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Niniejszy album przedstawia prace z różnych okre-
sów twórczości; klasyczne wklęsłodruki i grafiki 
cyfrowe. Charakter i format wydawnictwa zachęcił 
mnie by potraktować je jako tworzywo dla nowej 
jakości, złożonej ze słów i obrazów.
This album presents work from different periods of 
my creativity, classic gravure and digital graphics. Its 
nature and format encouraged me to treat them as 
material for a new discipline, composed of words and 
images.
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od lewej: Lokomotywa, akwaforta, 1998 | Niebieski Semafor, akwaforta, 1999



od lewej: Niebieski Semafor, akwaforta, 1999 | Loko 21, sucha igła, 1997

Śląskie Koleje Parowe nie mają konkurencji.
Jeździmy pod prąd, nie potrzebujemy zezwoleń.
Nasz tabor to poniemieckie Kriegsloki 
ale wykorzystujemy je do celów pokojowych.
Poruszamy się po nieczynnych torowiskach,
odwiedzamy zlikwidowane stacje.

Nie mamy nic przeciwko penetracji podziemnych chodników.
To w nich przecież znajduje sie najwięcej skarbów.
Drążymy powietrzne korytarze,
krążymy po orbitach, pikujemy w dół.
Wozimy pasażerów za darmo. Na gapę.
Nasze wagony są komfortowe, salonki, sypialne.

Każdą podróż rozpoczynamy od drzemki,
potem podajemy drinki. Obsługa roznosi kanapki,
szampan i kawior gratis. Do tego Espresso Oriental,
do dyspozycji czytelnia, pocztowy. I tu uwaga!
Pozdrowienia z podróży wysyłamy tradycyjnie, w kopertach,
pisane odręcznie, ze znaczkiem z naszej bogatej kolekcji.

podpisano
Pełnomocnik ZarząduMiroslawSlomski

_



Urodziłem się w Pyskowicach. W Pyskowicach. Jeszcze raz. Kolejny. Nie 
tu i nie gdzie indziej. Na Śląsku, który nie powinien był być, stać się, 
pozostać moją ojczyzną, zawsze Ojczyzną. A jednak. Rodzice przyjechali 
do tego miejsca miasta, gdy budowniczowie stawiali wiechy, rocznik 1956. 
Ludzie z marmuru, jeszcze pamiętali Peiskretscham, czerwone f lagi ale nie 
te tylko tamte. Bez sierpa i młota, za to ze skrzyżowanymi młotkami, dziw-
nymi nie górniczymi. To były raczej lufy karabinów, otwarte puszki z cy-
klonem, piszczele ze złamanymi obojczykami.

Przyjechali i zostali. Bo miał być tramwaj, czerwony i autobus niebieski, 
jak w piosence. Miały być szyby kopalniane i miała być huta jak ta wielka, 
Nowa. Huta się nie stała, przesunęli ja na Wschód by była bliżej Bizan-
cjum, by wytapiane w niej złoto było bardziej złote.

Urodziłem się w bloku, znaczy kawałku, z jednego boxu. Ikeowo, skła-
dalnie, elastycznie. Nieprawda.

Skłamałem pierwszy raz i pewnie nie ostatni.
Urodziłem się w szpitalu z czerwonej cegły a obok mnie brat bliźniak, 

który jednak okazał się kimś obcym. Tożsamość miejsca i czasu obowiązu-
je! Spotkałem go kiedyś, wiesz leżeliśmy kołyska w kołysce więc brat. Na 
zawsze. Idziemy łeb w łeb i chcę być pochowany obok niego, blok w blok 
z tą samą inskrypcją na lastriko.

Moje podwórko było piękne bo były szczury w piwnicach i można było 
tymi piwnicami straszyć dziewczyny. Gdy grało się w szukanego z łapaniem 
to zawsze łapało się na szczury, na strach, na schodzenie do piwnicy. Potem 
była słodycz. Sekret - taka gra do której dopuszcza się tylko kochanków. 
Niebieskie szkiełko z listopadowego znicza wkopane w trawnik. Pod nim 
żuk, konik polny, nieważne. Nie wolno było tego wiedzieć.

