. 

To tyl ko cz%#( na szej pro po zy cji, co
w do sko na "y spo sób ob ra zu je prze mia ny
za cho dz! ce w funk cjo no wa niu bi blio tek.
Dzia "a nia ani ma cyj ne i edu ka cyj ne na sta -
"e wpi sa "y si% w ofer t% bi blio tecz n!. Ksi!$ -

ni ca jest miej scem, któ re t%t ni
$y ciem. „U was ci! gle co# si%
dzie je” – cz% sto s"y szy my od
czy tel ni ków i trud no si% z tym
nie zgo dzi(, bo nie ma dnia,
w któ rym nie by "a by za pla no -
wa na im pre za, warsz ta ty, wy -
k"ad czy wy sta wa. 

Po chleb ne ko men ta rze czy -
tel ni ków #wiad cz! o tym, $e je -
ste #my za uwa $a ni, do ce nia ni,
$e to, co ro bi my, ma sens i jest
po trzeb ne.

PA TRY CJA SKO REK
WIE S*A WA SZLACH TA

Z +YCIA
BIBLIOTEK

MBP w Sie mia no wi cach &l! skich 

U nas ci! gle
co# si% dzie je
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Wer ni sa# w Ga le rii Otwar tej

„Sztu ka za ba wy, za ba wa sztu k$” – warsz ta ty r! ko dzie %a



40 lat Chó ru Fil har mo nii !l" skiej
Od" Blest Pa ir of Si rens i Msz! c -moll Wiel k! Wol fgan ga Ama de usza Mo zar ta

uczci li #l" scy fil har mo ni cy ju bi le usz 40-le cia dzia $al no #ci Chó ru Fil har mo nii !l" -
skiej. Ga lo wy kon cert od by$ si% 16 ma ja w od da nej z ko& cem mar ca zmo der ni zo -
wa nej sie dzi bie, tak wi%c chó rzy #ci mo gli #wi% to wa' „u sie bie”. 

Hi sto ria Chó ru Fil har mo nii !l" skiej ma swój po cz" tek w chó rze „Ogni wo”, jed -
nym z naj #wiet niej szych ze spo $ów ama tor skie go ru chu mu zycz ne go. Ze spó$ ten
to wa rzy szy$ #l" skim fil har mo ni kom przez 30 se zo nów. W 1974 ro ku pro fe sjo nal ny
chór za $o (y$ z ini cja ty wy prof. Ka ro la Stryji, prof. Jan Woj ta cha, któ ry pro wa dzi$ ze -
spó$ przez 30 lat.

Od cza su kon cer to we go de biu tu w czerw cu 1975 ro ku chór uczest ni czy$ w pre -
sti (o wych fe sti wa lach (jak m.in. Mi% dzy na ro do wy Fe sti wal Ora to ryj no -Kan ta to wy
Wra ti sla via Can tans), w swo im do rob ku ar ty stycz nym po sia da wie le pra wy ko na&
i na gra& p$y to wych. S" w#ród nich m.in. pierw sza w Pol sce pre zen ta cja Snu Ge -

ron cju sza E. El ga ra czy pierw sze w kon tek #cie li tur gicz nym wy ko na nie Mis sa pro

pa ce Woj cie cha Ki la ra. 
Ze spól wy st% po wa$ w naj wa( niej szych o#rod kach mu zycz nych w kra ju a tak (e

za gra ni c". 
Na st%p c" prof. Ja na Woj ta chy by$ w la tach 2004-2009

Wal de mar Stryk, a w se zo nie 2009/2014 kie row nic two chó -
ru ob j"$ Ja ro s$aw Wo la nin. Za je go dy rek cji chór po sze rzy$
swo je mu zycz ne em ploi o utwo ry a apel la, cho ra$ gre go ria& -
ski, utwo ry od mu zy ki daw nej po wspó$ cze sn". Ja ro s$aw
Wo la nin po dej mu je si% pra wy ko na& mu zy ki nie zna nej jak
i pro mu je mu zy k% naj now sz", nie b% d" c" w po wszech nym
kon cer to wym obie gu, jak np. Z pie "ni ko "ciel nych Hen ry ka
Mi ko $a ja Gó rec kie go czy Eu ge niu sza Kna pi ka Ra dia ted in

Eter ni ty czy Woj cie cha Ki la ra Hymn pas chal ny. 
Pod czas kon cer tu ga lo we go, w cz% #ci ofi cjal nej by $y po -

dzi% ko wa nia, gra tu la cje i od zna cze nia, któ re za s$u (o nym
chó rzy stom wr% cza li prze wod ni cz" cy Sej mi ku Sa mo rz" do -
we go Wo je wódz twa !l" skie go An drzej Go #ci niak spra wu j" -
cy pa tro nat ho no ro wy nad ju bi le uszem i mar sza $ek wo je -
wódz twa #l" skie go Mi ro s$aw Se ku $a. Gra tu la cje prze s$a$ tak (e
pre zy dent Ka to wic Piotr Uszok. Na wi dow ni w#ród go #ci ho -
no ro wych za sie dli tak (e prof. Jan Woj ta cha, by li cz$on ko wie
chó ru Fil har mo nii !l" skiej, przy ja cie le i me lo ma ni. Kon cert
wie& cz" cy uro czy sto#' po pro wa dzi$ Ja ro s$aw Wo la nin, a dru -
g" cz%#' wie czo ru prof. Mi ro s$aw Ja cek B$asz czyk.       (wk)
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Prze wod ni cz! cy Sej mi ku An drzej Go "ci niak od zna cza chór mi strza i sze fa

ze spo #u – Ja ro s#a wa Wo la ni na.

Mar sza #ek Mi ro s#aw Se ku #a od zna czy# kil ku dzie si$ ciu za s#u %o nych chó -

rzy stów.

List gra tu la cyj ny od pre zy den ta Ka to wic prze ka za #a dy rek -

to ro wi Mi ro s#a wo wi J. B#asz czy ko wi wi ce pre zy dent Kry sty -

na Siej na.

Prof. Jan Woj ta cha – za #o %y ciel chó ru i je go wie lo let ni dy rek -

tor (z le wej), mar sza #ek Mi ro s#aw Se ku #a i prze wod ni cz! cy An -

drzej Go "ci niak.

Chór – ju bi lat "wi$ to wa# „u sie bie”.
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W
dniach 18 – 26 ma ja 2014 r. od -

by !y si" w Opo lu XXXIX Opol skie

Kon fron ta cje Te atral ne „Kla sy ka

Pol ska”, pod pa tro na tem Mi ni stra Kul tu ry

i Dzie dzic twa Na ro do we go, Mar sza! ka Wo -

je wódz twa Opol skie go oraz Pre zy den ta Mia -

sta Opo la, pod czas któ rych pu blicz no#$
obej rza !a 13 spek ta kli, w tym 7 kon kur so -

wych, za pre zen to wa nych przez na st" pu j% -

ce sce ny: Te atr Sy re na (War sza wa), Te atr

Pol ski (Byd goszcz), Te atr im. J. Ko cha now -

skie go (Opo le), Te atr No wy (Po zna&), Te atr

Pol ski (Wro c!aw), Och -Te atr (War sza wa),

Te atr im. A. Fre dry (Gnie zno). Opol skim

Kon fron ta cjom to wa rzy szy !y tak 'e licz ne wy -

da rze nia z ró' nych dzie dzin sztu ki, na da j%c

fe sti wa lo wi cha rak te ru in ter dy scy pli nar ne -

go, skie ro wa ne go do sze ro kie go gro na od -

bior ców. 

Ju ry XXXIX Opol skich Kon fron ta cji Te -

atral nych „Kla sy ka Pol ska 2014” w sk!a dzie:

Iza bel la Cy wi& ska, Ma ciej No wak, Pa we!
Sa la przy zna !o Grand Prix XXXIX Opol skich

Kon fron ta cji Te atral nych „Kla sy ka Pol -

ska 2014” dla spek ta klu „Dzia dy” Ada ma

Mic kie wi cza w re'. Ra do s!a wa Rych ci ka

z Te atru No we go w Po zna niu, Na gro d" ze -

spo !o w% dla Te atru im. Ko cha now skie go

w Opo lu za spek takl „R" ko pis zna le zio ny

w Sa ra gos sie” Ja na Po toc kie go w re'. Paw -

!a (wi%t ka, Wiel k% Na gro d" Ak tor sk% dla

Bar to sza Por czy ka za ro l" Gu sta wa w „Dzia -

dach” Ada ma Mic kie wi cza w re'. Mi cha !a
Za da ry w Te atrze Pol skim we Wro c!a wiu

oraz Na gro d" ak tor sk% dla Ju sty ny Wa si -

lew skiej za ro l" Bal la dy ny w spek ta klu Te -

atru Pol skie go z Po zna nia w re'. Krzysz to -

fa Gar ba czew skie go. 

dks

„R! ko pis zna le zio ny w Sa ra gos sie” Ja na Po toc kie go w re". Paw #a $wi%t ka opol skie go te atru wy ró" nio ny na gro d% ze spo #o w%

Spek takl „We se le” Sta ni s#a wa Wy spia& skie go w re". Mar ci na Li be ra z Te atru Pol skie go

z Byd gosz czy

F
o

t:
 B

a
rt

o
s
z
 M

a
z

Chór nie wol ni ków ze spek ta klu „Dzia dy” w re". Ra do s#a wa Rych ci ka z Te atru No we go

z Po zna nia – zdo byw cy Grand Prix XXXIX Opol skich Kon fron ta cji Te atral nych

F
o

t:
 J

a
k
u

b
 W

it
tc

h
e

n
F

o
t:
 T

e
a

tr
 P

o
ls

k
i 
w

 B
y
d

g
o

s
z
c
z
y

XXXIX OPOL SKIE KON FRON TA CJE TE ATRAL NE

„KLA SY KA POL SKA”
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Czerwone maki
Na sa li kon cer to wej wo kó! sym bo licz -

nej gó ry u!o "o nej z woj sko wych mun du rów
li ce ali #ci roz po czy na j$ spo tka nie, ale nie
jest to szkol na aka de mia, na któ r$ na uczy -
cie le sp% dza j$ znu dzo nych uczniów. Dziew -
czy ny za czy na j$ #pie wa& a cap pel la „Czer -
wo ne ma ki na Mon te Cas si no”.
Pu blicz no#& wsta je z miejsc: kom ba tan ci,
Sy bi ra cy, kre so wia nie, na prze mian z m!o -
dzie "$ II Li ceum im. Zbi gnie wa Her ber ta
(wcze #niej pro wa dz$ cy uro czy sto#& przy -
po mnia!, "e nie gdy# tej pie #ni s!u cha no
na sto j$ co). Jesz cze kil ka re cy ta cji wier szy
Le cho nia, Her ber ta, He ma ra i w nie jed nym
oku za kr% ci !a sie !za... w#ród obec nych
na sa li s$ #wiad ko wie hi sto rii pa mi% ta j$ -
cy lo sy ze s!a' ców i pol skich "o! nie rzy wy -
pro wa dzo nych z nie ludz kiej zie mi. Spo tka -
nie po ko le' z oka zji 70. rocz ni cy bi twy
o Mon te Cas si no w brze skim Mu zeum
Pia stów (l$ skich by !o oka zj$ do przy po -
mnie nia wy da rze' zwi$ za nych z naj wi%k -
szym zwy ci% stwem II Kor pu su Pol skie go
pod do wódz twem gen. W!a dy s!a wa An der -
sa. Po cz% #ci ar ty stycz nej pro fe sor An drzej
Ku nert, se kre tarz Ra dy Ochro ny Pa mi% ci
Walk i M% cze' stwa wy g!o si! wy k!ad „Tu -
!a cza Ar mia Kra jo wa na 70. rocz ni c%
Mon te Ca ssi no”. At mos fe ra spo tka nia
na #l$ skim Wa we lu by !a pod nio s!a, m!o -
dzie" s!u cha !a opo wie #ci w sku pie niu,
star si za# przy wo !y wa li ro dzin ne wspo mnie -
nia o lo sach "o! nie rzy id$ cych do Oj czy zny
przez Per sj%, To bruk i wzgó rza Ita lii. Wie -
lu z nich po za ko' cze niu woj ny nie mia !o
do k$d wra ca&, bli scy zgi n% li, po zmie nia -
!y si% gra ni ce, dla te go zo sta li na ob czy) nie.
In ni wra ca li pierw szym stat kiem do po wo -
jen nej Pol ski, do oca la !ych z po "o gi ro dzin
w po czu ciu od po wie dzial no #ci za lo sy ro -
dzi ców, "on i dzie ci, cho& jesz cze przez wie -
le lat ube cy obrzy dza li im "y cie. Pro fe sor
Ku nert nie ukry wa! wzru sze nia po wy st% -
pie li ce ali stów i za pro si! sied mio oso bo w$
gru p% m!o dzie "y w sk!ad de le ga cji Ra dy
Ochro ny Pa mi% ci Walk i M% cze' stwa
na uro czy ste ob cho dy 70. rocz ni cy Bi twy
o Mon te Cas si no na Pol skim Cmen ta rzu
Wo jen nym Mon te Cas si no we W!o szech.
Za sko cze ni li ce ali #ci przy j% li za pro sze nie
z wiel k$ ra do #ci$. Wy jazd do W!och by! dla
nich nie zwy k!ym prze "y ciem i kon ty nu acj$
lek cji hi sto rii z brze skie go Zam ku. W trak -
cie uro czy sto #ci zd$ "y li po zna& gru p%
ostat nich we te ra nów bi twy i by li pod wra -
"e niem Ape lu Po le g!ych z udzia !em Kom -
pa nii Ho no ro wej Woj ska Pol skie go. Wszy -
scy zna jo mi wi dzie li brze skich li ce ali stów
na ekra nach te le wi zo rów pod czas trans mi -
sji z Mon te Cas si no. Ja ki b% dzie plon
rocz ni co wych ob cho dów i wspo mnia nej po -
dró "y? Mo "e si% gn$ po „Bi tw% o Mon te
Cas si no” Mel chio ra Wa' ko wi cza, ale czy
m!o de po ko le nie oca li le gen d% „Czer wo -
nych ma ków…”? Prze gl$ da j$c zdj% cia
z ro dzin ne go al bu mu wi dz% ch!op ców
z pol skich kre sów: u#miech ni% ci na tle pi -
ra mid, ba zy li ki #w. Pio tra, w oko pach
na pu sty ni i w#ród Be du inów… bia !e krzy -
"e. I ta pie#', któ ra wci$" po wra ca i wzru -
sza jak na szyw ka „Po land” od na le zio na
w szu fla dzie, przy wo !u j$c wspo mnie nia kie -
dy na cmen ta rzu w od le g!ym Mo na chium,
sk!a da !em kwia ty na gro bie pol skie go
kom po zy to ra Al fre da Schütza, któ ry obu -
dzo ny w #rod ku no cy na kil ka go dzin
przed zdo by ciem klasz to ru skom po no wa!
mu zy k% do tek stu Fe lik sa Ko nar skie go.
Czer wo ne ma ki na Mon te Cas si no…

JA NUSZ WÓJ CIK

! W ra mach Dni Mu zy ki i Kul tu ry !y -

dow skiej w Fil har mo nii Opol skiej im. Jó -

ze fa El sne ra fil har mo ni cy kon cer to wa li

pod ba tu t" Mi ro s#a wa Jac ka B#asz czy ka

z so li st" Bar to szem Ko zia kiem (wio lon cze -

la), któ rzy wy ko na li Uwer tu r! Can di de
Le onar da Bern ste ina, Sche lo mo na wio lon -
cze l! i or kie str! Er ne sta Blo cha i IV Sym -
fo nia e -moll op. 98 Jo han ne sa Brahm sa.

! W czy tel ni Wo je wódz kiej Bi blio te ki

Pu blicz nej w Opo lu pod czas V Fo rum

$ro do wi ska Li te rac kie go Opolsz czy zny

od by #a si% se sja po pu lar no -na uko wa „Dzie -

dzic &l" sko &ci” z oka zji 80. uro dzin Ja na

Go czo #a, w któ rej wzi% li udzia# na ukow cy

oraz dzien ni ka rze zaj mu j" cy si% twór czo -

&ci" opol skie go po ety.

! Bli sko dwu stu ga w% dzia rzy wy st" pi -

#o pod czas fi na #u XXI edy cji Wo je wódz kie -

go Kon kur su Ga w% dziar skie go „$l" skie

Be ra nie”, któ ry od by# si% w Pu blicz nej

Szko le Pod sta wo wej im. F. My &liw ca

w Izbic ku pod ho no ro wym pa tro na tem

Mar sza# ka Wo je wódz twa Opol skie go,

Opol skie go Ku ra to ra O&wia ty, Sta ro sty

Strze lec kie go i Wój ta Izbic ka. 
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Ra do sne $wi% to Wol no &ci

Ju! od po "u dnia na pla cu Wol no #ci w sto -
li cy wo je wódz twa roz po cz$ "o si$ ra do sne,
#pie wa j% ce, #wi$ to wa nie 4 czerw ca (bez
nad mia ru ofi cjal nych wy st% pie& i ce re mo -
nia "u). Ob cho dy za in au gu ro wa" fe styn
z udzia "em uczniów opol skich szkó" i miesz -
ka& ców mia sta, dla któ rych przy go to wa no
gry, za ba wy, kon kur sy, oko licz no #cio we ga -
d!e ty. Na ple ne ro wej es tra dzie wy st% pi li lau -
re aci prze gl% du ze spo "ów ar ty stycz nych
„Opol skie szma rag dy”. Wie czo rem w Fil -
har mo nii Opol skiej Wie s"aw Pie re go ról ka
po pro wa dzi" kon cert „Wol no#' na sza”
z udzia "em opol skich fil har mo ni ków. Gwiaz -
d% wie czo ru by "a Ewa Bem, ale za #pie wa li
rów nie! wy ko naw cy zwi% za ni z Opo lem: Ja -
ro s"aw Wa sik, Bar ba ra Kur dej -Sza tan, An -
na (wi%t czak i Opo le Go spel Cho ir. Za nim
na sce n$ we szli ar ty #ci, uho no ro wa no
przed sta wi cie li #ro do wisk za an ga !o wa -
nych w 1989 r. w dzia "al no#' Opol skie go
Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar no#'”
oraz kam pa ni$ wy bor cz%. Od zna ki Ho no -
ro we „Za Za s"u gi dla Wo je wódz twa Opol -
skie go” otrzy ma li: Ka zi mierz Ko bia" ko,
by "y prze wod ni cz% cy OKO „So li dar no#'”
(po #miert nie, ode bra "a !o na Da nu ta), Hen -
ryk Ga" kow ski, Iwo na Nie do ja d"o, Mag da -
le na Sy gna to wicz, Li dia Lesz czy& ska, Ma -
rian Bu chow ski, Cze s"aw Chmie lew ski,
Piotr )oj ko, Ry szard Ko wal czyk, Ire ne usz
So "ek, a tak !e wy bit ny ar ty sta pla styk – Bo -
le s"aw Po lnar (po #miert nie, ode bra "a !o na
Iwo na). Mar sza "ek wo je wódz twa opol skie -
go An drzej Bu "a po wr$ cze niu od znak po -
wie dzia": dzi% ku j% wszyst kim, któ rzy w tym
prze !o mo wym cza sie od da li si% ca! ko wi cie
spra wie naj wa" niej szej – s!u" bie dla od zy -
ska nia wol nej oj czy zny.

Wspo mi na li po wsta' ców &l" skich

i ka de tów

Po raz ko lej ny pod Po mni kiem Bo jow ni -
kom o Pol sko#' (l% ska Opol skie go w Opo -
lu uczczo no pa mi$' Ka de tów Lwow skich,
któ rzy uczest ni czy li w III Po wsta niu (l% -
skim. Pod czas uro czy sto #ci z udzia "em
m"o dzie !y i pocz tów sztan da ro wych opol -
skich szkó" przy po mnia no, !e kor pus ka de -

tów sku pia" kwiat pol skiej m"o dzie !y, wy -
cho wa nej w du chu pa trio ty zmu, go to wej
do naj wy! szych po #wi$ ce& dla oj czy -
zny. – Dzi# wy ra "a my wdzi%cz no#& tym od -
wa" nym i wspa nia !ym m!o dym wy cho wan -
kom Lwow skie go Kor pu su, pe! nym
pa trio ty zmu i za pa !u do wal ki, któ rzy wal -
czy li 21 ma ja na Gó rze #w. An ny i od da li
swo je "y cie dla od ra dza j$ cej si% oj czy -
zny – mó wi" wi ce mar sza "ek wo je wódz twa
To masz Ko stu#. Ire na Ka li ta pre zes opol skie -
go od dzia "u To wa rzy stwa Mi "o #ni ków Lwo -
wa i Kre sów Po "u dnio wo -Wschod nich wr$ -
czy "a prof. Fran cisz ko wi Mar ko wi
i pre zy den to wi Opo la oko licz no #cio we me -
da le. Po z"o !e niu wi% za nek kwia tów pod ta -
bli c% upa mi$t nia j% c% ka de tów uro czy sto #ci
za ko& czy" kon cert pie #ni pa trio tycz nych
i kre so wych w klu bie mu zycz nym Fil har -
mo nii Opol skiej. W rocz ni c$ walk o Gó r$
#w. An ny od by "y si$ ob cho dy 93. rocz ni -
cy III Po wsta nia (l% skie go z udzia "em
w"adz wo je wódz twa opol skie go i #l% skie go
pod Po mni kiem Czy nu Po wsta& cze go
na Gó rze #w. An ny. Na uro czy sto#' przy by li
kom ba tan ci, m"o dzie! har cer ska, przed sta -
wi cie le sa mo rz% dów, in sty tu cji kul tu ry,
woj sko wi, po li cjan ci i stra !a cy. Dzi# spo ty -
ka my si% na uro czy stej lek cji hi sto rii w prze -
ko na niu, "e roz po zna nie prze sz!o #ci jest klu -
czem do przy sz!o #ci... Po trze bu je my praw dy
o po wsta niach, "e by na niej bu do wa& na sz$
wspól n$ przy sz!o#&, przy sz!o#& (l$ ska – mó -
wi" mar sza "ek wo je wódz twa opol skie go
An drzej Bu "a. 

Opol ski eks pres d% ty

„Ko lej na or kie str$ czy li Opol ski eks pres
d$ ty” po raz pi% ty wy ru szy" na szla ki ko le -
jo wo -tu ry stycz ne re gio nu. Je go po my s"o -
daw ca Prze my s"aw (lu sar czyk, dy ry gent
i kom po zy tor, po sta no wi" nie gdy# wy ru szy'
w po dró! z or kie str% d$ t%, aby kon cer to wa'
na pe ro nach i dwor cach od wie dza nych sta -
cji. Mu zycz ny eks pe ry ment sta" si$ cy klicz -
nym przed si$ wzi$ ciem kul tu ral nym, 
w ra mach któ re go po ci%g z or kie str% prze -
je cha" 650 km i da" po nad 30 kon cer tów
na dwor cach i przy stan kach ko le jo wych,
dzi$ ki wspó" pra cy z wie lo ma in sty tu cja mi
na cze le z Po li tech ni k% Opol sk%, sa mo rz% -
dem wo je wódz twa i spó" k% Prze wo zy Re -
gio nal ne. Part ner stwo za owo co wa "o pro mo -
cj% uczel ni, ko lei re gio nal nych, kul tu ry
stu denc kiej a tak !e ofer ty tu ry stycz nej re -
gio nu. Opol ski Eks pres D$ ty wy ru szy"
na ma low ni cz% tra s$ Opo le – Wo" czyn 
– Opo le ze sta cji Opo le G"ów ne przez Bo -
ry Sto braw skie, za trzy mu j%c si$ w Osow -
cu, Bu ko wie, Klucz bor ku. Ory gi nal ne
przed si$ wzi$ cie zo sta "o wy ró! nio ne w kon -
kur sie „Naj lep szy Pro dukt Tu ry stycz ny
Wo je wódz twa Opol skie go”.
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Be ne fis Ma rii S!o mak -Soj ki 
czy li rzecz 

o bez mia rze ser decz no "ci
Nie cz! sto si! zda rza, by be ne fis or ga ni zo -

wa ny by" bez ofi cjal nej rocz ni cy czy ju bi le -
uszu. A to zda rzy "o si! w Pszczy nie, gdzie spo -
tka niem przy ja ció", wie czo rem au tor skim
i wspo mnie nio wym uho no ro wa no pszczy# -
sk$ po et k! Ma ri! S"o mak -Soj k!. To oso ba
nie tu zin ko wa, ma j$ ca dar szcze gól ny – ka% -
de mu po tra fi za szcze pi& mi "o'& do po ezji,
do ksi$% ki, do te atru, do pi!k ne go s"o wa. 

Be ne fis wy my 'li li i zor ga ni zo wa li swo jej
pa ni Ma rii… pod opiecz ni, czy li ucznio wie
Gim na zjum nr 1 w Pszczy nie w po dzi! ko wa -
niu za to, co dla nich zro bi "a, za czas, któ ry
im przez la ta po 'wi! ca "a, ogrom ser ca i bez -
miar ser decz no 'ci. Te raz oni od wdzi! czy li si!
jak ich sa ma na uczy "a – po ezj$, mu zy k$, frag -
men ta mi sztuk te atral nych, w któ rych by li ak -
to ra mi. Przy 'wie ca" im wers z jed ne go
z wier szy Ma rii S"o mak -Soj ki: „Spo tka nia
z lud( mi s$ po mo stem po mi! dzy Tam mo j$
nie obec no 'ci$ a chwi l$ Tu te raz wple cio n$
w czy j$' dro g!…”. 

W Pszczy nie Ma ria S"o mak-Soj ka ma
swo je ro dzin ne ko rze nie, ale wy je cha "a st$d
na wie le lat – ro dzi na, pra ca…, by po wró -
ci& do swe go daw ne go gniaz da. Tu czu je si!
naj le piej, cho cia% jej pó( ny de biut po etyc ki
przy pad" na la ta, kie dy pra co wa "a w szkol -
nej bi blio te ce w Cze la dzi. Naj pierw by "a wi!c
lo kal na sa mo rz$ do wa ga ze ta, któ ra ja ko
pierw sza opu bli ko wa "a jej wier sze, a po tem
po sy pa "y si! to mi ki wier szy. O Ma rii S"o mak -
-Soj ce za cz! "o by& g"o 'no tak %e w Ra diu Ka -
to wi ce, na wie czor kach po etyc kich, a%
w ko# cu jej po ezja tra fi "a na "a my mie si!cz -
ni ka „)l$sk”. Po ezja to jej naj wi!k szy %y wio",
ale za j! cie bar dzo in tym ne. Dru gim %y wio -
"em jest te atr – dnie i no ce sp! dzo ne na przy -
go to wy wa niu spek ta kli – od wy po wia da ne -
go s"o wa po sce no gra fi!, ko stium a na wet
udzia" w"a sny w przed sta wie niach. Nie li czy"
si! wiek – dzie ci, m"o dzie%, do ro 'li, ca "e ro -
dzi ny – wszy scy gra li w spek ta klach pa ni Ma -
rii. Stwo rzy "a nie zwy k"y te atr ze zwy k"ych lu -
dzi. Pszczy# skie Cen trum Kul tu ry, gdzie
zna la z"a wie lu sprzy mie rze# ców pró by
do pó( nych go dzin wie czor nych pa mi! ta i ra -
do'& pre mier. 

Be ne fis Ma rii Smo lak -Soj ki, dla mnie
po pro stu Ma ry si by" pe "en wzru sze# i nie do -
wie rza#, bo kie dy ta drob na ko bie ta to
wszyst ko po tra fi "a zor ga ni zo wa&, a do te go
jesz cze wy da& kil ka to mi ków wier szy. I m"o -
dzie% – a tak %e do ro 'li – pod wo dz$ dwoj ga
m"o dych lu dzi – Lu cy ny Gry gier i Ja ku ba
Piecz ki – po sta no wi "a nie by& gor sza. W ta -
jem ni cy przy go to wa "a wy bór wier szy z kil ku
to mi ków pa ni Ma rii za ty tu "o wa ny „*y -
cie M.” (znaj du j$c spon so rów)! Za dba li te%
o zna ko mi tych go 'ci z Pszczy ny i Cze la dzi,
któ rzy wspo mi na li la ta pra cy i przy ja( ni z Ma -
ri$ S"o mak-Soj k$. Po ja wi" si! na wet pro sto
z+o pusz nej, gosz cz$ cy w Lon dy nie Ka zi mierz
Ti sch ner, brat ks. prof. Jó ze fa Ti sch ne ra, któ -
re go po zna "a uczest ni cz$c w spo tka niach To -
wa rzy stwa Ti sch ne row skie go, za fa scy no wa -
na je go fi lo zo fi$ i twór czo 'ci$. 

Pi!k na to m"o dzie%, któ ra po tra fi tak
uho no ro wa& i w ja ki' spo sób od da& ty le do -
bra, ile sa ma otrzy ma "a. Ta ka szko "a nie idzie
na mar ne. I to chy ba te% jest przy czy nek
do na uko wych roz wa %a# nad dzi siej sz$
m"o dzie %$ i tzw. „no wo cze snym kszta" tem
i mo de lem edu ka cji”. W „mo de lu” pszczy# -
skim zo sta "o za war te wszyst ko. A naj wi! cej
ser ca i ser decz no 'ci.

WIE S!A WA KO NO PEL SKA 
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! „Por tret mó wio ny – uzu pe! nio ny” An drze -
ja Ko nia kow skie go, zna ko mi te go fo to gra fi ka,
na któ ry z!o "y !y si# tak zna ne cy kle jak „Ha! -
dy – la ta 70”, „Spe cy fi ka $l% skie go pej za "u”
i „Sta lo we anio !y” po ka za ny zo sta! w Bi blio te ce
&l% skiej pod czas spo tka nia z au to rem. 

! Frag men ty „Or fe usza i Eu ry dy ki” Ch.W.
Gluc ka wy ko na ne zo sta !y pod czas kon cer tu
w ra mach „Szki ce do ope ry”, któ ry od by! si#
w Bi blio te ce &l% skiej, a so li sta mi by li An na Bo -
ruc ka (mez zo so pran), An na No wo czyn (so pran)
i Be ata Wit kow ska -Glik (so pran).

! Zna ko mi ty kon tra ba si sta, kon cer tu j% cy
rów nie" na vio li da gam ba, ar ty sta zwi% za ny
z Aka de mia mi mu zycz ny mi w Ka to wi cach i 'o -
dzi i wspó! pra cu j% cy m. in. z Kwar te tem &l% skim,
ze spo !em mu zy ki daw nej Con cer to Po lac co,

Extem po re, tak "e z pol skim kla we sy ni st% i or ga -
ni st% Mar kiem To po row skim i ze spo !em {oh!} Or -
kie stra Hi sto rycz na, wy st% pi! z re ci ta lem w Mu -
zeum Ar chi die ce zjal nym.

! W ra mach Dni Pol sko -Cze skich In sty tu cja
Pro mo cji i Upo wszech nia nia Mu zy ki „Si le sia”
przy go to wa !a dwa kon cer ty w Mu zeum Ar chi die -
ce zjal nym, pod czas któ rych m!o dzi ar ty $ci wy -
ko ny wa li utwo ry A. Dvo(áka, a wy ko naw ca mi by -
li: Pa we! Ko nik (bas -ba ry ton), Ewa Da nie lew ska
i Mi cha! Biel (for te pian) oraz Woj ciech Fu da la
(wio lon cze la) i Mar cin Mo gi !a (for te pian). 