Nad Pyskowicami przeleciał sterowiec ale to było dawno. Nie mogłem 
tego pamiętać, nikt nie pamięta jedynie ksiądz Chrząszcz, który nie był 
robakiem mimo automatycznego skojarzenia ale profesorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego mimo zdeklarowanego bycia Niemcem z urodzenia, po-
chodzenia, wyboru i przeznaczenia. Chrząszcz jednak sterowiec zobaczył, 
od tego widzenia nadano imię ulicy Chrząszcza - ulicy Widzenia księdza 
Jana. I teraz gdy idę cmentarną alejką Stanisławka, tego malowniczego cmę-
tarzyka starych starzyków to myślę o tym sterowcu, Hindenburgu, Led 
Zeppelinie, whola lotta of love, który lecąc nad Peiskretscham musiał się 
odlać nad kościelną wieżą, przecież sterowce też mają swoje potrzeby, swoje 
trzewia a ten bauhausowy poniekąd konstrukt ludzkiej myśli musiał być 
zarażony już berlińskim nihilizmem, więc lał na wszystko, nawet na wieżę 
kościoła św. Mikołaja rozdawacza dóbr materialnych w imię Weilla i repu-
bliki bauhausu.

A propos Weilla. Muszę to napisać i muszę to 
zrobić teraz, taki imperatyw pisania z au-
tomatu i comidogłowyprzyjdzie. 
Więc Kurt Weill nigdy nie mieszkał 
w Pyskowi- cach, nigdy nawet nie 

zamierzał tu przyjechać. Nie był tu 
nigdy Brecht, Hitler i Goebbels. Nie było ich 

żon, kochanek, otrutych dzieci, wegetariańskich zwie-
rząt. Choć mogli je wziąć, zapakować do arki zeppelina i polecieć 

ku nam, ku Peiskretscham, byśmy ich ugościli szałotem i ciapkapustą.

Nie przylecieli!
Trzeba było czekać aż 50 lat, gdy powstały Śląskie Koleje Parowe. Kupili-

śmy stary wagon berlińskiej S-Bahny, który wysłużony po pół wieku tułacz-
ki po polskich drogach w zelektryfikowanym i spolonizowanym Danzig 
- Zopot - Gdynia trójkącie padł w końcu na swój żółto-niebieski ryj i powie-
dział: koniec. Nie będę, umieram, postawcie mnie na bocznicy, ewentualnie 
mogę opowiadać dziadowskie klechdy o pasażarach, których się nasłucha-
łem i naoglądałem przez te wszystki lata... Więc był Weill, jechał do Trudy, 
trzy przystanki, jadł kanapkę z wątrobianką. Wysiadł, spojrzał na zegarek, 
było po piętnastej. Marlena Dietrich? Minąłem ją tylko kilka razy; był za 
to Adolf. Lubił Chaplina, rysował mijane stacyjki. Myślę, że był wrażliwy i 
trochę nieśmiały. Zawsze uprzejmie ustępował miejsca kobietom, nikomu 
nie mówił Nur für Deutsche, nawet Żydówkom a wiele ich jeździło z fa-
brycznych przedmieść. Jechał raz nawet z Goebbelsem, był jakiś trzydziety 
drugi, co oni tam robili? Usiedli zaraz przy wejściu i gapili się na takiego 
jednego z teczką. Co mogło być w tej teczce?

Co mogło być w tej teczce? Pieniądze? Nie wiem ale facet zgubił tę tecz-
kę. Może od tego hipnotycznego patrzenia zapomniał o niej, wysiadł a ona 
leżała pod siedzeniem. Josef rzekł do Adolfa: Bierzemy? Nie - odpowiedział 
Josef. Poczekaj. Za niedługo będziemy mieli dużo takich teczek. 

Teczka jest do dziś. Ukryłem ją. Ja? A kim jestem ja? A jednak ukryłem 
i ona teraz jest, banknoty co prawda zbutwiały od słonego nadmorskiego 
powietrza i straciły na wartości ale są do odbioru w naszym depozycie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam no-
nummy nibh euismod tincidunt....

Amen.
Jednak to nie koniec tak jak nie kończy się historia jak chcieliby nie-

którzy i jak nie zaczyna od nowa jak chcieliby inni. Historia trwa, ciągnie 
się jak podróż nagrzaną do nieprzytomności jednostką elektryczną EN-57.

Kraków. Wawel. Wysiadamy. Nie wiedziałem wtedy, że Nowosielski, że 
Kantor. Co mnie to wszystko obchodziło. Był tylko smok, saturator i 
strach przed królewską kryptą. Ten strach, że ktoś stoi za plecami, ktoś 
kto z całą pewnością jest martwy a jednak obecny, zły i nie-
przewidywalny. Czyhający, nienawidzący.