! Pa mi%t ki z pon ty fi ka tu Oj ca &wi# te go Ja -
na Paw !a II po ka za no pod czas wy sta wy upa mi#t -
nia j% cej ka no ni za cj# te go wiel kie go Po la ka – pa -
pie "a, zor ga ni zo wa nej w Do mu Pa ra fial nym
pa ra fii $w. Bar t!o mie ja Apo sto !a w Bie ru niu Sta -

Pod pa tro na tem „"l# ska” 

Twór czo$) Edwar da Han tu li ka 
w Mu zeum Miej skim w Ty chach

Edward Han tu lik. Ma lar stwo i rze( ba to ko -
lej na wy sta wa sztu ki, któ r# mo$ na ogl# da%
w Mu zeum Miej skim w Ty chach. Eks po zy cja pre -
zen to wa na jest w sa li eks po zy cyj nej przy uli cy
Ka to wic kiej 9. Oka zj# do przy po mnie nia twór -
czo &ci ty skie go ar ty sty jest przy pa da j# ca w czerw -
cu 20. rocz ni ca &mier ci Edwar da Han tu li ka. 

Na wy sta wie pre zen to wa ny jest do ro bek ar -
ty sty z za kre su ma lar stwa i rze' by, po wsta (y
na prze strze ni kil ku na stu lat je go pra cy twór czej.
To po nad 30 p(ó cien ma lo wa nych tech ni k#
olej n#, spo &ród któ rych du $a cz)&% to kom po zy -
cje wiel ko for ma to we, (# cz# ce si) do dat ko wo
w cy kle te ma tycz ne i po lip ty ki. Rze' biar sk# od -
s(o n) twór czo &ci ar ty sty re pre zen tu je kil ka wy -
ko na nych z gip su po pier si.

Edward Han tu lik (1949-1994) uro dzi( si)
i wy cho wa( w Ty chach. W la tach 1977-1982 stu -
dio wa( na Wy dzia le Ma lar stwa Aka de mii Sztuk
Pi)k nych w Kra ko wie pod kie run kiem pro fe so -
rów Ju liu sza Jo nia ka i Je rze go No wo siel skie go.
Po uzy ska niu dy plo mu po wró ci( do ro dzin ne go
mia sta. W la tach 1987-1994 pe( ni( funk cj) asy -
sten ta w pra cow ni rze' by Sta ni s(a wa Ha chu (a

w ka to wic kim Wy dzia le Aka de mii Sztuk Pi)k -
nych w Kra ko wie.

Wcze sna twór czo&% ma lar ska Edwar da Han -
tu li ka utrzy ma na jest w kon wen cji re ali zmu,
z wp(y wa mi im pre sjo ni zmu i post im pre sjo ni zmu. 

Edward Han tu lik czer pa( in spi ra cje z bo gac -
twa i ró$ no rod no &ci kul tu ry eu ro pej skiej. Po s(u -
gi wa( si) sze ro kim wa chla rzem kon wen -
cji – od re ali zmu, po przez eks pre sjo nizm
i fi gu ra cj) z wp(y wa mi ku bi zmu, a$ po abs trak -
cj). Ar ty st) nie zwy kle in spi ro wa( Pa blo Pi cas -
so z ca (# ró$ no rod no &ci# je go twór czo &ci. 

Wy sta w) mo$ na ogl# da% do wrze &nia 2014
ro ku.

O li te ra tu rze dla dzie ci i m!o dzie "y

19 ma ja br. w Cen trum In for ma cji Na uko wej
i Bi blio te ce Aka de mic kiej w Ka to wi cach od by -
(o si) spo tka nie pro mu j# ce ksi#$ k) prof. zw. dr hab.
K. He skiej -Kwa &nie wicz pt. Ta jem ni cze ogro dy.
Roz pra wy i szki ce z li te ra tu ry dla dzie ci i m"o dzie -
%y. Spo tka nie po pro wa dzi (a dr hab. K. Ta (u%, któ -
ra pod czas roz mo wy z au tor k# sku pi (a si) na kil -
ku wy bra nych te ma tach po ru szo nych w pu bli ka cji.
Przede wszyst kim au tor ka uza sad ni (a ty tu( ca (ej
se rii, któ rej trze ci tom tra fi( obec nie do r#k czy -
tel ni ków. „Ta jem ni cze ogro dy” * po wie dzia (a *
po zwa la j# ob j#% me ta fo rycz nie i do s(ow nie ta jem -
ni c) doj rze wa j# ce go $y cia. Pro fe sor opo wie -
dzia (a tak $e o swo jej mi (o &ci do Ka mie ni na sza -
niec, pro wa dzo nych od lat ba da niach nad t#
po wie &ci# oraz o swo im od bio rze fil mu w re $y -
se rii R. Gli+ skie go. Roz mo wa to czy (a si) tak $e
wo kó( po zna+ skie go Wy daw nic twa Mi li, pu bli -
ku j# ce go se ri) „Pe re( ki Mi li”, któ ra po wsta (a, by
utrwa li% twór czo&% po etyc k# E. Wa &niow skiej. Po -
ru szo ny zo sta( rów nie$ te mat po wie &ci de tek ty -
wi stycz nej dla dzie ci au tor stwa Z. Len gre na. Dys -
ku sja, ja ka wy wi# za (a si) w&ród uczest ni ków
spo tka nia, do ty czy (a g(ów nie ni skie go po zio mu
czy tel nic twa Po la ków, zw(asz cza m(o de go po ko -
le nia, oraz sta nu na ucza nia w szkol nic twie ni$ -
szym, któ re w ogó le nie przy go to wu je m(o dzie -
$y do stu dio wa nia, nie wy pra co wu je na wy ku
czy ta nia oraz nie uczy od bio ru tek stów kul tu ry.
Na pro mo cj) przy by (y m.in.: prof. B. Nie spo rek -
-Szam bur ska, prof. A. Ra tusz na, prof. S. Ka lus,
E. ,u raw ska, dr H. An drzej czak, dr M. Na dol na -
-T(u czy kont, dr S. Ga jow nik, dr B. Gdak.

O kul tu rze i "y ciu *y dów 
nie tyl ko od $wi#t nie

Na wy sta w) fo to gra fii Ar ka diu sza !aw ry wia+ -
ca pt. „Bli sko nas” za pra sza( Zwi# zek Pol skich
Ar ty stów Fo to gra fi ków Okr)g "l# ski.  Z(o $y (y
si) na ni# tra dy cyj ne czar no -bia (e fo to gra fie
umiesz czo ne na &cia nach ga le rii oraz po kaz mul -
ti me dial ny oko (o 300 zdj)%. „Bli sko nas” to do -
ku men tal na opo wie&% o $y ciu co dzien nym spo -
(ecz no &ci $y dow skiej sku pio nej wo kó( Gmi ny
Wy zna nio wej ,y dow skiej w Ka to wi cach. Osi#
nar ra cyj n# by( ra bin Je ho shua El lis. Fo to gra fie
po wsta wa (y od 2010 ro ku w trak cie przy go to wa+
oraz sa mych &wi#t $y dow skich ta kich jak su kot,
cha nu ka, pu rim, ale rów nie$ pod czas ob rz) du ob -
rze za nia, wy ku pie nia pier wo rod ne go sy na czy
te$ spo tka nia eme ry tów i ren ci stów. – Wiel k$

Au tor wy sta wy Ar ka diusz +aw ry wia niec (dru -
gi z pra wej) oraz je go go 'cie: ra bin Je ho shua
Ellis, El% bie ta Fa jer man kie ru j$ ca To wa rzy stwem
Spo "ecz no -Kul tu ral nym ,y dów w Ka to wi cach
i ku ra tor wy sta wy An to ni Kre is.

Edward Han tu lik, „Por tret dziew czyn ki”,
1983, olej, p"ót no, 73 x 62 cm
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rym przez Sto wa rzy sze nie Mi !o "ni ków 600-let nie go
Bie ru nia.

! „Szki ce do szki ców Hio ba” – wy sta w# ry sun ków
i ma lar stwa Pio tra Cza dan kie wi cza pod ta kim ty tu -
!em po ka za !o Mu zeum Ar chi die ce zjal ne w Ka to wi -
cach. 

! W cy klu „Gór ny $l%sk – "wiat naj mniej szy” Te -
atr Roz ryw ki za pra sza! na spo tka nie pt. „Czas au to -
no mii”, pod czas któ re go od by !a si# pro mo cja naj now -
szej ksi%& ki Ja na F. Le wan dow skie go pod ta kim
ty tu !em, a uczest ni ka mi de ba ty by li hi sto ryk dr Ma -
ciej Fic, kon ser wa tor za byt ków dr in&. Hen ryk Mer -
cik i po li to log dr Ma! go rza ta My "li wiec.

! Ty chy w la tach mi! dzy wo jen nych. Lu dzie, miej sca,
zda rze nia to ty tu! wy sta wy ple ne ro wej przy go to wa nej
przez Mu zeum Miej skie w Ty chach z oka zji 80. rocz -
ni cy przy zna nia Ty chom praw miej skich, a któ r% mo& -

na by !o ogl% da' na Ryn ku przed ko "cio !em pw. "w. Ma -
rii Mag da le ny. 

! Z oka zji 95. rocz ni cy wy bu chu I po wsta nia "l% -
skie go, 93. rocz ni cy wy bu chu III po wsta nia "l% skie -
go oraz Na ro do we go $wi# ta Kon sty tu cji 3 Ma ja
Mu zeum Miej skie w Ty chach zor ga ni zo wa "o wy sta -
w! „Pu#$ mnie, mat ko, do po wsta nia… Po wsta nia
"l% skie na te re nie Pa pro can, Urba no wic i Ty -
chów”.

!Ga le ria Pu sta w Ja worz nie oraz Zwi% zek Pol skich
Ar ty stów Fo to gra fi ków Okr#g $l% ski za pra sza li
na wy sta w# An ki Ra taj czak pt. „Ukry te”.

!Mu zeum w Cho rzo wie za pra sza !o na wy k!ad „Jó -
zef  Maj nert – zdol ny me da lier, naj s!yn niej szy pol ski
fa! szerz pierw szej po !o wy XIX wie ku”, któ ry po pro -
wa dzi !a An na Boch nak pra cow nik Ga bi ne tu Nu mi -
zma tycz ne go Mu zeum Na ro do we go w Kra ko wie oraz

na wy k!ad z cy klu „Ta jem ni ca i po zna nie…” za ty tu -
!o wa ny „Swo bo dy o! ta rze... Ta try w kul tu rze pol skiej
prze !o mu XIX i XX wie ku” przy go to wa ny przez dra
Jac ka Kur ka.

!Wi do wi sko ta necz ne do mu zy ki dwóch le gen dar -
nych ze spo !ów The Be atles i Qu een przed sta wi !a Ope -
ra $l% ska w By to miu. 

! Mia sta Ka to wi ce i Lu blin pod pi sa !y list in ten cyj -
ny o wspó! pra cy, któ rej kul mi na cj% b# d% okr% g!e rocz -
ni ce uro dzin miast: 150-le cia Ka to wic i 700-le cia Lu -
bli na przy pa da j% ca na 2017 rok.  

! Mu zeum Miej skie  „Szty gar ka” wraz ze Zwi%z -
kiem Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków Okr#g $l% ski
za pra sza !o na wy sta w# Ar ka diu sza (aw ry wia) ca
„Por tre ty twór ców – ta jem ni ce pra cow ni” oraz
Krzysz to fa Mil le ra i Mar ka We so !ow skie go „Twór cy
kul tu ry "l% skiej”.

przy jem no !ci" by #a dla mnie mo$ li wo!% od wie -

dze nia w do mu i fo to gra fo wa nia kil ku osób,

a w!ród nich nie ste ty nie $y j" ce go ju$ Ja na Zi -

de re ra z By to mia. Gdy uma wia li !my si& na wi -

zy t& za strze ga#, $e nic ty po wo $y dow skie go

u nie go nie zo ba cz&, ale pod czas jed nej z wi zyt

za uwa $y #em na sto le otwar t" ksi& g& To ry. Zi de -

rer prze czy ta# pa r& wer sów, a na st&p nie z wiel -

kim sza cun kiem uca #o wa# ksi& g&. Nic bar dziej $y -

dow skie go nie by #o mi po trzeb ne w tym do mu 

s– opo wia da! au tor. Pre zen to wa ny cykl zdj"# jest
roz wi ni" ciem te ma tu $y dow skie go przed sta -
wio ne go w pro jek cie pod ty tu !em „Cha sy dzi
w Le lo wie”.

Ar ka diusz %aw ry wia niec jest ab sol wen tem
Wy$ szej Szko !y Pe da go gicz nej w Opo lu. Fo to -
gra fi& zaj mu je od 1986 ro ku. Od 1994 jest fo to -
re por te rem Dzien ni ka Za chod nie go. Od 2009 uczy
m!o dzie$ fo to gra fo wa nia w Po li ce al nej Szko le Fo -

to gra ficz nej Fo to -
edu ka cja w Ka to wi -
cach. Od 2010 jest
cz!on kiem ZPAF.
Au tor i wspó! au tor
wy staw w Ka to wi -
cach, Kra ko wie, Ty -
chach, Cie szy nie,
K!odz ku, War sza -
wie, So snow cu, Sa -
int -Etien ne, Ko lo -
nii. W la tach 2011
i 2013 by! sty pen dy -
st& Mar sza! ka Wo je -
wódz twa 'l& skie go
w dzie dzi nie kul tu ry
oraz otrzy ma! Na -
gro d" Pre zy den ta
Mia sta Ka to wi ce
w dzie dzi nie kul tu ry.

Mi !o"' i Me dy cy na. An to lo gia

Mu zeum 'l& skie w Ka to wi cach od 10 ma ja
do 29 czerw ca pre zen to wa !o wy sta w" sur re ali -
stycz nej wi zji Bel l me row skiej cie le sno (ci i sek -
su al no (ci, któ ra po s!u $y !a ja ko punkt wyj (cia
do pro jek tu o ró$ no rod nym zna ko wa niu cia !a.
Eks po zy cja po wsta !a w ra mach pro gra mu Pro -

jekt Me tro po lis, or ga ni zo wa ne go wspól nie przez
Fun da cj" Ima go Mun di i CSW Kro ni ka w By -
to miu.

Pro jekt Me tro po lis to mi" dzy na ro do wy pro -
gram ba daw czy u$y wa j& cy sztuk wi zu al nych ja -
ko na rz" dzia po znaw cze go w ce lu zmie rze nia
si" ze ste reo ty po wym wi ze run kiem Gór ne go
'l& ska i Za g!" bia D& brow skie go w mo men cie
ak tu al nych prze mian oraz stwo rze nia wspó! cze -
sne go por tre tu, no wej iko no gra fii re gio nu.
Pro gram opie ra si" na se rii re zy den cji ar ty stycz -
nych dla twór ców sztuk wi zu al nych
oraz na wspó! pra cy ar ty stów z miesz ka) ca mi
re gio nu. W su mie, w ra mach pod su mo wa) po -
szcze gól nych re zy den cji, po wsta je kil ka dzie -
si&t wy staw, fil mów, in sta la cji, ksi& $ek ar ty -
stycz nych. Pod su mo wa nie Pro jek tu Me tro po lis

b" dzie sta no wi !o naj wi"k sz& do tych czas wy sta -
w" o re gio nie Gór ne go 'l& ska i Za g!" bia D& -
brow skie go, któ ra zo sta nie otwar ta pod ko -
niec 2014 ro ku. Ku ra to rem pro jek tu jest
Sta ni s!aw Ruk sza. 