Wysiadaliśmy, były gołębie i w koń-
cu tramwaje. Na prądnik, na n a p i ę -
cie, na kleparz i na kopiec. Musiał 
być pa- pież, czemu nie pamiętam 

papieża? Może byłem za mały, nie ko-
jarzyłem jeszcze, że kościół wieża wiara, pacierz, 

książeczka spowiedź. Komunia myśli nieskromne, pogrzeb 
kwiaty świece - ta jedna całość, element gry, koncepcji, światopoglądo-

wej zagrywki. Kazanie na górze przed niedzielnym obiadem gdy wszystkim 
burczy w brzuchu a wódka już się chłodzi to powiązana linkiem arcy nasza 
kupa na biskupa mentalnoość i pobożność i wzmożoność. Więc kraków 
pozostanie wielkim dla Śląskich Kolei Parowych wyzwaniem - jedną ze 
stacji przeznaczenia ale już bez pary, miejską i elektryczną - stacją matką 
jak Breslau stanie się ojcem z dwoma fallusami katedry i tylko jednym ją-
drem - jądrem ziemi znajdującym się kilkadziesiąt, kilkast, kilka  milionów 
kilometrów pod pogiętym germńskim chodnikiem obsmarowanym kałem 

krasnoludów.
Muszę się strofować, muszę się spieszyć. Mam tylko kilka lat do odjazdu 

a tu tyle trzeba jeszcze napisać. Kiedy przyjdzie czas na logikę, na liniową 
narrację, na zastanowienie o czym chcę pisać, jaka fabuła, kto kogo zabił 
i po co? Boję się, że nie przyjdzie rudy amerykański komisarz, nie znajdą 
zabójcy, autopsja nic nie wykaże, nie da się skonstruować puenty. 

Byle dalej, byle dalej, choćby powtarzając frazy.
Skąd się wzięły Śląskie Koleje Parowe? To proste. Uwielbiałem się bawić 

elektryczną kolejką. I pewnego dnia, kto mi uwierzy - sam się zminiatury-
zowałem do formatu TT (transformacja w transcendencji) i tak już zostało.
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III Klasa, akwaforta, 1999
(...)
“Puste miejsca wypełniamy treścią, tworzymy sieć nowych połączeń.
Jesteśmy przewoźnikiem wybiegającym w przyszłość, ku ludziom i ich przeznaczeniom.
Dawno zlikwidowaliśmy klasy, zamalowaliśmy upokarzające napisy.
Zapraszamy każdego, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie.
Przekraczamy granice, które wyznacza wyobraźnia.
Nie spóźniamy się, nie strajkujemy,
nie grozi nam bankructwo”.

(fragment statutu ŚKP)



Długi krótki drzwi
Krótki długi długi
Długi krótki krótki drzwi.

Długi długi krótki
Krótki długi długi krótki
Krótki długi długi długi

EN-57 stuokna
Policzyć wszystkie,
zapamiętać rytm.

Ruszają linie energetyczne 
w nieskończoność

Może być i model w skali.
Małe ludziki małe cierpienia,
wielkie katastrofy na niby

Zostaniesz kolejarzem!
Będziesz otwierał drzwi
syknięciem
trąbieniem
burczeniem akumulatorów
prądnic
generatorów

Narysować plan EN-57
nie udało mi się nigdy.

Nigdy nie stałem się prawdziwym
artystą.

Dociągnąć wiersz na siłę
Do końca, do ostatniego okna

Długi krótki krótki
Drzwi
W drzwiach konduktor
Macha
Kobieta zagląda
Jest piękna
Drzwi zamyka
odjeżdża

P4, akwaforta, 1999



Byłem perkusistą IRON MAIDEN. Zdziwiło mnie to więc postanowiłem sobie zrobić selfie. Tak, tak, musiałem mieć ze trzydzieści lat. Potem już się unika zdjęć.   PAJĄK! PAJĄK!

To zawezwanie nocne by zabić pająka wyrwało mnie z objęć snu, który jak się później okazało był tylko snem. A więc IRON MAIDEN... Szkoda. 

Zabiłem pająka. KILLED HIM. KILLED.

Nocne zabicie pająka  |  kapeć  |  2015



M-Miasto   |  akwaforta  |  1999



od lewej: Żurowa, akwaforta, 1998 | Sanatorium, intaglio, 1999

— Żyje, naturalnie — rzekł wytrzy-
mując spokojnie moje żarliwe spo-
jrzenie. — Oczywiście w granicach 
uwarunkowanych sytuacją — dodał 
przymrużając oczy. — Wie pan 
równie dobrze jak ja, że z punk-
tu widzenia pańskiego domu, z 
perspektywy pańskiej ojczyzny — 
ojciec umarł. To się nie da całkiem 
odrobić. Ta śmierć rzuca pewien 
cień na jego tutejszą egzystencję.
— Ale ojciec sam nie wie, nie do— 
Nie rozumie mnie pan — odrzekł 
tonm, trzymając się za brodę.