W pro gra mie Pro jekt Me tro po lis udzia! bio r&
m.in.: An na Baum gart, Bo gna Bur ska, Ku ba D& -
brow ski, Mi ko !aj D!u gosz, Mag da Fa bia) czyk,
Ma rek Glin kow ski, Ni co las Gro spier re, Er la S.
Ha rals dot tir, Paul Phi lipp He in ze, Lars Hol dhus,
Ra fa! Ja ku bo wicz, Grze gorz Kla man, Bar ba ra
Kli mo va, Pa we! Kul czy) ski, Dar ri Lo ren zen, Bar -
tek Ma ter ka, Krzysz tof Mi" kus, Ra fa! Mi lach, To -
masz Mzyk, Woj ciech No wic ki, Pa try cja Orze -
chow ska, Kon rad Pu sto !a, Na ta lia Ro mik,  Ma ciej
Sa la mon, %u kasz Sk&p ski, Kry stian Skyl stad, %u -
kasz Su ro wiec, Mat teo Te rza ghi & Mar co Zur -
cher, Mag da To tho va, %u kasz Trzci) ski, Fre de -
ric Va er slev, Ma tej Va ku la, Alek san dra
Wa sil kow ski.

Ró% ne rze czy Pio tra Kos sa kow skie go

W ga le rii 'l& skie go Te atru Lal ki i Ak to ra Ate -
neum go (ci !a wy sta wa Pio tra Kos sa kow skie go,
za ty tu !o wa na Ma lar stwo. Ró$ ne rze czy.

Piotr Kos sa kow ski (ur. w 1976 r. w So snow -
cu) jest ab sol wen tem ka to wic kiej Aka de mii Sztuk
Pi"k nych. Dy plom z wy ró$ nie niem otrzy ma!
w 2005 r. w Pra cow ni Ma lar stwa prof. Zbi gnie -
wa Blu ka cza, dy plom do dat ko wy – w Pra cow ni
Pro jek to wa nia Pla ka tu prof. Ro ma na Ka la ru sa.
W 2009 r. uzy ska! ty tu! dok to ra sztu ki. Pra cu je
na Wy dzia le Ar ty stycz nym ma cie rzy stej uczel ni
ja ko asy stent w Pra cow ni Ma lar stwa prof. Ire ne -
usza Wal cza ka oraz w Pra cow ni Ry sun ku prof. Ja -
nu sza Kar bow nicz ka. W swo im do rob ku ma kil -
ka na (cie wy staw in dy wi du al nych i po nad sto
zbio ro wych, w Pol sce i za gra ni c&.

Sty pen dy sta Fun da cji im. H. Ko! !& ta ja (2003),
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
(2004) oraz Mar sza! ka Wo je wódz twa 'l& skie go
(2008). Lau re at na gród i wy ró$ nie), m.in. w kon -
kur sie Sam sung Art Ma ster (Fa bry ka Trzci ny,

War sza wa, 2004), na Fe sti wa lu Pla ka tu w Kra -
ko wie (Pa !ac Sztu ki, To wa rzy stwo Przy ja ció!
Sztuk Pi"k nych), na 39. Bien na le Ma lar stwa Biel -

ska Je sie' (2009) czy na Mi" dzy na ro do wym
Trien na le Pla ka tu w Trna vie (S!o wa cja 2012).
Upra wia ma lar stwo, ry su nek i pro jek to wa nie. 

O ob ra zach Kos sa kow skie go Ma ciej Lint t -
ner pi sa!, $e „s& pocz tów ka mi z re jo nów bli skich
au to ro wi, s& mi gaw k& i frag men tem ist nie nia
w miej skim, co dzien nym ko ro wo dzie zda rze).
To spoj rze nie na dzi siej sz& uli c", na ob li cze
wspó! cze sne go mia sta, któ re sta no wi wi zy tów -
k" na sze go cza su i (wia ta”.

Lau re aci Na gro dy im. Ju liu sza Li go nia

'l& sk& Na gro d" im. Ju liu sza Li go nia, któ rej
fun da to rem od 41 lat jest Ka to lic kie Sto wa rzy -
sze nie „Ci vi tas Chri stia na”, Ka pi tu !a na gro dy
pod prze wod nic twem ks. dr. hab. Ar ka diu sza Wu -
we ra przy zna !a w 2014 ro ku: ks. prof. Jó ze fo -
wi Pa te ro wi – za kon se kwent ne po szu ki wa nie
praw dy o dzie jach Ko (cio !a na 'l& sku, Zyg mun -
to wi Brach ma) skie mu – za (wia dec two oraz
s!u$ b" chrze (ci ja) skim i pa trio tycz nym war to -
(ciom wy ra $a nym przez sztu k" oraz Mu zeum
Dru kar stwa w Cie szy nie – za god n& uzna nia po -
sta w" wdzi"cz no (ci i sza cun ku dla kul tu ry s!o -
wa dru ko wa ne go na Zie mi Cie szy) skiej.

Uro czy sto(# wr" cze nia Na gro dy od by !a si" 7
ma ja na Wy dzia le Teo lo gicz nym Uni wer sy te tu
'l& skie go w Ka to wi cach. 

Ma lar stwo i mu zy ka du szy

W ga le rii Art No va2 ZPAP w Ka to wi cach mia -
!o miej sce nie co dzien ne zda rze nie ar ty stycz ne,
na zwa ne przez je go au to ra – Le cha Ko !o dziej -
czy ka – per for man cem ma lar stwa i mu zy ki du -
szy. Z!o $y !y si" na nie wy sta wa je go naj now -
szych prac ma lar skich – cykl za ty tu !o wa ny
„Utra co na pa mi"#” oraz gi ta ro we, blu eso we im -
pro wi za cje mu zycz ne, któ rych wy ko naw ca mi by -
li sam au tor i je go syn, uta len to wa ny mu zyk
i kom po zy tor W!a dy s!aw Ko !o dziej czyk. Wspo -
ma ga! ich w tym zda rze niu gi ta rzy sta kla sycz -
ny prof. To masz Spa li) ski z In sty tu tu Sztu ki Uni -
wer sy te tu 'l& skie go. 

„Utra co na pa mi"#” to swo ista kon ty nu acja te -
go, co do t&d two rzy! Lech Ko !o dziej czyk.
W pre zen to wa nych, wiel ko for ma to wych ob ra -
zach, prze si&k ni" tych nie by wa !& ener gi& ko lo -
ru i zde cy do wa ne go ge stu za war! oso bi st& de ter -
mi na cj" i kon se kwen cj" swe go we wn"trz ne go
pro gra mu ar ty stycz ne go, oso bi ste go „ja”. 

Cen tral na Sta cja Ra tow nic twa Gór ni cze go w By -

to miu

P. Kos sa kow ski, „Co! w mo jej g#o wie”, olej,

170x160, 2013

Ma lar stwo i mu zy ka czy li W#a dy s#aw (z le wej)

i Lech Ko #o dziej czy ko wie

A. (aw ry wia niec, „Bli sko

nas”, fo to gra fia
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! 9 ma ja na pla cu Stu le cia w So snow cu (zna -

ne go bar dziej pod na zw! „Pa tel nia”) w ra -

mach X So sno wiec kich Dni Li te ra tu ry od by" si#
po etyc ki Hy de Park „Po ezjo na uli c#”, w któ rym

wzi# li udzia" m.in. ak to rzy Te atru Za g"# bia: Mi -

cha" Ba "a ga, Alek san der Bli tek, Prze my s"aw Ka -

nia, Krzysz tof Ko rze niow ski, To masz Mu szy$ ski. 

! W Mu zeum Za g"# bia w B# dzi nie w Pa "a cu

Mie ro szew skich mo% na ogl! da& wy sta w# pn.

„Hen ryk S"a wik – za po mnia ny bo ha ter trzech

na ro dów”.

! W „Szty gar ce” Mu zeum Miej skim w D! -
bro wie Gór ni czej go 'ci wy sta wa uka zu j! c! 'l! -
skich ar ty stów. S! to „Por tre ty twór ców. Ta jem -

ni ce pra cow ni”, czy li fo to gra fie Ar ka diu sza

(aw ry wia$ ca oraz zdj# cia z cy klu „Twór cy

kul tu ry 'l! skiej” Krzysz to fa Mil le ra i Mar ka We -

so "ow skie go.

! Mu zeum Sa turn w Cze la dzi za pra sza

do zwie dza nia wy sta wy pt. „Le gen dy pol skie”,

przy go to wa nej przy wspó" pra cy z Mu zeum La -

lek w Pil) nie.

Naj star sze ko 'cio "y So snow ca

W so sno wiec kim mu zeum mo! na ogl" -
da# naj star sze obiek ty sa kral ne, za rów no
te ist nie j" ce, jak i za cho wa ne je dy nie
na fo to gra fiach. Jed nym z naj star szych ist -
nie j" cych za byt ków jest ko $ció% $w. Jo -
achi ma w Za gó rzu, któ ry po wsta% w 1848
ro ku, po nad to mo! na za po zna# si& z hi sto -
ri" XIX -wiecz nych obiek tów: ko $cio %a Ja -
na Chrzci cie la w Niw ce, ko $cio %a Naj -
$wi&t sze go Ser ca Pa na Je zu sa, zwa ne go
ko $ció% kiem ko le jo wym, a tak !e obej rze#
wn& trza cer kwi pra wo s%aw nej wy bu do wa -
nej w la tach 1888-1889. Dwu dzie sto -
wiecz ne za byt ki re pre zen tu j" m.in.: po -
go' ski ko $ció% $w. To ma sza Apo sto %a
i ko $ció% ewan ge lic ko -au gs bur ski, ze spó%
za bu do wy ko $cio %a ka te dral ne go po wsta -
%y na prze %o mie XIX i XX wie ku, ze spó%
za bu do wa' Pa ra fii Rzym sko -Ka to lic kiej
pw. Nie po ka la ne go Po cz& cia NMP. Wy -
sta w& otwie ra ob szer na hi sto ria g%ów ne -
go ko $cio %a mia sta – pw. Wnie bo wzi& cia
Naj $wi&t szej Ma ryi Pan ny, $wi" ty ni, któ -
rej bu do w& we d%ug pro jek tu Ka ro la Ko -
z%ow skie go za po cz"t ko wa no w 1893 r.
Na zgro ma dzo nych plan szach mo! na zo -
ba czy# neo ro ma' skie wn& trze i neo ba ro -
ko we o% ta rze a tak !e m%o do pol sk" po li -
chro mi& wy ko na n" przez kra kow skich
ar ty stów W%o dzi mie rza Tet ma je ra i Hen -
ry ka Uziem b%o. W 1992 r. ko $ció% zo sta%
pod nie sio ny do god no $ci ka te dry,
a w 1999 r. otrzy ma% ty tu% ba zy li ki mniej -
szej. W$ród pre zen to wa nych za byt ków
zna la z%o si& tak !e mau zo leum ro dzi ny Die -
tlów, któ re znaj du je si& na cmen ta rzu
ewan ge lic kim, cz& $ci so sno wiec kiej ne -
kro po lii czte rech wy zna'. Za bra k%o na to -
miast ju da istycz nych obiek tów kul tu re -
li gij ne go, po któ rych w So snow cu nie
po zo sta% !a den $lad. 

Pod czas No cy Mu ze ów od by %o si& uro -
czy ste otwar cie wy sta wy „Le gio ny pol skie
w Za g%& biu D" brow skim”.

IN TER MU ZA So sno wiec 2014

Kon cer tem fi na %o wym (24 ma ja)
w Miej skim Klu bie im. Ja na Kie pu ry za -
ko' czy% si&XI Eu ro pej ski In te gra cyj ny Fe -
sti wal Pio sen ki Dzie ci& cej IN TER MU ZA
So sno wiec 2014. Od 11 lat dy rek to rem ar -
ty stycz nym i prze wod ni cz" cym ju ry jest
Ja cek Cy gan. W te go rocz nym spo tka niu

wzi& %o udzia% 170 uczest ni ków z ca %ej Pol -
ski, w$ród nich zna la z%o si& 16 miesz ka' -
ców So snow ca. Im pre za cie szy si& co raz
wi&k sz" po pu lar no $ci". W te go rocz nym
kon kur sie ju ry przy zna %o Grand Prix An -
nie Cie $li z Nie po %o mic, za pio sen k& z re -
per tu aru Gra !y ny (o ba szew skiej „Czas nas
uczy po go dy” do s%ów Jac ka Cy ga na (przy -
pa dek?). W ka te go rii 7–10 lat zwy ci& !y -
%a Ula Zu bek z War sza wy, ko lej ne miej sca
za j& %y Emi lia Paul z Gli wi ce i Au re lia Du -
raj z Bie la wy. W ka te go rii 11–13 lat
pierw sze miej sce przy pa d%o Oli wii Lach
z Biel ska -Bia %ej, dru gie – Pio tro wi Wdow -
czy ko wi z Ja strz& bia -Zdro ju, trze cie – Ali -
cji Gaj dzie z So snow ca. Su ro wo ju ro rzy
oce ni li na de s%a ne tek sty pio se nek, nie
przy zna j"c w tym ro ku !ad nej na gro dy.
War to przy po mnie#, !e przed je de na stu la -
ty lau re at k" kon kur su zo sta %a Ewa Far na.
Jak mó wi" or ga ni za to rzy – za da niem fe -
sti wa lu jest obu dzi! w dzie ciach wol no"!
i ra do"! "pie wa nia. Uczest ni cy za$ pod -
su mo wu j": to wiel ka fraj da i wspa nia #a za -
ba wa. 

Ar te Cre atu ra Ja ro s"a wa We wió ry

30 ma ja w Te atrze Dzie ci Za g%& bia praw -
dzi w" uczt& mie li mi %o $ni cy do brej ope ret -
ki i wiel kie go Jo han na Straus sa II. Ar te Cre -
atu ra Te atr Mu zycz ny za pro si% wi dzów
na ko lej ny spek takl, tym ra zem na nie $mier -
tel n" „Ze mst& nie to pe rza”. Zna ko mi ty te -
nor Ja ro s%aw We wió ra wy st" pi% w po trój -
nej ro li: pro du cen ta, sce no gra fa i Ga brie la
von Eisen ste ina. W po wo %a nej przez Ja ro -
s%a wa We wio r& Ope rze Ka me ral nej, w ra -
mach dzia %al no $ci To wa rzy stwa Przy ja -
ció% Sztuk Pi&k nych z sie dzi b" w So snow cu,
wy sta wio nych zo sta %o ju! bli sko dzie si&#
dzie% sce nicz nych w tym: „Ri ta” i „Don Pa -
squ ale” Do ni zet tie go, „Oka zja czy ni z%o -
dzie ja” Ros si nie go (2011), „Dy rek tor Te -
atru” W. A. Mo zar ta (2012), „Dwaj $lep cy”
i „Nr J. Of fen ba cha (2012) oraz spek takl dla
dzie ci „Za b%" ka ne pio sen ki” stwo rzo ny
na pod sta wie pie $ni W. Lu to s%aw skie go
(2013). W ma ju 2013 Ope ra Ka me ral -
na przy go to wa %a pre mie ry „Kra iny u$mie -
chu” F. Le ha ra oraz „We ksla ma% !e' skie -
go” G Ros si nie go. „Ze mst& nie to pe rza”
wy re !y se ro wa %a Bar ba ra Bie la czyc, au -
tor k" pro jek tów ko stiu mów jest Do ro ta We -
wió ra. W spek ta klu wy st" pi li: Ur szu la Ci -
choc ka (Ro sa lin da), Ja ro s%aw We wió ra
(Eisen ste in), Jan )" d%o (Fal ke), Jo an -
na Szyn kow ska vel S&k (Ade la), Pa we% Bro -
!ek (Al fred), Alek san dra Po kryw czy' ska
(ksi$ %& Or lo fsky), Ma riusz Ha nu lak (Frank),
(u kasz Sta wow czyk (dr Blind i Frosch),
Be ata Wit kow ska -Glik ja ko (Ida lia), Ju sty -
na Bro !ek (Ida), Bar tosz Su rów ka (Ivan)
oraz Chór Cze cho wic kie go Te atru Mu -
zycz ne go MO VI MEN TO. *pie wa kom to -
wa rzy szy %a Or kie stra Te atru Mu zycz ne go
Ar te Cre atu ra pod dy rek cj" Woj cie cha
Gwisz cza. 
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Pre kur sor
Co raz cz& "ciej mo% na us#y sze! tu i ów -

dzie prze po wied ni& zmierz chu ga zet
i ksi$ %ek w wy da niu pa pie ro wym. We d#ug
ka san drycz nych prze po wied ni ich miej -
sce zaj m$ wer sje in ter ne to we czy e -bo -
oki. Wszyst kie mu po no! win ni s$ m#o dzi,
któ rzy ch&t niej "l& cz$ przed ekra na mi
kom pu te rów, ni% si& ga j$ do pra sy, ksi& -
gar' czy bi blio tek. Wszech obec ny In ter -
net za w#ad n$! ma sfe r$ du cho w$ przy -
sz#ych po ko le', któ rym w tro sce
o za cho wa nie la sów, wszyst ko, co z pa -
pie rem si& wi$ %e ma by! ob ce. A tym cza -
sem w So snow cu po wsta #o no we cza so -
pi smo „Pre kur sor”.