SM-74, intaglio, 1999



Nów  |  2015



Wszechświat we wczesnym stadium rozwoju był jednorod-

nie i izotropowo wypełniony energią o nieprawdopodobnie 

wielkiej gęstości, o olbrzymiej temperaturze i ciśnieniu: 

ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch 

Boży unosił się nad wodami. Jednak w miarę rozszerzania 

się stygł, przechodząc przez przemiany fazowe, odnoszące 

się do cząstek elementarnych.

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. 

Około 10−35 sekund po erze Plancka Bóg rzekł: «Niechaj 

powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli 

jedne wody od drugich!». Przemiana fazowa spowodowa-

ła, że Wszechświat wszedł w fazę inflacji kosmologicznej, 

podczas której rozszerzał się wykładniczo. Kiedy ta inflacja 

zatrzymała się, materialne składowe Wszechświata były 

w stanie plazmy kwarkowo-gluonowej, w której cząstki 

składowe poruszały się relatywistycznie. Bóg nazwał tę 

suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał mo-

rzem. Wszechświat dalej rozszerzał się i stygł, aż w okre-

ślonej temperaturze zaszła przemiana zwana bariogenezą, 

podczas której kwarki i gluony połączyły się w bariony - 

protony i neutrony. A Bóg widział, że były dobre.  

Świat ten był jednak niestabilny i po 10−43 sekundy roz-

padł się na cztero- i sześciowymiarowy. Sześciowymiarowy 

zapadł się do rozmiaru 10−32 centymetra, a nasz cztero

tosferę. W rzeczywistość powłoka gazowa nie jest idealnie 

sferyczna, ani nie jest ciałem doskonale czarnym. Również 

padł się na cztero- i sześciowymiarowy. Sześciowymiarowy 

zapadł się do rozmiaru 10−32 centymetra, a nasz cztero-

wymiarowy zaczął się gwałtownie rozszerzać.
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Niemiecka rakieta pionowego startu A-4, wystrzelona w 1942 roku była pierwszym pociskiem zdolnym osiągnąć przestrzeń kosmiczną. W 1943 roku 

Niemcy rozpoczęły masową produkcję następcy, rakiety V2 o zasięgu 300 kilometrów, zdolnej do przenoszenia głowicy bojowej o masie 1000 kg. Weh-

rmacht wystrzelił 3225 rakiet V2 na tereny aliantów powodując śmierć 12685 osób i zniszczenie 33700 budynków. Produkcja ich okazała się 

jednak bardziej zabójcza niż same ataki przeprowadzone z ich użyciem - liczba zgonów wśród robotników przymusowych z obozu 

Mittelbau-Dora zajmujących się ich wytwarzaniem była większa niż w wyniku ostrzału miast wroga.

Wraz ze zbliżaniem się końca II wojny światowej, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Związek Radziecki dążyły do przejęcia 

technologii i personelu przeby- wającego w Peenemünde. Największy sukces odniosło USA, przerzucając wielu niemieckich spe-

cjalistów rakietowych — ci, którzy należeli do NSDAP przedostali się w ramach operacji Paperclip. Amerykańscy naukowcy przede 

wszystkim zaadapto- w a l i niemieckie rakiety przeciwko wrogim nacjom. Powojenni naukowcy, włączając w to Von Brauna, skupili się na ba-

daniu warunków na dużych wysokościach m.in. temperatury, ciśnienia atmosferycznego czy promieniowania kosmicznego. 

Sputnik to pierwszy w historii satelita wyniesiony na orbitę 4. października 1957 o 19:28 GMT z kosmodromu Bajkonur (ówczesny ZSRR) przez rakietę 

nośną R-7 (zaprojektowaną przez Siergieja Korolowa), przenoszącą głowice atomowe.

Arka Noego była hermetyczna, chociaż posiadała pewien rodzaj okna. Tymcza-

sem „Nautilus” to prawdziwe obserwatorium naukowe, z jego pokładu można 

podziwiać życie w otchłaniach kosmosu. „Nautilus” - podobnie jak biblijna arka 

-okazuje się w zasadzie okrętem bez macierzystego portu. Jak zapewnia Pismo 

Święte, to Bóg ocalił rękami człowieka dzieła stworzenia: ptaki i zwierzęta 

wszystkich gatunków. Na pokładzie „Nautilusa” znajdują się niemal wyłącznie 

twory wyobraźni człowieka: książki, nuty, obrazy, rzeźby. Zdaniem kapitana 

Nemo świat sztuki zasługuje na ocalenie. Pewne idee, układy dźwięków i barw 

powinny przetrwać. Całą resztę dorobku ludzkości można bez wahania skazać 

na unicestwienie.