Hucz na by #a je go pro mo cja. W So sno -
wiec kim Cen trum Sztu ki -Zam ku Sie lec -
kim, w "wie tle fle szy apa ra tów fo to gra -
ficz nych i ka mer te le wi zyj nych m#o dzi
twór cy snu li swo je pla ny na przy sz#o"!.
S$ ucznia mi Cen trum Kszta# ce nia Za wo -
do we go i Usta wicz ne go w So snow cu,
któ re to Cen trum po zo sta je wy daw c$ pi -
sma. M#o dzie %o wo - kul tu ral ny mie si&cz -
nik po "wi& co ny jest – jak in for mu j$
po my s#o daw cy – krze wie niu i pro mo wa -
niu kul tu ry na te re nie Za g#& bia. Pa tro -
nat me dial ny nad przed si& wzi& ciem ob -
j$# Wy dzia# In for ma cji, Pro mo cji
i Tu ryst ki Urz& du Mia sta. 

Przyj rzyj my si& wi&c pro po zy cji. W ma -
jo wym, trze cim (ju%!) nu me rze ko le dzy ko -
le gom pro po nu j$ cie ka we re gio nal ne
im pre zy kul tu ral ne (m.in. Stre et Art. Fe -
sti val, Jan Kie pu ra Su per star, fe sti wal fil -
mo wy, jam ses sion…), za ch& ca j$c do za -
go spo da ro wa nia ma jo wych po po #u dni
i wie czo rów, zna la z#o si& miej sce dla lau -
re ata IV Re gio nal ne go Kon kur su
na Wiersz Mi #o sny „Po wiedz mi jak
mnie ko chasz”, mo% na tak %e prze czy ta!
in te re su j$ ce opo wia da nie, ko le %e' skie
gra tu la cje za wy ró% nie nie w ko lej nym
kon kur sie „Two je mia sto –Twój re gion”
or ga ni zo wa nym przez Po lo nij ny Ma ga -
zyn Pu bli cy stycz no -Kul tu ral ny „Two je
Mia sto” z sie dzi b$ w Darm stadt, re la cj&
z trze ciej edy cji ofi cjal ne go Jam Ses -
sion/Open Mic or ga ni zo wa ne go w Miej -
skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w D$ bro wie
Gór ni czej, z wer ni sa %y, wy staw itp. W in -
try gu j$ co za ty tu #o wa nym tek "cie „Kli ku,
klik i ma my blo ga…” Na ta lii Nie dba# ki,
o dzi wo miast ocze ki wa ne go pe anu
na te mat naj po pu lar niej sze go ko mu ni ka -
to ra XXI wie ku znaj du je my to tal n$ kry -
ty k& wie lu cie sz$ cych si& (nie ste ty!) po -
pu lar no "ci$ blo gów, któ re – jak pi sze
au tor ka – za k#a da j$ znu dze ni %y ciem bla -
gie rzy, my "l$c, %e m#o dym #a two jest zro -
bi! wo d& z mó zgu. Tym cza sem m#o dzi, jak
si& oka zu je, ch#a mu nie czy ta j$. Swo je re -
flek sje au tor ka ko' czy ape lem: „Lu dzie
ko cha ni, blo ge rzy i in ni… Nie pisz cie
bzdur, nie pisz cie k#amstw…”. Mi #o si&
czy ta. 

Gra tu lu je my po my s#u, %y czy my wy -
trwa #o "ci, szcze gól nie re dak to ro wi na -
czel ne mu, Da mia no wi (a ko wi (ucze'
Tech ni kum nr 6 Gra fi ki, Lo gi sty ki i )ro -
do wi ska) i za pew nia my – b& dzie my Was
czy ta! (uwa% nie!). 

MA RIA SZTU KA 
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lo !ci" eg zo tycz nych in stru men tów. Atrak cj" dla
wi dzów by #o to, $e mo gli po dzi wia% spraw no!%
ak to rów za ekra nem. Tra dy cj" fe sti wa lu jest
po ja wia nie si& na nim nie mal wy #"cz nie spek ta -
kli zna ko mi tych. Na tym tle nie co od sta wa #y
pro duk cje ukra i' ska i izra el ska. Lwow ski Aka -
de mic ki Te atr Wo skre sin nia epa to wa# efek ta mi
tyl ko dla efek tów w je dy nym wi do wi sku ple ne -
ro wym. Wsty du nie by #o, ale wbrew szum nym
za po wie dziom – spek takl Shmu el Sho hat The -
ater Com pa ny w ko pro duk cji z Ha bi mah -Na tio -
nal The ater of Izra el „Dy buk po mi& dzy dwo ma
!wia ta mi” nie im po no wa# tak $e ma gi". 

Li go! dla cie szy nia ków

7 ma ja w Ka to wi cach XLI (l" sk" Na gro d&
im. Ju liu sza Li go nia Sto wa rzy sze nia „Ci vi tas
Chri stia na” przy zna no hi sto ry ko wi Ko !cio #a
z Wro c#a wia ks. prof. Jó ze fo wi Pa te ro wi, rze) bia -
rzo wi Zyg mun to wi Brach ma' skie mu oraz Mu -
zeum Dru kar stwa w Cie szy nie. Sta tu et k& ode -
bra# pre zes za rz" du mu zeum Ka rol Fra nek.
Ka pi tu #a uho no ro wa #a „Li go nio wym Lau rem”
cie szy' sk" pla ców k& za „god n" uzna nia po sta -
w& wdzi&cz no !ci i sza cun ku dla kul tu ry s#o wa
dru ko wa ne go na zie mi cie szy' skiej”. Nb. Ju liusz
Li go' pierw szy swój wiersz opu bli ko wa#
w „Gwiazd ce Cie szy' skiej” w 1858 r. Z oka zji
przy zna nia na gro dy uka za #o si& bi blio fil skie wy -
da nie jed ne go z wier szy Ju liu sza Li go nia, wy -
dru ko wa ne tech ni k" ty po gra ficz n" na pa pie rze
czer pa nym w Mu zeum Dru kar stwa w Cie szy nie. 

Ra dy kal ni kla sy cy

Od 17 ma ja do 8 czerw ca w Ga le rii Biel -
skiej BWA mo$ na ogl" da% wy sta w& obiek tów,
fo to gra fii, dru ków, r& ko pi sów i do ku men ta cji #" -
cz" cej fo to gra fie z au tor ski mi tek sta mi pol skich
kla sy ków per for man su. No si ona ty tu# „Pol scy
ra dy kal ni per for me rzy 1967–1989”. – Trzo nem
wy sta wy s" pra ce za ku pio ne do Ko lek cji Sztu -
ki Ga le rii Biel skiej BWA w 2013 r. dzi& ki do fi -
nan so wa niu MKiDN – twier dzi dyr. ga le rii Aga -
ta Smal cerz. S" to do ku men ty rze czo we „Mszy
Ro man tycz nej” Je rze go Be re sia z 1978 r., dzie -
#a za gi nio ne go w sta nie wo jen nym i zre kon -
stru owa ne go przez au to ra, 24 plan sze z fo to gra -
fia mi i tek sta mi do ku men tu j" cy mi per for man se
Zbi gnie wa War pe chow skie go z lat 1967–1984
i ze staw 30 fo to gra fii uka zu j" cych naj wa$ niej -
sze per for man se Krzysz to fa Za r&b skie go
z lat 1968–1979. Wy sta wa pre zen tu je uni ka to -
we fo to gra fie i slaj dy z per for man sa mi Zbysz -
ka Trze cia kow skie go z lat 1983–1986 oraz pla -
ka ty, dru ki, r& ko pi sy, fo to gra fie i re ali za cje
wi deo Jac ka Ry dec kie go i Je rze go Trusz kow -
skie go z lat 1978–1989.
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Cu da
To nie do wia ry. Miej ski kon ser wa tor

za byt ków w Biel sku -Bia !ej Piotr Ku -
ba" da na !a mach jed ne go z por ta li in -
ter ne to wych da! mi !o #ni kom ar chi tek tu -
ry na dzie j$ na re mont naj pi$k niej szej
biel skiej wil li. Uzna wa na ju% przez wie -
lu za ro man tycz n& ru in$ – prze nie sio n&
wprost z Ar ka dii pod Nie bo ro wem 
– wil la Hu go na Nit scha przy Krzy wym
Most ku od kil ku na stu lat przy po mi na
bu dow l$ ce lo wo wznie sio n& w sen ty -
men tal nym ogro dzie. Bu dy nek wy gl& -
da tak, %e nie wia do mo, ja kim cu dem
jesz cze stoi, a nie sp!y n&! z wio sen ny mi
ule wa mi po skar pie. In ter nau ci opi su j&
go z sar ka zmem: – Pa su je do hor ro ru
i ba #ni. Móg! by po s!u %y' do fil mu „I am
Le gend”. (wia t!e i m& dre to mia sto,
któ re kul ty wu je ta kie do wo dy en tro pii.

Kon ser wa tor twier dzi, %e nie wie le
mo %e zdzia !a', bo to wil la pry wat na.
Po wia da jed nak, %e ostat nio ure gu lo wa -
no ju% kwe stie w!a sno #cio we i w!a #ci -
ciel przy go to wu je do ku men ta cj$ po -
trzeb n& do prac re mon to wych. – Je #li
do ku men ta cja zo sta nie za twier dzo na,
w!a #ci ciel po wi nien przy st& pi' do re -
mon tu – uwa %a Piotr Ku ba" da. 

Ju% daw no prze sta !em wie rzy' w cu -
da. Hi sto ria wil li H. Nit scha do wo dzi,
%e jed nak po wi nie nem. Cud pierw -
szy – wil la jesz cze stoi. Cud dru gi – zo -
sta nie wy re mon to wa na! 

W Biel sku -Bia !ej nisz cze je jesz cze
wie le in nych za byt ko wych bu dow li.
Jed n& z nich jest wzo ro wa na na re ne -
san sie w!o skim wil la fa bry kan ta Car la
Jo han na Bar tel mus sa, po !o %o na
w pi$k nym ogro dzie przy uli cy Zdro jo -
wej. Tu ju% w!a dze mia sta nie mo g& za -
s!a nia' si$ pry wat nym w!a #ci cie lem,
bo to one s& w!a #ci cie la mi. Bu dy nek
jest przy k!a dem wcze snej fa zy hi sto ry -
zmu, po wsta! przed 1872 r., a je go ar -
chi tek tem by! praw do po dob nie Ema -
nu el Rost se nior. We wn$ trzu wil li
znaj du j& si$ bar dzo cie ka we stiu ki. Nie -
ste ty, po dob nie jak resz ta bu dyn ku – s&
w fa tal nym sta nie.

Zde wa sto wa ny obiekt nie wy gl& da
dzi# !ad nie, ale !a two pod da je si$ po -
etyc kie mu opi so wi: – Na osi g!ów nych
ele wa cji znaj du je si$ ry za lit z bal ko na -
mi, zwie" czo ny trój k&t nym szczy tem,
za# na par te rze mie #ci si$ ta ras wspar -
ty na to ska" skich ko lum nach. Okna
pierw sze go pi$ tra ozdo bio ne s& p!a ski -
mi li ze na mi i pó! ko li sty mi ar ka da mi,
mo de lo wa ny mi w dwu barw nym tyn ku
o od cie niu ja sno sza rym z t!em w ko lo -
rze pom pe ja" skiej czer wie ni.

Mia sto od lat szu ka na byw cy, ale
ch$t nych nie ma. Ko gó% dzi# mo g& sku -
si' ta ra sy wspar te na to ska" skich ko -
lum nach czy pom pe ja" ska czer wie" ar -
kad? W cza sach na ra sta j& cej po gar dy
dla an tycz nych i re ne san so wych tra dy -
cji? W cza sach za po mnie nia o tak przy -
jem nie brzmi& cych ter mi nach jak sec tio
au rea, di vi na pro por tio… Kto dzi# ku pi
ta k& wil l$? Je #li znaj dzie si$ ch$t ny, b$ -
dzie to jesz cze je den cud… 

JAN PI CHE TA

! „Kra jo bra zy Azji” to ty tu" wy sta wy fo to -
gra fii Szy mo na Zie li! skie go z Be stwi ny, któ r#
mo$ na by "o ogl# da% w pierw szej de ka dzie ma -
ja w Ksi#$ ni cy Be skidz kiej w Biel sku -Bia "ej. 

! 8 ma ja w Ksi#$ ni cy Be skidz kiej swo j# ksi#$ -
k& „Skrze czy wi sto'%” pro mo wa" Ju liusz W# tro ba. 

! 10 ma ja w Do mu Mu zy ki w Biel sku -Bia "ej
od by" si& kon cert z oka zji 95. rocz ni cy chó ru
„Echo”. 

! 15 ma ja na bu dyn ku przy ul. Sto ja "ow skie -
go 19 od s"o ni& to mu ral po 'wi& co ny Ire nie Sen -
dle ro wej au tor stwa Ma" go rza ty Ro ze nau i for -
ma cji 3fa la. art. pl.

! W dru giej po "o wie ma ja w Ga le rii Biel -
skiej BWA trwa "a wy sta wa Jac ka Pro szy ka
„(la dy biel skich )y dów w Izra elu”. 

! 17 ma ja w Mu zeum Hi sto rycz nym w Biel -
sku -Bia "ej oraz Sta rej Fa bry ce od by "a si& Noc
Mu ze ów 2014. 

! Od 14 do 16 ma ja w Biel sku -Bia "ej od by"
si& Si le sia Art & Scien ce Fe sti val. 

! 18 ma ja dr Ja cek Pro szyk opro wa dza"
miesz ka! ców Biel ska -Bia "ej po biel skim kir ku cie. 

! 22 ma ja w Ka to wi cach zmar" prof. Jó zef
(wi der (ur. 19 VIII 1930 r. w Cze cho wi cach -
-Dzie dzi cach) wy bit ny kom po zy tor i pe da gog,
któ ry w la tach – 1985-1999 kie ro wa" In sty tu tem
Pe da go gi ki Mu zycz nej Fi lii U( w Cie szy nie. 

! 26 ma ja w Biel sku -Bia "ej roz po cz#" si&
„Ty dzie! z ar chi tek tu r#” zor ga ni zo wa ny przez
ani ma to rów ze Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów
Pol skich.