Sputnik Unreal, technika własna, 2010 
(na podstawie nigdy nie publikowanego prototypu kosmicznego Nautiliusa Juliusza Verne’a)



Rurowiec, akwaforta, 1999 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat 
facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynami-
cus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare 
quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit lit-
terarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. 
Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes 
in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim ve- niam, 
quis nos-
t r u d 
exerc i 

tation ullamcorper suscipit lobor- t i s 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non 
habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. 
Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt 
saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem 
consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam 
nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis 
per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc 
nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat 
facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 

in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynami-
cus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare 
quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit lit-
terarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. 
Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes 
in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend 
option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer pos-
sim assum. Typi non habent clar- itatem insitam; est usus legentis in iis 
qui facit eorum claritatem. Inves- tigationes demonstraverunt lectores 

legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam pro-
cessus dynamicus, qui 

sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam 
littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum 
formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem 
modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futu-
rum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat 
facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynami-
cus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare 
quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit lit-
terarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. 
Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes 
in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ta-
tion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam 
liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent 
claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. 
Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt 
saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muta-
tionem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothi-
ca, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas 
humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo 
typi, qui nunc nobis videntur parum clari, f iant sollemnes in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec- tetuer adipisc-
ing elit, sed diam 

nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscip-
it lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel il-
lum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim as-
sum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit 
eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius 
quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequi-
tur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera 
gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum for-
mas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo 
typi, qui nunc nobis videntur parum clari, f iant sollemnes in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ta-
tion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam 

liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent 
claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. 
Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt 
saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muta-
tionem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothi-
ca, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas 
humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo 
typi, qui nunc nobis videntur parum clari, f iant sollemnes in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming 

id quod mazim placerat facer possim assum. Typi 
non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes 

demonstraverunt lectores legere me lius quod ii le-
gunt saepius. Claritas est etiam processus dynami-
cus, qui sequitur mutationem consuetudium lecto-

rum. Mirum est notare quam littera gothica, quam 
nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum 

formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem 
modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, f iant sollemnes in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ta-
tion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-
sequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam 
liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet 
doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent 
claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. 
Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt 
saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muta-
tionem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothi-
ca, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas 
humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo 
typi, qui nunc nobis videntur parum clari, f iant sollemnes in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
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Skorowidz 
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Abigail, Ada, Adamina, Adela, Adelka, Adelajda, Ada, Adela, Adelka, Adria-
na, Ada, Adusia, Adrianna, Ada, Adusia, Agata, Aga, Agatka, Ata, Agusia, 
Agnieszka, Aga, Jagna, Jagienka, Agusia, Agrypina, Afra, Beata – Beatka, Beti
Beatrycja, Betrysia, Tysia, Beatrycze, Betrysia, Tysia, Beatryksa, Betrysia, Tysia
Benedykta, Beniamina, Benia, Benka, Berenika, Berenisia, Nika, Bernarda, Ber-
nadeta, Berta, Betina, Beta, Beti, Betinka, Bianka, Bibiana, Blanka, Blaneczka,
Cecylia, Cecylka, Cyla, Cesia, Celestyna, Celina, Celinka, Cesia, Cezaria, Chocie-
mira, Chwalis, awa, Cinos, awa, Dalia, Dalila, Dalmira, Damroka, Dana Danka, 
Dancia, Danusia, Daniela, Dana, Danis, awa, Dana, Danuta, Danka, Danusia, 
Dargomira, Dargos, awa, Daria, Darka, Darusia, Darunia, Dana, Delfina
Delia
Diana
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jeżdżą chętnie (bez połowic).
Tam co druga pyskowianka
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Panny, intaglio, 1999

j
Jola wyzwolona jest

jak Berlin West, Budapest.
wiersze wolne czyta pisze
Joli już dwie stówy wiszę.

Jolę kochać! - mój manifest

Jola (18) 
Plac I-go Maja 3

b
Berta odda Ci swe ciało.

A jak byłoby Ci mało
dusza Berty jak sekwoja piękna 

będzie Twoja...
Ile kasy Ci zostało?

Berta (24) 
Wilhelmstrasse 28

d
Dorka jest tą drugą,

Dorka nosi suknię długą.
Modli się do Panny Marii

- Wyzwól mnie z chuci kalwarii
- Cnotę wolisz? Jest szarugą!

Helga (37)
Kirschestrasse 1



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse moles-
tie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta 
nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim 
placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem ins i tam; 
est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. I n -
vestigationes demonstraverunt lectores legere me lius 
quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus 
dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium 
lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, 
quam nunc putamus parum claram, anteposuer-
it litterarum formas humanitatis per seacula 
quarta decima et quinta decima. Eodem 
modo typi, qui nunc nobis videntur par-
um clari, f iant sollemnes in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci ta-
tion ullamcorper 
suscipit lob-
ortis nisl 
ut al-

iquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non 
habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum clar-
itatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii 
legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mu-
tationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera goth-
ica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas 
humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo 
typi, qui nunc nobis videntur parum clari, f iant sollemnes in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor 

cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id 
quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem 
insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investiga-
tiones demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepi-
us. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem 
consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, 
quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas 
humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo 

typi, qui nunc nobis videntur parum clari, f iant sollemnes in futurum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim ve-

niam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Nam liber tempor cum soluta nobis eleif-
end option congue nihil imperdiet dom-
ing id quod mazim placerat facer pos-
sim assum. Typi non habent claritatem 
insitam; est usus legentis in iis qui fac-
it eorum claritatem. Investigationes 
demonstraverunt lectores legere me 
lius quod ii legunt saepius. Claritas 
est etiam processus dynamicus, qui 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat 
facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynami-
cus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare 
quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit lit-
terarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. 
Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes 
in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat 
facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynami-
cus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare 
quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit lit-
terarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. 
Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes 
in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat 
facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynami-
cus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare 
quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit lit-
terarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. 
Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes 

in futurum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat 
facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynami-
cus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare 
quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit lit-
terarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. 
Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes 
in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie con-
sequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis 
eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat 
facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis 
in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores 
legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynami-
cus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare 
quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit lit-
terarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. 
Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes 
in futurum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriu-
re dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla fa-
cilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option 
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat 
facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; 
est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investi-
gationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii 
legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui
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Ulana, Ulryka, Ulrysia, 
Ulka, Rika, Uma, Umin-
ka, Una, Unima, Wa-
lentyna, Waleria, Wanda, 
Wandzia, Wanessa, Wa-
neska, Wania, Wera, We-
ronika, Wera, Werka, Nika, 
Wesna, Wiara, Wieli-
na, Wiela, Wielka, Wiera, 
Wierada, Wiesia, Wikto-
ria , Wika, Wiki, Wilhel-
mina, Wilka, Wila, Wilma, 
Wincentyna, Wioleta, Wiola, 
Wioletka, Wirgilia, Wirgi-
nia, Wiga, Wirgin, Zaida
Zaira, Zdzisia, Zdzicha, 
Zefiryn, Zenobia, Zo-
sia, Zuzanna – Zuzanka, 
Zuza, Zygfryda, Zyta
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Mirosław Słomski
Urodziłem się i mieszkam w Pyskowicach. Studi-
owałem grafikę na Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Po studiach rozpocząłem pracę jako 
grafik projektant; zawsze też coś pisałem. W 2006 r. 
powstały pierwsze grafiki cyfrowe. Na początku trak-
towałem je z dystansem, nie byłem pewny co do ich 
jakości. Brak szlachetnej techniki, ingerencja kom-
putera... Z czasem przekonałem się do nich; stanow-
iły dopełnienie do kolekcji dyplomowych akwafort 
poświęconych mojej dziecięcej pasji - kolei. 
W 2011 r. rozpocząłem pracę nad nowym projek-
tem: instalacją Ikonostas. Odręczny rysunek, blacha 
offsetowa jako medium, do tego śrubki, aluminiowe 
profile, wizerunki znajomych i obcych ludzi, którzy 
zajęli miejsce świętych. Wszystko to jako wyraz moich 
religijnych fascynacji i potrzeby zrewidowania po-
glądów na temat sacrum.
W 2013 r. jako kontynuacja poszukiwań formalnych 
powstała mobilna galeria Obiektarium - składająca 
się z “automatów” opowiadających zmyślone historie 
postaci na wpół rzeczywistych, domagających się by 
oddać im głos. Niniejsza książka
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