Rock ra tu je 'wiat

Od 22 do 25 ma ja w Biel sku -Bia #ej rz" dzi #y lal -
ki. W tych dniach od by# si&XXVI Mi& dzy na ro do -
wy Fe sti wal Sztu ki Lal kar skiej – 24 przed sta wie -
nia i im pre zy to wa rzy sz" ce. W Ga le rii Biel skiej
BWA po dzi wia no wy sta w& la lek, ko stiu mów i de -
ko ra cji ze spek ta kli Te atru La lek Ba nia lu ka. Grand
Prix przy zna no spek ta klo wi „Stó#” w re$. Mar ka
Do wna i wy ko na niu Blind Sum mit The atre z Lon -
dy nu. An gli cy otrzy ma li sta tu et k& d#u ta Bro ni s#a -
wa Krzysz to fa i 10 tys. z#. Zgar n& li rów nie$ na gro -
d& PO LU NI MA i na gro d& ak tor sk" ZASP (ty si"c
z# dla An gli ków!). By #o to przed sta wie nie tyl ko dla
osób zna j" cych do brze j& zyk an giel ski. W spek ta -
klu lon dy' czy ków trzech ar ty stów ani mo wa #o pa -
ra du j" c" po sto le lal k&, któ ra wy st& pu je przed pu -
blicz no !ci" w kon wen cji ko me dio we go mo no lo gu
stand -up. Ma rio net ka gra ro l& ar ty sty, któ ry bo ry -
ka si& z we wn&trz ny mi pro ble ma mi, wy ja !nia na -
tu r& la lek, wcie la si& w roz ma wia j" ce z so b" po -
sta cie Bo ga i Moj $e sza. 

Zbio ro wa kre acja ar ty stów z Pforz he im: Ali -
cji Te re sy Got t chalk, Ra fa ela Mürle go i Fran ka
So ehn le go pt. „Wun der kam mer / Ga bi net oso -
bli wo !ci” to zbiór mi strzow skich etiud ilu stro -
wa nych $y w" mu zy k". Trio ar ty stów otrzy ma -
#o na gro d& spe cjal n". Po dob nie na gro dzo no
por tu gal sk" „Kra in& Cza rów” Te atro de Ma rio -
ne tas z Por to – swe go ro dza ju Ali cj& dla do ro -
s#ych, spek takl uj mu j" cy per fek cyj n" ani ma cj"
i pla sty k". Za naj lep sze wi do wi sko dla dzie ci
uzna no „Bu du lin ka” Na ivne go Di va dla z Li -
ber ca. Mi lu si' scy !wiet nie si& ba wi li, ob cu j"c
z pro sty mi lal ka mi i $y w" mu zy k". Cie ka we by -
#o tak $e prze s#a nie spek ta klu, we dle któ re go
mu zy ka roc ko wa ra tu je !wiat… 

Po do ba# si& spek takl „Ra ma ja na” In do ne zyj -
czy ków o eg zo tycz nych na zwi skach Ki Se no
Nu gro ho i War ga La ras z naj s#yn niej sze go ja -
waj skie go mia sta Yogy akar ta (!wi" ty nie Bo ro -
bu dur i Pram ba nan). Po ka za li oni ja waj ski te atr
cie ni way ang ku lit. Im po no wa li pre cy zj" ru -
chów oraz ba jecz nie ma lo wa nych a$u rów i wie -

„Lon dy" czy cy” Grand Prix biel skie go fe sti -
wa lu

„Bu du li nek”
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! Za gra li: Te atr from Po land – Fa bry ka Ko -

!ci, El -Du pa; Platz Gó pih Za baf: Ka sia Ko wal ska,

Kom bii, Ja mal, Va va muf fin, Bra cia Fi go Fa got;

OPK – Ja nusz Yani na Iwa" ski z ze spo #em; MDK 

– Ka lo ka ga thos Ma rze ny Lamch -$o niew skiej.

! Na Ja snej Gó rze 80. uro dzi ny !wi% to wa# Jan

Ko bu szew ski;

! W MGS -ie wy sta wa ma lar stwa Ma riu sza

Szy ma" skie go, in sta la cje gra ficz ne Po cz! tek

"wiat (#) a Alek san dry Ja kub czak; w CPM -ie

Ostat nia wy sta wa o ma cie rzy$ stwie. Cz%"& pierw -

sza Ur szu li Kluz -Kno pek;

! w Sa li Ry cer skiej Kon cert przy &wie cach

po pro wa dzi# Piotr Tar cho lik (rów nie' gra#
na skrzyp cach).

! w MDK -u pre mie ra fil mu Na tro pie Ba ger -

sów, w re ali za cji udzia# wzi% li: Woj tek Ko wal ski,

Ma te usz Szkop, Mi cha# Baj ta #a.

! pre mie ra Te atru Nie za le zne go TLEN 

– mo no dram Ka ri ny Ba du ry (I LO im. 

J. S#o wac kie go) 1000 pen go, re'. Li dia Li -

szew ska.

! w OKF ki no Ilu zja Week end z Pla ne te+ Doc

Film Fe sti val.

Ju bi le usze pej za 'y stów 

Kwie cie! i maj by" to czas #wi$ to wa nia dla
cz$ sto chow skie go #ro do wi ska pla sty ków. W Pa -
wi lo nie Wy sta wo wym w par ku im. S. Sta szi -
ca przy go to wa no wy sta w$ Pej za! pol ski – ma -
lar stwo Ste fa na Cha brow skie go, z oka zji
ju bi le uszu 50-le cia pra cy ar ty stycz nej ar ty sty,
a w Sa li %l& skiej Miej skiej Ga le rii Sztu ki 45-
le cie pra cy ob cho dzi "a Ce cy lia Szer sze!.

G"ów nym te ma tem prac ju bi la tów jest pej -
za' oraz pro blem #wia t"a i ko lo ru. Na ob ra zach
mo' na by "o roz po zna( zna ne miej sca, ale
rów nie' po szcze gól ne ele men ty pej za 'u, któ -
re na bie ra "y zna cze! sym bo licz nych, mi$ dzy
in ny mi tak wa' ne w pol skiej kul tu rze so sny
i brzo zy.

Ste fan Cha brow ski (ur. 1937) uczy" si$
pod kie run kiem pro fe so rów Ja na %wi der skie -
go oraz Mie czy s"a wa Wej ma na w kra kow skiej
ASP. By" m.in. kil ka krot nym sty pen dy st& Mi -
ni ster stwa Kul tu ry. Bio gra fi$ przy po mnia no
w ma "ej sal ce na pierw szym pi$ trze. Zgro ma -
dzo no tu fol de ry wy sta wo we, cer ty fi kat rze czo -
znaw cy gra fi ki wy sta wo wej, cer ty fi kat dla Ar -
ty sty Wiel kie go Ser ca oraz wy bra ne ar ty ku "y
na te mat je go twór czo #ci, wska zu j& ce rów nie'
in ne po za pej za 'em ob sza ry ar ty stycz nej ak tyw -
no #ci – kom po zy cje abs trak cyj ne, gra fi k$
warsz ta to w& czy u'yt ko w&.

Ce cy lia Szer sze! jest ab sol went k& ASP
w Po zna niu (pra cow nia Hi po li ta Po la! skie go
i Ta de usza Brzo zow skie go), w jej twór czo #ci
do mi nu j& pa ste le, akwa re le oraz ob ra zy olej ne.
Od 1980 r. miesz ka w Bla chow ni. Ch$t nie
uczest ni czy w ple ne rach, w 2006 r. zor ga ni zo -
wa "a Ple ner Ma lar ski im. Je rze go Po go rzel skie -
go; by "a ko mi sa rzem wie lu wy staw.

Wo kó# ka no ni za cji Ja na Paw #a II

Z oka zji og"o sze nia #wi$ to #ci pa pie 'a Po la -
ka ró' ne in sty tu cje po sta no wi "y przy po mnie(
o je go zwi&z kach z Cz$ sto cho w&.

Po pierw sze – Ja sna Gó ra. W Sa li Ry cer skiej
mo' na ogl& da( przed mio ty oso bi ste, przed mio -
ty kul tu, pa mi&t ki z ró' nych kra jów (np. mek -
sy ka! skie sombre ro), me da le bi te z oka zji ko -
lej nych rocz nic pon ty fi ka tu oraz dzie "a sztu ki
(np. go be li ny). Oj ciec #wi$ ty prze ka za" je pau -
li nom al bo po zo sta wi" ja ko wo ta na o" ta rzu Mat -
ki Bo skiej. Na co dzie! w ka pli cy Cu dow ne go
Ob ra zu mo' na ogl& da( te' pas su tan ny pa pie -
'a prze strze lo ny 13 ma ja 1981 ro ku. Po dru -
gie – Cz$ sto cho wa by "a pierw szym mia stem,
któ re go Ho no ro wym Oby wa te lem zo sta" Jan Pa -
we" II, od by "o si$ to w cza sie VI %wia to wych
Dni M"o dzie 'y w 1991 ro ku. 

Mu zeum Cz$ sto chow skie przy go to wa "o wy -
sta w$ zdj$(, fil mów i pa mi& tek, po si" ku j&c si$
zbio ra mi i wspo mnie nia mi miesz ka! ców. Tym
sa mym hi sto ria mia sta po raz ko lej ny oka za "a
si$ su m& wspo mnie! i prze 'y( jej miesz ka! ców.

Spo tka nie od by "o si$ 25 kwiet nia w Ra tu szu,
w Sa li ozdo bio nej 27 por tre ta mi gda!sz cza ni -
na Je rze go Ry ma ra W po szu ki wa niu na -
dziei – por tre ty Ja na Paw "a II; cykl ar ty sta ofia -
ro wa" Ja snej Gó rze.

W dniu uro czy sto #ci przed Mu zeum Mo net
i Me da li Ja na Paw "a II wy st& pi" Krzysz tof
Nied) wiec ki oraz Ar ka No ego. 7 ma ja od by "a
si$ pro mo cja bo ga to ilu stro wa nej ksi&' ki Ry -
szar da Ste fa nia ka, hi sto ry ka i obec ne go wi ce -
pre zy den ta mia sta – Jan Pa we" II Ho no ro wy
Oby wa tel Mia sta Cz# sto cho wy, a 18 ma ja
z oka zji uro dzin Ka ro la Woj ty "y Fil har mo nia
Cz$ sto chow ska przy go to wa "a kon cert Cre do,
pro wa dzo ny przez kom po zy to ra Hen rie go Se -
ro k$. Wzi$ li w nim udzia" rów nie' Ze spó" Wo -
kal ny „La mu si ca co ra le”, Chór In sty tu tu Mu -
zy ki Aka de mii im. Ja na D"u go sza
w Cz$ sto cho wie, Chór M$ ski „Po chod nia”
oraz Chór Ar chi ka te dry Cz$ sto chow skiej „Ba -
si li ca Can tans”.

Prze mia ny fo to gra fii cy fro wej

Cz$ sto chow ski Mi$ dzy na ro do wy Kon kurs
Cy fro wej Fo to gra fii CY BER FO TO wy pra co -
wa" ju' w"a sny ce re mo nia" – sta "e miej sce (ROK
Cz$ sto cho wa), ju ry (Krzysz tof Ju rec ki, Jo lan -
ta Ry cer ska, Ka ta rzy na *a ta -Wro na, Kry sty na
Ma" go rza ta Do "ow ska, S"a wo mir Jo d"ow ski),
a na wet sk"ad uczest ni ków. To jed nak wca le nie
ozna cza za sto ju, co po twier dza m.in. zmia na ty -
tu "u w 2012, gdy „Fo to kre acja” za st& pi "a „Fo -
to gra fi$”, eks po nu j&c przede wszyst kim ak tyw -
no#( pod mio tu.

W tym ro ku wp"y n$ "o 325 prac 63 au to rów,
spo #ród któ rych wy ró' nio no: Mar t$ D& brow -
sk& z Ra ci bo rza za Sza blo ny (I miej sce), Ha li -
n$ Mar du "$ z Wro c"a wia za $wiec kie re li kwie
(II miej sce), An n$ An drze jew sk& z B$ dzi na
za Miesz cza ni na w ka drze i po za nim (III miej -
sce) oraz Mar t$ Wa pien nik z Za bie rzo wa, Ka -
te ri n$ Mi stal ze Szto khol mu i Agniesz k$ To mi -
czek z Biel ska -Bia "ej (wy ró' nie nia).

Na gro dzo ne pra ce wraz z in ny mi za kwa li fi -
ko wa ny mi na wy sta w$ (33 au to rów) mo' na
ogl& da( w Ga le rii Art -Fo to do 10 czerw ca. Cz$ -
sto cho w$ re pre zen tu j& Ma" go rza ta Ar ci szew ska,
Ma" go rza ta Ko za kow ska oraz Ja nusz Pa cu da.

Wy ra zi sto!( rze czy

Sa la Go be li no wa MGS -u go #ci "a ko lej n& od -
s"o n$ kon kur su im. Ma ria na Mi cha li ka. Pi& te
spo tka nie sta "o si$ oka zj& do pierw szych pod -
su mo wa!. Kon kurs w Cz$ sto cho wie ist nie j&cy
od 2001 r. cie szy si$ po pu lar no #ci& w#ród
m"o dych pro fe sjo nal nych ar ty stów, cho( jak de -
kla ru j& or ga ni za to rzy, je go ce lem nie jest nie -
ustan ne spraw dza nie gra nic czy re de fi nio wa nie
ma lar stwa. Li czy si$ przede wszyst kim warsz -
tat. W tym ro ku kon kurs za ty tu "o wa no Wy ra -
zi sto%& rze czy. 

Spo #ród 116 prac za kwa li fi ko wa nych na wy -
sta w$, ju ry w sk"a dzie: prof. Ja nusz Kar bo wi -
czek (prze wod ni cz& cy), prof. An to ni Ko wal ski,
dr hab. Ja cek Sztu ka, Cze s"aw Tar czy! ski oraz
dr Bar ba ra Ma jor, przy zna "o na gro dy: Mar ko -
wi Ha "u bie (Na gro da Pre zy den ta Mia sta Cz$ -
sto cho wy), Alek san drze Pru si now skiej (Na gro -
da Dy rek to ra Miej skiej Ga le rii Sztu ki
w Cz$ sto cho wie), Mar ty nie Bo ro wiec kiej,
Szy mo no wi Woj ta now skie mu, Paw "o wi S"o cie,
Ka ta rzy nie Ada miak -Ja #ni kow skiej oraz Aga -
cie No wak (wy ró' nie nia ho no ro we).
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Od Ba cha do Mo' d'e ra

Sie dem na %cie kon cer tów 24. Fe sti wa lu
Gau de Ma ter od by wa "o si# od 30 kwiet nia
do 10 ma ja w Cz# sto cho wie, Be" cha to wie,
Byd gosz czy, Gda' sku, Ka to wi cach, Ra -
dom sku i Za brzu, a tak !e po raz pierw szy
za gra ni c(. Mi mo zwi#k sze nia licz by miast,
to jed nak pod Ja sn( Gó r( mia "a miej sce uro -
czy sta in au gu ra cja oraz fi na" spo tka nia. Ar -
cy bi skup stwo w Ko lo nii w"( czy "o si# w przy -
go to wa nie Mi# dzy na ro do we go Kon kur su
Kom po zy tor skie go „Mu si ca Sa cra”; wy ni -
ki og"o szo no w opac twie be ne dyk ty' skim
w Brau we iler, a zwy ci# skie utwo ry (Mi cha -
"a Zió" kow skie go, Ja na Kru tu la oraz Szy mo -
na Go dziem by) za pre zen to wa" Pol ski Chór
Ka me ral ny Scho la Can to rum pod dy rek cj(
Ja na )u ka szew skie go. Od przy sz"e go ro ku
zmo dy fi ko wa na zo sta nie for mu "a kon kur su –
oprócz chó ral nych pie %ni do tek stu "a ci' skie -
go po ja wi si# tak !e ka te go ria: utwór or ga -
no wy.

W Cz# sto cho wie przy go to wa no dzie wi#&
kon cer tów, pre zen tu j( cych mu zy k# sa kral -
n( ró! nych kul tur. Go %ci li %my wy ko naw ców
z Nie miec (Die Kölner Aka de mie), chó ry
z Bu" ga rii (Le my ste re des Vo ix Bul ga res),
Gru zji (An chi skha ti), Wiel kiej Bry ta nii
(ACM Go spel Cho ir), z Mon go lii i Ira nu
oraz USA – kan tor Izra el Rand wy st( pi" z to -
wa rzy sze niem chó ru Sy na go gi pod Bia "ym
Bo cia nem. Po za tym za pre zen to wa" si#
rów nie! Pol ski Chór Ka me ral ny Scho la Can -
to rum Ge da nen si czy Ze spó" Pie %ni i Ta' -
ca „$l(sk” w pro gra mie San to sub i to!, b# -
d( cym mu zycz n( opo wie %ci( o pon ty fi ka cie
Ja na Paw "a II.

Fe sti wal od by wa" si# w zna nych prze strze -
niach po "o !o nych w cen trum mia sta: na Ja -
snej Gó rze, w fil har mo nii oraz w ko %cio "ach
ró! nych wy zna'. Po raz pierw szy jed nym
z cen tral nych miejsc oka za" si# od no wio ny
ze spó" po klasz tor ny przy ko %cie le %w. Zyg -
mun ta, gdzie od kwiet nia 2014 mie %ci si# sie -
dzi ba Sto wa rzy sze nia Przy ja ció" Gau de
Ma ter – tu od by wa" si# kon cert „Mon go lia
i jej sa crum” oraz dzie' mon gol ski. 

Jak zwy kle przy oka zji fe sti wa lu nie spo -
sób wy mie ni& wszyst kich wy da rze' oraz to -
wa rzy sz( cym im wra !e'. Trud no rów nie! za -
pro po no wa& hie rar chi# wa! no %ci. Ka! dy
z kon cer tów mia" swo j( pu blicz no%& oraz
prze s"a nie. W cza sie in au gu ra cji li tur gicz -
nej fe sti wa lu od by "o si# pra wy ko na nie
„Mis sa Cor pus Chri sti” )u ka sza Far cin kie -
wi cza. Na od no to wa nie za s"u gu je rów nie!
na pew no „Pa sja wg %w. Ja na”, dzie "o Ja -
na Se ba stia na Ba cha w wy ko na niu mu zy ków
Die Kölner Aka de mie z udzia "em ba ry to na
Chri stia na Hil za, pod dy rek cj( Mi cha ela
Wil len sa. Na fi na" przy go to wa no kon cert
Lesz ka Mo! d!e ra, mu zy ków jaz zo wych (Zo -
har Fre sco – in stru men ty per ku syj ne, Adam
Pie ro czyk – sak so fon, Olo Wa lic ki – kon tra -
bas) oraz Ze spo "u $pie wa ków Mia sta Ka -
to wi ce Ca me ra ta Si le sia. ca "o %ci( kie ro wa -
"a An na Szo stak, dy rek tor Ca me ra ty Si le sia.

Mu zycz ne wy da rze nia uzu pe" nia "a pre zen -
ta cja dzie" ze zbio rów ja sno gór skich oraz or -
ga ni zo wa ne po raz ko lej ny Et no Gau de Ma -
ter. W tym ro ku po zna wa li %my oby cza je
i kul tu r# Bu" ga rii oraz Mon go lii (w ROK -
-u oraz w ze spo le po klasz tor nym pa ra fii %w.
Zyg mun ta). 

Pa tro nat nad fe sti wa lem ob j# "o Mi ni ster -
stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go,
Mar sza "ek Wo je wódz twa $l( skie go oraz
Me tro po li ta Cz# sto chow ski.

JO AN NA KOT KOW SKA
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Ja bon ków pa mi ta 
ks. Ada mec kie go

Ja bon ko wian za sko czy w pierw sz so bo -
t ma ja wi dok pol skich o nie rzy. To przy je -
cha a Kom pa nia Re pre zen ta cyj na Woj ska
Pol skie go, wy sta wio na przez 6. Dy wi zj Po -
wietrz no -De san to w z Kra ko wa. Trzy dziest -
ka o nie rzy w ga lo wych mun du rach wma -
sze ro wa a o godz. 10.00 do ko cio a
pa ra fial ne go pw. Bo e go Cia a, by swo im
udzia em w mszy wi tej uczci pa mi ks.
Jó ze fa Ada mec kie go, dusz pa ste rza i o nie -
rza ru chu opo ru. 

– „Nie bój cie si tych, któ rzy za bi ja j cia -
o, lecz du szy za bi nie mo g” – te so wa
z Ewan ge lii wg w. Ma te usza za brzmia y
w so bo t pod czas mszy wi tej w ko cie le
pa ra fial nym pw. Bo e go Cia a w Ja bon ko -
wie. Od by a si ona w in ten cji ks. Jó ze fa
Ada mec kie go, wi ka re go ja bon kow skiej pa -
ra fii. Pa mi dusz pa ste rza i ka pe la na Zwiz -
ku Wal ki Zbroj nej – Ar mii Kra jo wej przy po -
mi na od so ni ta w tym dniu ta bli ca w jed nej
z ka plic wi ty ni. 26 ma ja mi n o 70 lat
od dnia, w któ rym ks. Ada mec ki zgi n
w obo zie za ga dy Au schwitz.

Pro boszcz ks. Ja nusz Ki wak przy wi ta
licz nych go ci, wród nich kon sul ge ne ral n
Rze czy po spo li tej Pol skiej w Ostra wie, An n
Ol szew sk, pre ze sów Kon gre su Po la ków
i Za rz du Gów ne go Pol skie go Zwiz ku
Kul tu ral no -Owia to we go: Jó ze fa Szy mecz -
ka i Ja na Ry k, oraz czon ków ro dzi ny ks.
Ada mec kie go. 

W swo jej ho mi lii ks. Ki wak przy po mnia, e
ks. Ada mec ki ja ko wi ka ry ja bon kow skiej pa -
ra fii w mar cu 1942 ro ku zwi za si z kon spi -
ra cyj n siat k wy wia dow cz „Au gust”,
a od pa dzier ni ka te go ro ku na le a
do ZWZ – AK na te re nie Cie szy na i Za ol zia.
By ka pe la nem pod in spek to ra tu, a je go miesz -
ka nie na ja bon kow skiej ple ba nii su y o ja -
ko punkt kon tak to wy dla czon ków wy wia du.
W mar cu 1943 ro ku zo sta aresz to wa ny przez
ge sta po, a w ma ju 1944 ro ku, os dzo ny przez
sd do ra ny ka to wic kie go ge sta po, roz strze -
la ny pod „cia n mier ci” w KL Au schwitz. 

Kon sul An na Ol szew ska w swo im prze mó -
wie niu przy po mnia a so wa w. Ja na Paw -
a II: „Na ród, któ ry nie pa mi ta swo jej hi -
sto rii, nie ma tak e swo jej przy szo ci”. To
kon sul Ol szew ska, wspól nie z bra tan kiem
bo ha ter skie go wi ka re go, Bro ni sa wem Ada -
mec kim, od so ni a ta bli c. – Mój oj ciec, Zyg -
munt, by naj mod szym bra tem ks. Jó ze fa.
Je stem nie zmier nie zbu do wa ny t uro czy -
sto ci. Cie sz si te, e mo gem przy oka -
zji po zna nie któ rych swo ich krew nych,
z któ ry mi si jesz cze ni gdy nie spo tka -
em – po wie dzia nam pan Bro ni saw. 

Z ko lei Wa dy saw Nie do ba, ini cja tor
wmu ro wa nia ta bli cy ks. Ada mec kie go w mur
ja bon kow skiej wi ty ni, zwie rzy si, e to
by je go oby wa tel ski obo wi zek. – Mam 83
la ta, pa mi tam wic jesz cze ks. Ada mec kie -
go. Zna em go z ko cio a, z ple ba nii, cho dzi
te do na sze go skle pu. Ja ko cho pak nie wie -
dzia em, e on i mój oj ciec s o nie rza mi
ZWZ – AK. Ks. Ada mec ki tym, e nie zdra -
dzi pod czas prze su cha nia swo ich to wa rzy -
szy bro ni, któ rzy wo bec nie go ska da li o -
nier sk przy si g, ura to wa y cie mo im
ro dzi com – po wie dzia mi po uro czy sto ci.

Kie dy ks. Jó zef Ada mec ki sta n
przed plu to nem eg ze ku cyj nym pod „cia n
mier ci” w obo zie Au schwitz mia za le d -
wie 32 la ta. Ja bon ko wia nie nie za po mnie li
o nim ni gdy. Ja bon ków pa mi ta...

JACEK SIKORA

 Ka rel Schwa rzen berg od zna czo ny zo sta 15
ma ja Krzy em Wiel kim Or de ru Za su gi Rze czy -
po spo li tej Pol skiej. Prze wod ni cz ce mu Ko mi sji
Spraw Za gra nicz nych Izby Po sel skiej i by e mu
mi ni stro wi spraw za gra nicz nych Re pu bli ki Cze -
skiej od zna cze nie wr czy w War sza wie szef pol -
skie go MSZ -tu, Ra do saw Si kor ski.

 Chór M ski „Go rol” za pie wa pod czas wa -
ka cji w Se na cie RC. Ze spó dzia a j cy przy ja -
bon kow skim Miej sco wym Ko le PZKO pod kie -
row nic twem Ka ta rzy ny Si wiec -Kan tor wy st pi
w Pra dze w ra mach tra dy cyj ne go cy klu im prez
„La to kul tu ral ne w Se na cie”.

 Pre mie r „Ich czwo ro”, tra ge dii lu dzi gu -
pich – jak sa ma na zwa a t sztu k au tor ka, Ga -
brie la Za pol ska, wy sta wi a w so bo t 10 ma ja
Sce na Pol ska Te atru Cie szy skie go.

 12 ma ja Ksi ni ca Cie szy ska ofi cjal -
nie za pre zen to wa a od kry te nie daw no
w zbio rach bi blio te ki po cho dz ce z wrze -
nia 1522 r., naj star sze wy da nie No we go Te -
sta men tu w prze ka dzie Mar ci na Lu tra. Wy -
da rze nie to przy ci gn o do Ksi ni cy tum
za in te re so wa nych.

 Ani deszcz, ani bo to nie prze szko dzi y 16
ma ja w re ali za cji tra dy cyj ne go By strzyc kie go
Zlo tu. Je go gwiaz da mi by y cze ski Olym pic z le -
gen dar nym Pe trem Jan d oraz pol ska for ma cja
Mech, któ ra, jak przy po mnia jej front man Ma -

ciej Ja nusz ko, go ci a ju na Zlo cie przed trzy -
dzie stu la ty. 

 Gro no na uczy ciel skie, dzie ci i ro dzi ce szko -
y i przed szko la w Si bi cy wi to wa li w so bo t 17
ma ja ju bi le usze 140 lat szko y i 95 lat przed szko -
la. Rocz ni co we uro czy sto ci, któ rych go ciem
by a m.in. An na Ol szew ska, kon sul ge ne ral na
RP w Ostra wie, zor ga ni zo wa no pod da chem
orod ka kul tu ry w Ko co b dzu. 

 Naj wik sza za ol zia ska im pre za fil mo wa,
fe sti wal Ba bie La to Fil mo we, b dzie od te go -
rocz nej 22. edy cji (od b dzie si w dniach 8-12
pa dzier ni ka br.) or ga ni zo wa ne przez sztab fe -
sti wa lo wy przy wspó pra cy z In sty tu tem Pol -
skim w Pra dze.

 W Nie bo rach wspo mi na no 24 ma ja Paw a
Oszel d. Ce lem „Oszel dów ki”, któ ra od by a si
w ogro dzie ko o miej sco we go Do mu PZKO, by -
o uczcze nie 150. rocz ni cy mier ci te go re wo lu -
cjo ni sty i bo ha te ra Wio sny Lu dów oraz wspól -
na in te gru j ca po ko le nia, na ro do wo ci
i wy zna nia fe sty no wa za ba wa.

 Uro czy stym roz strzy gni ciem kon kur su li -
te rac kie go dla dzie ci „Zo sta pi sa rzem z...” za -
in au gu ro wa no w so bo t 24 ma ja Mi dzy na ro do -
wy Fe sti wal Czy ta nia nad Ol z. Im pre z
pro mu j c czy tel nic two po raz siód my zor ga ni -
zo wa y bi blio te ki miej skie w Cze skim Cie szy nie
i Cie szy nie. 
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Za ol ziak ze Srebr nym Krzy em Za su gi

Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro ni -
saw Ko mo row ski, pod czas spo tka nia w Pa a cu
Pre zy denc kim z oka zji Dnia Po lo nii i Po la ków
za Gra ni c, wr czy 2 ma ja od zna cze nia pa -
stwo we za su o nym dzia a czom po lo nij nym.
Wród uho no ro wa nych zna laz si To masz Pu -
stów ka, wi ce pre zes Kon gre su Po la ków w RC.

– To wa na chwi la, gdy mo na po dzi ko wa,
w imie niu Oj czy zny, ro da kom roz sia nym po ca -
ym wie cie, nie tyl ko za utrzy my wa nie pol sko -
ci wa snej, ale te za dzia a nia na rzecz pol sko -
ci, kul tu ry pol skiej, pro mo cji Pol ski na wie cie 
– po wie dzia pre zy dent pod czas uro czy sto ci.

Bro ni saw Ko mo row ski wy ra zi prze ko na nie,
e z su my osi gni ka de go z od zna czo nych po -
wsta je do bry ob raz Pol ski w oczach wia ta. Zda -
niem pre zy den ta no we po ko le nie, któ re w ostat -
nich la tach zy sku je co raz wik szy wpyw
w ro do wi skach po lo nij nych, jest ju nie tyl ko
przy wi za ne do pie l gno wa nia tra dy cji i kon -
tak tów z kra jem. Mo dzi lu dzie suk ce su bez in te -
re sow nie pro mu j ob raz Pol ski no wo cze snej, nie
bo j cej si wy zwa. An ga u jc si w or ga ni za -
cj kon cer tów, czy wy staw po pu la ry zu j pol sk
kul tu r w kra jach, w któ rych miesz ka j. 

W Dniu Po lo nii i Po la ków za Gra ni c pre zy -
dent wr czy pa stwo we od zna cze nia 21 oso -
bom. To masz Pu stów ka otrzy ma Srebr ny Krzy
Za su gi. 

Pol skie ksi ki w Pra dze

W sto li cy Re pu bli ki Cze skiej roz po cz y si
w czwar tek 15 ma ja tar gi ksi ki i fe sti wal li te -
ra tu ry wiat Ksi ki 2014. To by a ju 20. edy -
cja tej mi dzy na ro do wej im pre zy i tak e w tym
ro ku nie za bra ko w ho le szo wic kim Pa a cu Tar -
go wym li te ra tu ry pol skiej. 

W sto isku In sty tu tu Pol skie go w Pra dze pol -
skie ksi ki, tak e te wy da ne na Za ol ziu, ofe ro -
wa go ciom tar gów a do nie dzie li, tra dy cyj nie
ju, cze sko cie szy ski Klub Pol skiej Ksi ki
i Pra sy Da nu ty i Ze no na Wir thów.

– Pol sk ksi k pro mu je my pod czas tej pre -
sti o wej mi dzy na ro do wej im pre zy ksi gar skiej
ju po raz ósmy. W tym ro ku po kazu je my oko -

o 150 naj bar dziej cie ka wych i naj wa niej szych
ty tu ów, któ re uka za y si na ryn ku wy daw ni -
czym w Pol sce w ro ku 2013 i w pierw szej po o -
wie bie  ce go ro ku. Wród nich b d, na przy -
kad: naj now sza ksi ka z se rii o Wied mi nie
An drze ja Sap kow skie go, spo ro ksi ek Ol gi To -
kar czuk, Je rze go Pil cha... To wszyst ko au to rzy
bar dzo po pu lar ni w Cze chach – po wie dzia
w roz mo wie z „Go sem Lu du” Ze non Wirth.

Do da, e tym ra zem Pol sk re pre zen to wa li
na pra skich tar gach: dwie pi sar ki – Syl wia Chut -
nik i Ju sty na Bar giel ska oraz le gen da pol skie go
pun ku i un der gro un du, Ro bert Bry lew ski, wspó -
za o y ciel ze spo ów Kry zys, Izra el, Bry ga da Kry -
zys i Ar mia. Ten ostat ni b dzie pro mo wa wy da -
n wspól nie z Ra fa em Ksi y kiem ksi k
„Kry zys w Ba bi lo nie”. By te ci le za ol zia ski
ak cent – swo je ksi ki, w tym t naj now sz: „Am -
ba sa do ro wie wza jem ne go zro zu mie nia. Nie do ce -
nie ni twór cy po mo stów mi dzy pol sk i cze sk
kul tu r (XIX -XXI w.)”, pod pi sy wa na tar gach
po cho dz cy z Kar wi ny hi sto ryk, Ro man Ba ron.

Prof. Jan Mio dek wród gim na zja li stów

Au la Pol skie go Gim na zjum w Cze skim Cie -
szy nie za pe ni a si 19 ma ja do ostat nie go miej -
sca pod czas spo tka nia z prof. Ja nem Miod kiem.
Gim na zja li ci przy wi ta li wy bit ne go pol skie go
j zy ko znaw c grom ki mi bra wa mi.

Prof. Mio dek przy je cha do Cze skie go Cie szy -
na na za pro sze nie Cen trum Pe da go gicz ne go dla
Pol skie go Szkol nic twa Na ro do wo cio we go
w RC. – Po wiem krót ko to nasz chop. l zak
z Tar now skich Gór. W mo im prze ko na niu jest
naj bar dziej roz po zna wal nym pol skim j zy ko -
znaw c przede wszyst kim za spra w Te le wi zji
Pol skiej. Pro wa dzi m.in. syn ny cykl „Oj czy zna
pol sz czy zna”, a dzi na ucza Po la ków wspó cze -
snej pol sz czy zny od Ame ry ki po Wa dy wo stok,
po nie wa wsz dzie tam do cie ra Te le wi zja Po lo -
nia. Dzi jed nak prof. Mio dek do tar do nas – mó -
wi prof. Da niel Ka du biec, wi ta jc go cia.

Prof. Mio dek przy po mnia, e po raz pierw -
szy przy je cha do Cze skie go Cie szy na przed 25
la ty. Zdra dzi te, e bar dzo za zdro ci Za ol zia -
kom. – Wy nie wie cie, ja ka to przy jem no,
kie dy czo wiek mo e przej na re gio nal ny wa -
riant pol sz czy zny. Ale mo ja cie pa za zdro wo -
bec was wy ni ka te z fak tu, e na co dzie ope -
ru je cie trze ma sty li stycz ny mi wa rian ta mi.
Mó wi cie j zy kiem ser ca, czy li cie szy sk gwa -
r b d c re gio nal n od mia n pol sz czy zny
ogól nej. W szko le wa szym obo wiz kiem dy -
dak tycz nym jest zdo by cie umie jt no ci po su gi -
wa nia si ide al n pol sz czy zn li te rac k i oczy -
wi cie wszy scy mó wi cie per fek cyj nie po
cze sku, bo je ste cie oby wa te la mi Re pu bli ki
Cze skiej. Je ste cie wic wiel ki mi szcz cia rza -
mi – stwier dzi prof. Mio dek.
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25pa! dzier ni ka 2013 r. zo sta" udo -
st#p nio ny dla zwie dza j$ cych

wy j$t ko wej uro dy za by tek – od re -
stau ro wa ny kom pleks Staj ni Ksi$ %# -
cych w Pszczy nie. Od no wio ne wn# trza
pre zen tu j$ si# na ty le atrak cyj nie, %e
war to je obej rze&, je 'li do dam wspa -
nia "e wy sta wy ja kie w nich przy go to -
wa no przy je cha& do Pszczy ny trze ba
ko niecz nie! 

9 ma ja 2014 r., w pszczy( skich
Staj niach mia "o miej sce otwar cie
trzech wy staw cza so wych: „Od Kle -
opa try do Nel so na. Ju bi le uszo wy bal
ko stiu mo wy kró lo wej Wik to rii”, „Le -
on Do "%yc ki. Pszczy( skie la ta. Ma lar -
stwo i ry su nek” oraz „Ma lar stwo Eli -
ny Mar ja any Häme en -Ant ti la”. To
by "o wiel kie 'wi# to mu ze al ni ków.
Na kul tu ral nej ma pie Pol ski po ja wi "o
si# miej sce wy sta wo we 'wia to we go
for ma tu. Eks po zy cje mo% na ogl$ da&
do 30 li sto pa da. Ni by d"u go, ale czas
tak szyb ko le ci, a tych wy da rze( prze -
ga pi& nie wol no.

Na hi sto rycz ny bal u ksi!" nej De von -
shi re w ze sz#ym ty go dniu za mó wio no
stu dio fo to gra ficz ne, obiek tyw za$
by#, jak si! oka zu je ze wszech miar nie -
zb!d ny, aby uwiecz ni% nie zwy kle wier -
nie od two rzo ne ko stiu my, w ja kich po -
ja wi li si! go $cie. (…) Dzi! ki fo to gra fii
bez w&t pie nia uda #o si! uwiecz ni% za -
rów no bal, jak i je go uczest ni ków,
a w przy sz#o $ci, kie dy wy da rze nia te -
go wspa nia #e go ro ku kto$ spo koj nie
opo wie #a god n& pro z&, war to$% owe -
go fo to gra ficz ne go za pi su b! dzie nie -
zwy k#a – do no si" „Pho to gra phic
News” 9 lip ca 1897 r. O tym, %e au -
tor ar ty ku "u sprzed po nad stu lat nie
my li" si# mo %e my si# prze ko na&
na wy sta wie „Od Kle opa try do Nel so -
na. Ju bi le uszo wy bal ko stiu mo wy
kró lo wej Wik to rii”. Oprócz do sko na -
"ych fo to gra fii za pre zen to wa no m.in.
czte ry hi sto rycz ne ko stiu my, zre kon -
stru owa ne na pod sta wie zdj#& z Ar chi -
wum La fay et te’a. Ich twór czy nia mi s$
ab sol went ki Wim ble don Col le ge of
Art w Lon dy nie. Zwie dza j$ cy, przy
po mo cy sce no gra ficz ne go t"a oraz
re kwi zy tów, mo g$ si# tak %e wcie li&
w po sta cie z cza sów kró lo wej Wik to -
rii i wy ko na& pa mi$t ko we zdj# cie
w za aran %o wa nym ate lier fo to gra -
ficz nym.

„Ma lar stwo Eli ny Mar ja any Häme -
en -Ant ti la” – za pre zen to wa ne w rów -
nie pi#k nie od re stau ro wa nym, przy le -
ga j$ cym do staj ni, sta rym m"y nie 
– tak %e war te jest uwa gi. Fa scy na cja
sur re ali zmem, ku bi zmem, eks pre sjo -
ni zmem i sta ry mi ho len der ski mi mi -
strza mi da je mie szan k# pio ru nu j$ c$.
Nie zwy kle cie ka wie sto su je ar tyst ka
w wie lu ob ra zach ko la%. Bar dzo szla -
chet ne i pi#k ne ma lar stwo. Szko da, %e
to ju% za mkni# ta kar ta. Häme en -Ant -
ti la uro dzi "a si# w Fin lan dii, miesz ka -

ski ge niusz. Spo ro jest „Sko ków
o tycz ce” – ni by za kom po no wa ne
tak sa mo a ka% dy in ny. Mistrz szu ka"
do sko na "o 'ci… War to po dzi wia&,
wra ca&, po rów ny wa&. „Bieg przez
p"ot ki 1” – 'mia "e ope ro wa nie ko lo -
rem i ten ruch uchwy co ny bez b"#d nie.
Wresz cie mój uko cha ny ob raz „Bie -
gacz 2” – tro ch# ku bi stycz ny, po sta&
na tle czer wie ni, %ó" ci z br$ za mi,
nie bie sko 'ci i gra na tu – to iko na ma -
lar stwa tam tych lat, po pro stu ar cy -
dzie "o. Na d"u %ej przy ku wa uwa g#
„Por tret m"o de go m#% czy zny” – to
ma lar stwo psy cho lo gicz ne, o du szy
mo de la mo% na roz pra wia& bez ko( ca.
Za chwyt bu dz$ „In dy ki”, „Ko gut”, za -
baw ny i za ra zem smut ny „Akt”.
Na ko( cu eks po zy cji za s# pio ny i bar -
dzo wo bec sie bie kry tycz ny „Au to por -
tret”. Dla cze go? Ty le pi#k na nam
po so bie ar ty sta zo sta wi", czy% by
uzna", %e za ma "o? 

Ali cja Stró% na -Mi ciak z wiel kim
sen ty men tem wspo mi na swo je go
pierw sze go na uczy cie la ma lar stwa
w ka to wic kiej ASP: Uczy# nas na
pierw szym ro ku, zo sta wi# po so bie
naj lep sze wspo mnie nia, je go ko rek ty
by #y kon struk tyw ne i pa mi! tam je do
dzi siaj, ch#o n! li $my je go uwa gi. To by#
prze mi #y pan i zna ko mi ty na uczy ciel.
Za pro si# nas do Pszczy ny – to by# nie -
za po mnia ny wy pad. Mia# tam pi!k n&
pra cow ni!, od da n& opie kun k!. By#
w Pszczy nie szcz! $li wy…

W 1928 r. L. Do "%yc ki wzi$" udzia"
w Olim pij skim Kon kur sie Sztu ki prze -
pro wa dzo nym z oka zji Let nich Igrzysk
Olim pij skich w Am ster da mie. Pol ski
Ko mi tet Olim pij ski zg"o si" do kon kur -
su je go ob raz „Na star cie”, cho cia% nie
zo sta" on uho no ro wa ny na gro d$ – ju%
sa mo uczest nic two w tym kon kur sie
by "o du %ym wy ró% nie niem. I jesz cze
cie ka wost ka. Do wie lu ob ra zów pre -
zen to wa nych na wy sta wie ar ty 'cie
po zo wa li dwaj pszczy nia nie: Jó zef
Ko pocz – pó! niej sza le gen dar na po sta&
TV, je den z pierw szych obok Kry sty -
ny Lo ski te le wi zyj nych spi ke rów oraz
syn pierw sze go dy rek to ra Mu zeum
w Pszczy nie – W"a dy s"aw Kluss. Obaj
m"o dzie( cy osi$ ga li wów czas zna -
cz$ ce suk ce sy spor to we. 

Le on Do "%yc ki miesz ka" w Pszczy -
nie, w ofi cy nie zam ko wej od 1949 r.
do 1962 r. Ten wy bit ny lwo wiak za ko -
twi czy" tu taj i po ko cha" mia sto pi#k -
nej ksi#% nej Da isy von Pless ca "$
wra% li w$ du sz$ ar ty sty. Zmar" w Kra -
ko wie w 1965 ro ku. Ob ra zy po ka za -
ne w pszczy( skiej ga le rii po cho dz$
g"ów nie z wcze snych lat pi#& dzie si$ -
tych. Staj nie Ksi$ %# ce wy star to wa "y
zna ko mi cie, po przecz ka zo sta "a po sta -
wio na wy so ko, nie "a two b# dzie j$
prze sko czy&.

WI TOLD KO CI) SKI

"a i two rzy "a w Bel gii, zmar "a przed -
wcze 'nie w 1992 r. ma j$c za le d -
wie 38 lat. War to wspo mnie&, %e ob -
ra zy po cho dz$ z pszczy( skiej ko lek cji
pry wat nej. 

Na wiel k$ pre zen ta cj# mi strza pol -
skie go ma lar stwa Le ona Do "%yc kie go
rów nie% z"o %y "y si# dzie "a po cho dz$ -
ce z pszczy( skiej ko lek cji pry wat nej.
Mi mo ogrom nej ro li ja k$ ode gra",
nie tyl ko ja ko ma larz, ale i pe da gog
(wspó" twór ca ka to wic kiej ASP), jest
ar ty st$, o któ rym przy oka zji or ga ni -
zo wa nia wiel kich wy staw re tro spek -
tyw nych nie s"usz nie si# za po mi na.
W Staj niach Ksi$ %# cych naj licz niej
pre zen to wa ne s$ re ali stycz ne „sce ny
spor to we”. Po wia da j$, %e na wi$ zu j$
one do obo wi$ zu j$ cych wów czas za -
sad so cre ali zmu, mnie to okre 'le nie
zde cy do wa nie !le si# ko ja rzy, wi#c je
od rzu cam, po za tym w ro ze dr ga nych,
za trzy mu j$ cych w ka drze ruch, do sko -
na "ych kom po zy cyj nie pra cach %ad nej
ide olo gii nie wi dz#, bo jej tam nie
ma – s$ to wspa nia "e dzie "a sztu ki
o nie prze mi ja j$ cej si le od dzia "y wa nia
na wi dza i czas naj wy% szy, aby za j# -
"y god ne miej sce w hi sto rii pol skiej
sztu ki. Je dy nie dwa m# skie por tre ty,
„Por tret ko bie ty w kuch ni” i „Na uk#
pi sa nia” mo% na pod ci$ gn$& pod nie -
s"aw ne mia no so cre ali zmu z tym, %e
s$ to po pro stu 'wiet ne p"ót na… To
zro zu mia "e, %e sil niej sze wra %e nie
ro bi$ dzie "a no sz$ ce ce chy awan gar -
do we go for mi zmu – czer pi$ ce z fran -
cu skie go ku bi zmu i fo wi zmu oraz
w"o skie go fu tu ry zmu – po ry wa j$
'mia "o 'ci$ i no wo cze sno 'ci$. Jak pi -
sa" Mistrz w 1923 r. na "a mach
„Zwrot ni cy”: Je dy n& praw d& obo -
wi& zu j& c& ar ty st! jest praw da for my.
For ma ka" de go dzie #a… mu si si!
pod po rz&d ko wa% wy obra' ni twór czej.
Przez for mo wa nie da je twór ca wy zna -
nie o swej rze czy wi sto $ci.

Pro po nu j# krót k$ w# drów k# po wy -
sta wie. Na po cz$ tek pe "en eks pre sji
ob raz „Skok w dal” – dwóch za dzi -
wio nych ki bi ców i sko czek, „Ko la -
rze 1” – do sko na "a kla sycz na trój k$t -
na kom po zy cja, „Dys ko bol 1” 
– 'mia "e, wr#cz re wo lu cyj ne jak
na tam te la ta po ci$ gni# cia p#dz lem
a „Dys ko bol 2” to ju% czy sty ma lar -

Uczta 
du cho wa

Bal kró lo wej Wik to rii, 
Häme en -Ant ti la 

i wiel ki Do "%yc ki
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STAJNIE KSI!"#CE PSZCZYNA

Le on Do #$yc ki „Skok w dal”

Wy sta wa „Od Kle opa try do Nel so na”.

Ju bi le uszo wy bal ko stiu mo wy kró lo wej Wik to rii”

Wy sta wa „Le on Do #$yc ki. Pszczy" skie la ta. Ma lar stwo i ry su nek”

Od re stau ro wa ny kom pleks Staj ni Ksi% $! cych

Le on Do #$yc ki „Bie gacz 2”
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